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GRAFZERKEN WESTERKERK ZUIDKAP: 
 

        
Wz-34-35, (oud nr. 234-235),  

    boventekst: Hier leyt begraven 1545 Willedirckz en starf int selve jaer den leste may; onder- 

    tekst: In’t jaer 1546 sterf Frerick Berenz XIV january. In’t jaer MVc XLIIII sterf Fri Folkerts, sy  

    huysvrou JII februarij, (?). Laatste zin onleesbaar.  
    Het merk is van Fredrik Dirksz Ramp uit Haarlem in 1630 op nr. 234, en de erfg. van Fredrik  
    Harme Jansz in 1630 op nr. 235, (Arkel-109; SVD-28-146; 56-15). 
        (Bloem-16: Een der zerken in den zuidelijken beuk nabij de doopkapel is in fraaie  
        Renaissance-vormen versierd, doch zeer uitgeleten. Twee hermen dragen een hoofdgestel,  
        waarop twee engelen geknield liggen, die een cartouche houden, waarop staat: hier leyt  
        begraven 1545 willedirckz en starf int selve jaer den leste may. De ornamenten van het  
        hoofdgestel zijn verdwenen. Tusschen de hermen ziet men een wapenschild, gehouden door  
        een griffioen en een leeuw. Daaronder is een lijk, met gekruiste armen op een mat liggend,  
        uitgehouwen. De velden op de vier hoeken van deze zerk zijn met de symbolen der  

        Evangelisten versierd. Tussen de pedestallen, waarop de hermen rusten staat: Int jaar 1546  
        starf … hermz).  
        (Bloys-III-32: Opschrift bovenaan onleesbaar. Wapen uitgekapt: schildhouders, rechts een  
        leeuw, links een griffioen. Een merk. Onderaan: Int jaer 15 Freerck Berensz 31 january. Int  
        jaer MVC XLIIII sterf Folkerts sy huysvrou …. va december. Int jaer 15.6 Jacob Folkers). 
        (Br-40: De dubbele zerk 234-235 is in fraaie Renesance vormen versierd, doch zeer  
        uitgesleten. Twee hermendragen een hoofdgestel, waarop twee engelen geknield liggen, die  
        een cartouche houden met het opschrift: Hier leyt begraven …. 1545 …. wille dirckz, en  
        starf int selve jaer den leste may. De ornamenten van het hoofdgestel zijn verdwenen.  
        Tussen de hermen ziet men  een wapenschild (figuur weggehakt), gehouden door een  
        griffioen en een leeuw. Daaronder een lijk, met gekruiste armen op een mat liggend. De  
        velden op de vier hoeken van de zerk zijn met de symbolen der Evangelisten versierd.  
        Tussen de pedestallen, waarop de hermen rusten, staat: Int jaer 1546 starf …. hermz). 
Willem Dirksz, +31-5-1545En Wz-34,  
Fredrik Barendsz, +14-1-1546En Wz-35, gehuwd met 
Fri Volkerts, +3-2-1544En Wz-35,  



  
Wz-43,  

    tekst: Ao. 1626 den 10 november is in den Heere gerust Jan Gerrijts Schuit. Ao. 1657 den 30  
    december is in den Heere gerust sijn huijsvrou Luijtien Jans Graeuwerts dr. (Bloys-III-33). 
Jan Gerritsz Schuit alias Vis, +10-11-1626En Wz-43, gehuwd met  
Luitjen Jans Graeuwerts, +30-12-1657En Wz-43,  
Gerrit Jansz Schuit, +27-1-1648En Wz-43,  
Jan Jansz Graeuwerts, +7-8-1679En Wz-43, 
Grietje Jans Graeuwerts, +13-1-1681En Wz-43,  
Johannes Sijbrandsz Camay, +6-4-1693En Wz-43, gehuwd met  
Liduina Graeuwerts, +30-11-1692En Wz-43,  
Wilhelmus Josephus Camaij, +16-11-1706En Wz-43,  
Maria Everdina Camaij, +18-5-1717En Wz-43,  
Johannes van Dashorst, +4-2-1718En Wz-43, gehuwd met  
Johanna Barbara Camaij, +21-3-1721En Wz-43,  



  
Wz-45-46, familiegraf Codde van den Burg,  

    randtekst: Cort is ons tijt en snel de doot, die ’t met zijn Strael al schiet en raeckt; de sond  
    dan me…en  maeckt bloot van pracht en prael, Maer bidt en waect. Anno CICICCXIII, (de 2e  
    en 3e C staan ondersteboven, wat M en D betekent, ofwel 1500, + CXIII = 1613). (Aant-II-25;  
    Bloys-III-33). 
kind, van Dirk Codde, +24-6-1630En Wz-46.  
kind, van Willem Codde, +22-9-1631En Wz-46.  
kind, van Dirk Codde, +7-5-1635En Wz-46.  
kind, van Dirk Codde, +6-8-1635En Wz-45.  
Belijtjen Dirks Codde, +25-8-1636En Wz-46,  

kind, van Dirk Codde, +19-12-1639En Wz-46.  
Jan Willemsz Codde van den Burg, +5-5-1645En Wz-46, gehuwd met  
Judith Reiners van den Bergh, +24-12-1646En Wz-45,  
Pieter Codde, +4-11-1658En Wz-45,  
Benjamin Codde, +13-1-1676En Wz-45,  
Aaltjen Codde van den Burg, +30-10-1679En Wz-45,  
Willem Codde van den Burg, +17-1-1684En Wz-46,  
Elias Willemsz Codde van den Burg, gehuwd met  
Petronella Hilbrands Blaeuhulck, +13-5-1680En Wz-45,  
kind, van Elias Codde, +22-7-1675En Wz-46, (Jan ?) 
kind, van Elias Codde, +22-8-1678En Wz-45, (Geertruij ?),  
Wapen: ge4deeld; I en IV een heraldieke roos, II en III een tulp of mispelbloem met drie blaadjes, helmt; een 
uitkomende wildeman met knots over linkerschouder. Vier kwartieren op graf  Wz-45: 1 als hoofdwapen, 2 

doorsneden; boven twee gekruiste zwaarden, onder een lelie, 3 vier dwarsbalken waarboven een naar links 
klimmende leeuw, 4 een kruis.  



 
Wz-74-75, 

    merk is van Edel Segers kinderen in 1575; en erven van Seger Pietersz Coning/Proost in 1630  
    op nr. 74, en erven van Dirk Pietersz Tjallis op nr. 75, (SVD-56-15; 28-150), 
      (Aant-II-8: Het vroegste jaartal vindt men in de Westerkerk op een dubbele grafzerk (Zuidkap  
      no. 74 en 75). Het wapen op het schild is weggekapt; dit schild heeft als tenant (schildhou- 
      ders) een leeuw en een griffioen en er komt de volgende slechts gedeeltelijk  leesbare inscrip- 
      tie op voor: Anno 1460 de 10 deceb. sterf .... / .... september sterf  Zeger Jacops).  
      (Arkel-103: Een zerk met een wapenschild, gehouden door een leeuw en een griffioen, ver- 
      sierd, terwijl ook in de hoeken de symbolen der evangelisten prijken. Het opschrift luidt: An.  
      1540. de V deceb. starf …. september …. Acops).  
      (Bloem-16: zegt ook: 1540). 
      (Bloys-III-34: meld: Schildhouders van een uitgekapt wapen: een leeuw en een griffioen. La- 

      ter opgebikt een merk. Ano 1460 de 19 deceb. sterf …. / …. september sterf Zeger Jacops.  
      Tussen 12 en 19 maart 1663 werd hier begr. Marijtjen Segerts; later was het graf in het bezit  
      van de familie Tjallis, totdat op 8 jan. 1734 Dirk Tjallis afstand deed ten faveure van Lijsbeth  
      Kosters, wede. Olivier Hoogland; toen kwam het aan de familie Verbruggen). 
      (Br-40: De oudste voorkomende bewerkte steen is de dubbele zerk no. 74-75: de inscriptie is  
      slechts gedeeltelijk leesbaar: Anno 1460 (NH-Oudh. geeft aan 1540) de V deceb starf Seger  
      Jacobs. De figuur van het wapenschild, dat gehouden wordt door een leeuw  en een griffioen  
      is weggehakt; in de hoeken prijken de symbolen der vier Evangelisten. 
      (TP-: De licht rode steen is in zes stukken gebroken. Als de steen inderdaad uit 1470 afkom- 
      stig is, dan is hij ouder dan de kerk waarvan de oudste houten balken in de kap van rond  
      1470 zijn. Maar ik zie er ook 1540 (of 1546?) in omdat het nulletje een beetje klein is en een  
      beetje naar onderen staat, zodat er een staartje naar boven aan kon zitten. Daarnaast heb ik  
      een Zeger Jacobs gevonden die nog in 1542 Burgemeester van Enkhuizen was (net als in  
      1534, 1536, 1539 en 1540). De enige met die naam die in die tijd zo belangrijk en rijk was  
      om zo'n bewerkte grafzerk te kunnen laten maken. Misschien dat hij daar begraven is, maar  
      dan moet dat NA 1542 zijn, en lijkt 1546 beter aan te sluiten bij wat ik denk dat er zou kun- 



      nen staan. Als het wél 1540 is, kan het deze Burgemeester niet zijn, maar dan is de vraag,  
      welke Zeger Jacobs dan wel? Een naamsgenoot die ook belangrijk en rijk was is nog niet ge- 
      vonden. Het merk op het wapen kan heel goed het orgineel zijn omdat merken wel vaker als  
      schildwapen voorkwamen).  
Cornelis Pietersz Tjallis/Scharlaken, +20-3-1679En Wz-75, gehuwd met  
Wijbrich Aukama, +30-12-1680En Wz-75,  
Gerrit Fredriksz de Wit, +31-12-1632En Wz-75, gehuwd met  
Edel Segers Coning, dochter van Seger Pietersz Proost alias Coning,  
 

 
Wz-105-106, 

    randtekst: van linksonder; … begur. Meest. Albert Albertsz, …. Priest, starf in’t jaer 1548 de 5  
    dagh in maij, bydt voer d. siel. Hier leyt begur. Meest. Ysbrant Albertz, Priest. Starf in’t jaer  
    (steen afgebroken); boventekst: Hier rust het sterflyk van Wylen D.Edele Dirk Schot, gebooren  
    den 6 Februarius 1660, ende Gestorven den 17 Januarius 1733; ondertekst: Hier rust het  
    sterflyk van Wylen …. Ysbrant Tjallis, gebooren den 15 Augustus Ao 1696, ende Gestorvem  
    den 23 Maart Ao 1744. Hier rust het sterflyk van ….. Margareta Schot, Gebooren den 19 Sep- 
    tember 1695, Gestorven den 22 April 1775. (Bloys-III-37; Bloem-15). 
Albert Albertsz, +5-5-1548En Wz-105,  
IJsbrand Albertsz, +En Wz-106,  
Dirk Schot, +17-1-1733En Wz-106,  
IJsbrand Tjallis, +23-3-1744En Wz-105, gehuwd met  
Margaretha Schot, +22-4-1775En Wz-106, dochter van Dirk Schot,  
Wapens: onbekend. 



 
 

 
Wz-118-119, 

    randtekst: Hier leijt begrave Griet Hillebrandtsdr, is in den Heere gerust den 12 april Anno  
    1610; ringtekst: Hier leijt begraven Jan Wijbrandts Graeuwert, sterf den 14 september Ao.  
    1622; ondertekst: Hier sijn begraven Gerrijt Wijbrantsz Graeuwert alias Entsen, sterf den 8  
    april 1630. (Bloys-III-38).  
Jan Wijbrandsz Graeuwerts, +14-9-1622En Wz-119, gehuwd met  
Griet Hillebrands, +12-4-1610En Wz-118,  
Gerrit Wijbrandsz Graeuwerts alias Entsen, +8-4-1630En Wz-118, gehuwd met  
Dierijk Sampson, dochter ? van Jacob Pieters Sampson en Reijmerig Freeks Blaeuschuijt, 
kind, van Jan Graeuwerts, +11-3-1658En Wz-118.  
Rebeca Graeuwerts, +30-12-1658En Wz-118,  



                      
Wz-152, 

    tekst: Pieter Pietersz Swaeroogh, Regerend Schepen deser Stede, leit alhier Begraven, in de  
    Here Gerust den 27 November Anno 1640. Ende Pietertien Here Vestermandr, syn huisvrou,  
    leit alhier Begraven, is in den Here Gerust den 1 Februari Ao 1642.  
    Wapens van Swaeroogh en Vesterman als voorbeeld voor weggekapte wapens, onzeker, links  
    is schepenzegel van Pieter Jansz Swaerooch in 1593, (SVD-inventnr 13-224).  
        (Bloys-III-40: Twee wapens uitgekapt. In 1637 [op 14 sept] sprong de kruitmolen van Pieter  
        Swaarooch, [waarbij twee mensen omkwamen], zie Centen, blz 86). 
        (Bloem-23: meld: Pieter, gest. 27 nov. 1610, maar 1640 is juist). 
Pieter Pietersz Swaeroogh, +27-11-1640En Wz-152, gehuwd met  
Pietertje Heeres Vesterman, +1-2-1642En Wz-152, hun dochter  
Margaretha Swaeroogh, gehuwd met  
Johan van Gent,  
kind, v van Gent, Secretaris, +5-3-1663En Wz-152,  
kind, v van Gent, Secretaris, +31-5-1666En Wz-152,  
kind, v Burgmr van Gent, +18-4-1672En Wz-152,  
Wapen: een dunne dwarsbalk, waarover een keper gaat, vergezeld van drie lelies 2-1. Te zien op grafzerk 

Wm-465/466, samen met wapen Johan van Gent. 
 



 
 

                   
Wz-209-210, 

    boventekst: Hier rust het stervlijke van Mr. Siewert Lakenman, …. die nadat hij in deugd en  
    vele gaven had uitgemunt, helaas door een al te vroeg sterflot, de sijne en het gemeen is ont- 
    rukt, op den 8 junius Ao. 1718; ondertekst: Voor altoos verzegeld. Mundi scema perit sed cui  
    divina voluntas norma fuit vitae, tempus in omne manet. De weereld gaat voorbij met al haar  
    heerlijkheijd, Maar die Gods wille doet, blijft tot in Ewigheijd.  
    Schepenzegel van Siewert Lakenman in 1712, (Bloys-III-41).  
Sieuwert Lakenman, +8-6-1718En Wm-118, gehuwd met  
Aagje Pieters Buyskes, +29-2-1724En Wm-256,  
IJtje Huygh, *13-8-1652En, +12-4-1738En Wz-209, gehuwd met  
Jan Siewertsz Lakenman, +30-7-1691En Wm-118, weduwnaar van  
Sijbrich Gerrits, +1-2-1683En Wm-118,  
Wapen: ge4deeld; 1. bloem; 2. kroon; 3. Lakenman; 4. koeienkop, helmt; een uitkomende leeuw.  
 



 

                         
Wz-227,  

    randtekst vanaf rechtsonder: Año din XVc en III [1503] of IIII [1504], (derde van de steen hier  
    afgezaagd); bovenin verder:  … de XXIIII dach decebris starf Katrijn Jans Pax, sij huijsvrou w  

    nr.  
    Merk is van Dirk Fredriksz Kuijnpocks in 1575, en van Simon Fredriksz Dijk en Trijn Cornelis  
    Dijk in 1630, en van Claes Fredriksz op Wz-28 in 1575, en van Fredrik Segersz en zijn 2 zus- 
    ters in 1630, (SVD-28-146; 56-49, 151),  
        (Bloys- III-43: meld; Een merk tussen T. B. / G. Dit graf behoorde aan TB.Graeuwert.  
        (227), [deze letters zijn door mij niet op dit graf gevonden. Wel staat er JBG om een merk op  
        Wz-229, maar die staan voor Jan Barentsz Groen]).  
        (Bloys-III-92: meld: …. De 24 dach decembris starf Katrijn Jans Pax(?), sij huysvrou pr. m.  
        Ano Dni XVC en III …. Een merk).  
        (TP-: Dit lijkt de oudste steen van deze kerk te zijn. Het jaartal 1503 of 1504 is nog omstre- 
        den, al kunnen er na de III of IIII geen andere romeinse cijfers meer volgen die een hoger  
        jaartal mogelijk maken: de II of III (soms eventueel IIII) zijn altijd de eindcijfers van een ro- 
        meins getal).  
Cornelis Graeuwert, +22-11-1660En Wz-227,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  



 
 

 
Wz-292-293,  

    boventekst: De E. Thijs Pietersz Timman, in sijn leven out …. [Burgem dus] ende Bewintheb- 
    ber van de Oost Indische compagnie deser stede, is in den Heere gerust op den 7 april 1659;  
    ondertekst: Lucas Timman, in sijn leven secretaris deser stede, in den Heere gerust den 2 aug  

    1650. Pieter Timman Haring-kooper, gerust in den Heere den 16 julius 1651, ende Dieuwer- 
    tjen Timman, huysvrou van d’E. Schepen Halfhoorn, in den Heere ontslapen den 15 dec.  
    1652, en sijn hier begraven. (Bloys-III-46).  
Thijs Pietersz Timman, +1-4-1659En Wz-292, gehuwd II en III met  
Trijn Lucas Croonenburg, +na 1624,  
    Cornelisjen Thijs, +10-4-1634En Wz-293,  
    Lucas Thijsz Timman, +2-8-1650En Wz-293,  
    Pieter Thijsz Timman, +16-7-1651En Wz-292,  
    Dieuwertjen Thijs Timman, +15-12-1652En Wz-293 pest, gehuwd met  
    IJsbrand Halfhoorn, +6-1-1670En Wm-481,  
        Barent Halfhoorn, +2-9-1652En Wz-293,  
        Catharina Halfhoorn, +27-2-1694En Wz-293, gehuwd met  
        Sieuwert Fredriksz Lakenman, +28-8-1679En Wz-293,  
            Dieuwertje Lakenman, +9-2-1671En Wz-293,  
Neeltjen Jans, +29-5-1673En Wz-292,   
Wapen: onbekend.  



 

             
Wz-344,  

    tekst: Hier is begraven Johan Haga, in sijn leven Schepen deser stede, sterf den 16 sept.  
    1630.  
    Wapen is van Dirk Haga, Raad, oud-Burgemeester en Bewindhebber VOC-E, (Bloys-III-48;  
    Brandt-WK-1665, 66).  
Jan Dirksz Haga, +16-9-1630En Wz-344, gehuwd met  
Marij Jans van Loosen, +26-10-1665EnWz-344,  
Hendrikje Hendriks Haga, +29-3-1753En Wz-344, gehuwd met 
Allardus Raarda, +31-12-1746En Wz-344,  
Hendrik Raarda, +11-1-1799En Wz-344, gehuwd met  
Maritje Botjager, +19-1-1794En Wz-344,  
Wapen: een beer met ketting aan een rechtse paal, helmt; een uitkomende beer tussen een vlucht.  



 

           
Wz-398, 

    boventekst: Mr. Pieter Vesterman, Thesaurier Extraordinair, voor altoos verzegeld; onder- 
    tekst: gebooren 2 julij 1675, gestorven 16 meij 1738. (Bloys-III-52).  
    Wapen is van Vesterman, onzeker.  
Pieter Vesterman, +16-5-1738En Wz-398, gehuwd met  
Petronella Halfhoorn,   
Pieter Vesterman, +25-11-1732Batavia, begr. 26-5-1738En Wz-398.  
Wapen: een gekanteelde toren, waaruit een piekenier ten halve lijve komt met een piek in de hand.  

 



 
 

   
                   Wz-208,                                        Wz-457,                                             Wm-32?,  

    tekst: Allen zonder verdere tekst of teken.  
    Wapen, gedeeld met boven een uitkomende leeuw, onbekend van wie. Het lopende beertje is  
    ook onbekend van wie, net als het paardje.  
 

 
 

  
                                           Wz-451,                                                  Wm-47,  

 
    tekst: Links zonder; rechts: In 1566 starf Welmet Nannes, den 9 december, Heer Pieter  
    Nannes …rz, starf Ano 1568 de 22 januarij.  
      (G-371: Een miskelk en twee ampullen). 
      (TP-: Halve steen, nette tekst en duidelijke kelk, vaag bovenin lijkt er 62 te staan). 
Pieter Nannesz, +22-1-1568En Wm-47,  
Welmet Nannes, +9-12-1566En Wm-47,  
 
 



GRAFZERKEN WESTERKERK MIDDENKAP: 
 
 
 

 
Wm-206-207, 

    boventekst: Hier leijt begraven Jacob Hendrickz Guldenarm, in sijn leven ….. stede, is in  
    den Heere gerust den 14 october 1654; ondertekst: Hier leijt begraven Cornelia Dircks, huijs- 
    vrouw van Jacob Hendricksz Guldenarm, is in den Heere gerust den 23 Oktober Anno 1660.     
        (TP-: Dubbele steen met boven en onder rechthoekige cartouches met tekst, drie regels  
        weggebikt, waartussen een weggebikt wapen in siercirkel). (Bloys-III-60, 73). 
Jacob Hendriksz Guldenarm, +14-10-1654En Wm-206, gehuwd I en II met  
Aafje Pieters Prick, +17-10-1633En Zz-204,  
Cornelisje Dirks, +23-10-1660En Wm-207, (wed. Meijnert Gerritsz Mul),  
Hendrik Jacobsz Guldenarm, +4-3-1669En Wm-207, gehuwd met  
Hiltje Hendriks van Loosen, +29-4-1686En Zn-130, gehuwd II met 
Pieter Claasz Westerbaan alias Baanman, +20-1-1710En Zn-130,  
Aafje Guldenarm, +12-6-1673En Wm-206, gehuwd met  
Lucas Maartensz Timmerman, +15-3-1688En Wm-206,  
Cornelia Lucas Timmerman, +19-4-1677En Wm-207,  
kind, van Lucas Timmerman, +19-4-1677En Wm-207. 
Wapen: onbekend.  



 
 

 
Wm-252-253, 

    tekst: niets te vinden.  
    Wapen onbekend.  
        (TP-: Dubbele fraaie steen met boven en onder een uitgeleten cartouche, waartussen een  
        weggekapt wapenschild in een grote siercartouche, helmteken een kegel met zesp. ster. Vol- 
        gens SV-2000-18, zijn Diederik Arnold de Vries (1700-1784), en zijn vrouw Aafje Ris hier  
        begraven.  
Nicolaas van Neck, +3-8-1665, Wm-252, gehuwd met  
Meinutje of Reijnuw Gerrits Moeskoker, +11-11-1652En Zz-83,  
Johan van Neck, +22-12-1681En Wm-252, gehuwd met  
Margaretha Sonck,  
Meijnutje van Neck, +8-12-1695En Wm-253,  
Diederik Arnold de Vries, +25-1-1784En Wm-252, gehuwd met  
Aafje Ris, +2-3-1737En Wm-253,  
Petronella de Vries, +11-6-1806En Wm-253, gehuwd met  
Reijnhardus Johannes Jungius, +28-3-1850En,  



 

                    
Wm-254-255, 

    tekst: geheel zonder.  

    Wapen van Gerrit Pietersz Buyskes, Schepen, en van Sijbrand Meinertsz Buyskes, Raad,  
    Burgemeester en Bewindhebber VOC-E, Convooimr, (Brandt-WK-1678).  
        (TP-: Dubbele steen met grote cirkel en keurig wapen, snap niet waarom SVD-28-68 schrijft  
        dat de tekening slecht is en de uitvoering smakeloos, al is het wapen niet geheel gelijk aan  
        dat van Buyskes).  
Freekje Luitjesdr Buyskes, +8-5-1633En Wm-254, gehuwd met  
Hendrik Fredriksz Druyf, +14-10-1641En Zn-197,  
Meinert Luitjesz Buyskes, +19-1-1637En Wm-254, gehuwd met  
Idde Sijbrands Groes, +27-11-1656En Wm-255,  
Sijbrandt Willemsz Groes, +27-11-1656En Wm-255,  
Sijbrand Meinertsz Buyskes, +26-10-1679En Wm-255, ongehuwd.  
Lucas Meinertsz Buyskes, +27-1-1681En Wm-254, gehuwd met  
Vroutje Claes Croes, +2-10-1679En Wn-145,  
Wapen: op zilver een haringbuis van natuurlijke kleur, zeilende naar rechts op een zee van zilver en blauw, 
helmt; de buis van het schild.  



 

          
Wm-264-265, 

    randtekst: Hier leyt begraven Frans Fredericx, hij sterf op Sint … dach Ao XV …. (rest van de  
    rand onleesbaar); boventekst: Hier Leyt begraven Frans …. Maelson …. (rest onleesbaar); on- 

    dertekst: Ano XVc XXX starf Frans Frasz, en leyt begrave in Poirtegaele ’t Sint Duys (?) tot de  

    Minrebroers (half onder kerkhek). 
    Merk is van Schepenzegel van Frans Fredriksz van der Hulk, (SVD-49-42, 69; 56-76).  
        (Bloys-III-71: Hier is begraven Frans Maelson).   
        (TP-: Dubbele fraaie steen gedeeltelijk onder kerkbank die iets kleiner is gemaakt doordat  
        zij- en onderrand zijn verwijderd, op het schild een merk met Fr, onder is de tekst iets  
        duidelijker, maar half onder bank en blijft raadselachtig door oud Gotisch schrift). 
Frans Fredriksz van der Hulk, *ca 1472En, +1532 begr Wm-264, vermoord tussen Purmerend en  
    Hoorn, (Aant-I-18; Brandt-44; SV-2007-74),  
Franciscus Petrus (François) Maelson/Maekschoon, *1538En, +1601En Wm-264, 
Pieter Fransz Maelson, +12-9-1633En Wm-265, gehuwd met  
Diewertje Maertens,  



 
 

  
Wm-300, (oud nr. Wz-362), 

    tekst: Geen, onder merk het jaartal 1574.  
    Merk is van Kapitein Cornelis Pietersz, en van Pieter Cornelisz op graf Wz-262-263 in 1630,  
    (SVD-28-143; 56-73, 77).  
        (Bloys-III-49: P. (Een zandloper) C. – (362). Betreft P. Crijtman, tussen 4 en 11 juli 1672  
        werd er begr. ’t kind van Comm. Frans Crijtman).  
        (TP-: Rode Altaarsteen in twee delen, met klein los extra deel. Deze ‘Altaarstenen’ waren  
        oorspronkelijk de tafelbladen van altaren in de kerk. Men kan ze herkennen aan de kruisjes  
        in de vier hoeken en één middenop. Er zijn er vier in de vloer van deze kerk gevonden,  
        waarvan er drie van rode zandsteen zijn gemaakt. Mogelijk zijn ze veel ouder dan de kerk  
        zelf). 
Cornelis Pietersz (Crijtman), +Wz-362, gehuwd in 1590 met  
Geert Florisdr Thijsz, +Wz-363,  
kind, van Frans Crijtman, +4-7-1672En Wz-362.  



 
 
 

             
Wm-362-363,  

    boventekst: Fredrik de Wit, …. (stel woorden weggekapt) in den Heere ontslapen 1 october  
    1723. (Bloys-III-55).  
    Wapentekening is van Burgmr Fredrik de Wit in Gobelinkamer Stadhuis 1699, (SVD-inventnr  
    13-46; 56-114),  
Jan Pieterssen van Urck, +voor 1707En Wm-264, (oude eigenaar),  
Fredrik de Wit, +1-10-1723En Wm-363,  
Wapen: op blauw een gouden linkerschuinbalk vergezeld aan beide zijden van een lelie tussen twee sterren 
(6p), helmt; een zespuntige ster. 



 
 

  
Wm-368,  

    tekst: Landsknecht, 1614.  
        (Bloys- III-56: Een krijgsman met pluim op de helm en lans in de rechterhand; boven her- 
        melijn. Wapen uitgekapt. (Een merk) 1614).  
(nog geen persoon gevonden die hier is begraven).  
 
 



 

                  
Wm-384-385, 

    boventekst: Hier leit begraven de Heer Roemer Cant, …. (veel tekst weggekapt) is in den Heere  
    gerust 18 october 1670, en sijn huijsvrou Dieutje Vis, den 2 april 1651.  
    Wapen is van Roemer Fransz Cant, Burgemeester en Convooimr, (Brandt-WK-1665, 66),  

        (Bloys-III-56: … in sijn (leven  raedt, oud Burgm. en convoymeester). In zijn plaats werd 31  
        dec. 1670 raad Joan de Vries; hij was o.a. tien maal Burgm. en werd 12 mei 1670 Bewindh.  
        VOC-E; deze graven kwamen uit de erfenis van Frans Cant; op 24-3-1687 aan Reijnouwtje  
        vd Nijenburg, echtgen. Johan Hooman, kerkmeester te Enkhuizen; op 24-11-1719 werd in  
        Wm-384 mej. Petronella Catharina van Oudesteijn begr.).  
Hilbrand Jacobsz Vis alias Schuitemaker, +21-10-1652En Zz-149, gehuwd met  
Grietje Hesselsdr Biersteker, +2-7-1635En Wm-385,  
kind, van Pieter Hilbrandsz Vis, +29-1-1646En Wm-385.  
Roemer Fransz Cant, +18-10-1670En Wm-384, gehuwd II met  
Dieutjen Hilbrandts Vis, +2-4-1651En Wm-385,  
Frans Roemersz Cant, +3-2-1681En Wm-384, gehuwd met  
Reinoutje Gerrits van der Nijenburg, +15-9-1692En Wm-384,  
Wapen: op zilver een rode rechter handschoen, met vingers beneden, helmt; de handschoen aan binnenzijde 

met vingers boven.  
 
 



 
 

                        
Wm-389-390, 

    boventekst: Hier leijt begraven Gerbrand Blaeuhulck, [Raedt, Burgemeester en oudt Schepen  
    deser Stadt, deze tekst weggekapt], in den Heere gerust 31 januari 1699.  
    Wapen is van Gerbrand Blaeuhulck, Raad, en oud-Schepen, (Brandt-WK-1665, 66, 78).  
        (Bloys-III-57:  noemt hem: Raedt en oud Schepen dezer stad. Hij wer 31 dec. 1666 Bewind- 

        hebber VOC-E; kerkmeester 1674, ’76, ’80, ’82; de graven werden 9 nov.1733 gesteld op  
        naam van Andries Haak, gehuwd geweest met Meijnoutjen Blaeuhulck, een zoonsdr. van  
        Burgm. Gerbrand Blaeuhulck; op 21 jan 1719 was hier begr. Susanna Blaeu. Vlg Wapen- 
        herout-1908-125. Wapen uitgekapt, het was een verlaten schip op de zee, waarboven een  
        roos; helmt. een roos).  
Jacob Wiggersz Blaeu, +24-10-1652Ad Wm-389, gehuwd I met  
Marijtjen Jacobs Urseling, +13-8-1643Ad kraambed tweeling,  
Gerbrand Blaeuhulck, +31-1-1699Breehorn begr Wm-389, gehuwd met  
Susanna Jacobs Blaeu, +21-1-1719En Wm-389,  
Maritjen of Maria Blaeuhulck, +25-5-1680En Wm-389,  
Meinoutjen Blaeuhulck, +12-6-1731En Wm-390, gehuwd met  
Andries Haak, +23-12-1753En Wm-389,  
Jacob Blaeuhulck, +28-7-1677En Wm-389,  
Wapen Susanna Jacobs Blaeu: arm uit een wolk in linker bovenhoek, waaraan weegschaal, welke ter 
rechterzijde doorslaat.  



 
 

 
Wm-395-396,  

    boventekst: Hier rust het stervlijcke van wijlen den Heer Johan Verbruggen, (deel tekst wegge- 
    kapt; oa Schepen), gestorven 23 en begraven 30 junius Anno 1728; ondertekst: Alsmede van  
    desselvs huisvrouw Margaretha de Wit, gestorven 30 december Anno 1729, en begraven 5 ja- 
    nuarius Anno 1730. (Bloys-III-58).  
    Wapen is van Johan Verbruggen in 1734, (SVD-inventnr 13-231).  
Johan Verbruggen, +23-6-1728En Wm-395, gehuwd met  
Margareta de Wit, +30-12-1729En Wm-396, 
Catharina Cornelia Verbruggen, +17-5-1753En Wm-395,  
Frederik Verbruggen, +20-5-1776En Wm-395,  
Wapen: een koe of stier naar rechts op een brug, waaronder drie zwanen naar rechts in het water, helmt; 
drie aanziende herten.  
 



 
 

              
Wm-407-408, 

    ondertekst: Hier rust het Sterflyk van De …. Jacob van der Ramhorst, (veel tekst weggekapt),  
    van de West Vriesche Munt, etc, geboren den 10 december 1689, en gestorven den 9 maart  
    1762. Voor altoos Verzegeld.  
        (Bloys-III-59: tussen twee vrouwenbeelden, rechts van den toeschouwer Justitia, links  

        Themis. Een doodskop en twee gekruiste beenderen. Wapen weggekapt).  
Pieter Jansz van Loosen, +21-1-1709En Wm-408, gehuwd met  
Weijntje Segers Gerrits (Visser), +19-5-1670En Wm-408, 
Jacob Pietersz van Loosen, +30-12-1669En Wm-408.   
Hendrik van der Ramhorst, +3-3-1692En Wm-408, gehuwd met  
Aafje Pieters van Loosen, +25-11-1738En Wm-408,  
Jacob van den Ramhorst, +9-3-1762En Wm-407, ongehuwd.  
Wapen: doorsneden; boven op zwart drie witte ramskoppen 2-1, onder op goud drie zwarte kepers.  

 



 
 
                    

                   
Wm-410,  

    boventekst: Dirk Bartelink, obijt 11 maij 1761, en desselfs huijsvrouw Simontje Cheff, obijt 22  
    januarij 1775. (Bloys-III-59).  
    Wapen is van Dirk Bartelink, Makelaar, Kamerbewaarder der Gecom.Raden Noorderkwartier,  
    (SVD-inventnr 13-202).  
Dirk Bartelink, +11-5-1761En Wm-410, gehuwd met  
Simontje Cheff, +21-1-1775En Wm-410, dochter van Antony Cheff en Hiltjen Groes,  
Simontje Bartelink, +24-5-1756En Wm-410. 
Wapen: ge4deeld; 1. een hart, waardoor twee gekruiste pijlen, de punten omlaag; 2. en 3. drie 
schenkkannen 2-1; 4. een eiketak met een blaadje en drie eikels; gekroond schild; daarboven een uitkomend 
hert.  
 

 
 



      
Wm-415-416, 

    tekst links: Hier leyt Begraven …. Lucas Timmerman, (veel tekst weggekapt), obijt den 2 maij  
    1719; rechts: Hier leyt Begraven Vrouwe Catharina van Romond, weduwe …. (tekstregel weg)  
    Lucas Timmerman, obijt 11 junij 1742; ondertekst: Hier leyt Begraven de …. Jacob Timmer- 
    man, obijt den 30 augustij 1719. (Bloys-III-60; NP-1921-260, 261).  
    Wapen is schepenzegel van Lucas Jacobsz Timmerman, Raad, Schepen en Burgmr, rechts  
    wapen Romond, (SVD- inventnr 13-103).  
        (TP-: Jacob Trintgens, Kapitein op Oorlogschip 1574, 81, bezetter bij ’t nemen van de Inqui- 
        sitie in 1572, nam zwaard van Bussu mee naar Enkhuizen, zijn nakomelingen noemden  
        zich sindsdien soms Slagswaert), (Brand-151). 
Jacob Pietersz Slachswaert, +15-8-1644En Wm-416, gehuwd met  
Aef Jans, +27-10-1636En Wm-416,  

Cornelis Jacobsz Plemp/Slagswaert, +29-9-1636En Wm-416,  
Ariaen Jacobsz (Slagswaert), gehuwd met N.N.,  
kind, van Ariaen Jacobsz, +13-6-1661En Wm-416. 
Willem Jacobsz Reus/Slagswaert, gehuwd met N.N.,  
kind, van Willem Jacobs, +30-3-1676En Wm-416. 
Trijn Jacobs (Slagswaert), +7-10-1658En Wm-416,  
Welmet Jacobs (Slagswaert), +1-11-1677En Wm-416,  
Griet Jacobs (Slagswaert), +10-10-1678En Wm-416,  
Heerink Jacobs (Slagswaert), gehuwd met N.N., +Wm-416,  
Jan Heringsz, +30-9-1652En Wm-416, gehuwd met N.N.,  
Haring Jansz, +24-3-1692En Wm-416,  
Lucas Jacobsz Timmerman (de Jonge), +2-5-1719En Wm-416, gehuwd met  
Catharina van Romond, +11-6-1742En Wm-415,  
Jacob Timmerman, *17-2-1696En, +30-8-1719En Wm-416,  
Wapen: doorsneden; boven een lelie; onder een ster (6p), helmt; een lelie.  



 
 
 

 
Wm-425-426, 

    tekst devies op wapen: Liefkozend en getrouwe; tekst onder: Hier rust het Sterflijk van De….  
    Jan Minne, In …. (veel tekst weggekapt) gebooren den 16 juli 1683, in den Heere Gerust den  
    21 october 1764.  
        (Bloys-III-60: Wapen uitgekapt, tussen twee vrouwen, Justitia en Wijsheid/Sofia).  
        (TP-: Cornelis Oukers Feyesz, +8-7-1640, Wm-425, oude zerk-deel met zijn opschrift ligt op  
        graf no. Wz-384).  
Jan Minne, +21-10-1764En Wm-425, gehuwd I en II met  
Catharina Haak, +13-2-1730En Wm-379,  
Ida Vis, *27-2-1684En, +8-10-1750En Wm-178,  
Susanna Aletta Elisabeth Snouck van Loosen, +13-12-1811En Wm-425,  
Wapen Minne: onbekend.  

 
 
 



 

    
Wm-427-428, 

    tekst: Hier rust het sterfelijck van den Heer Pieter Vis, …. (veel tekst weggekapt), in den Heere  
    ontslapen den 9 maij Ao 1675, en sijn huisvrou Maritie Poen, obijt den 1 januarij Ao 1680;  
    boven/onder wapenring: VIS – 1665.  
    Wapen is van Pieter Hilbrandsz Vis, Burgemeester; rechts is van Willem Poen Oudewagen,  

    (dan is boven Poen ?), (Brandt-WK-1665, 66; SVD-inventnr 13-220).  
        (Bloys-III-61: noemt hem: Raedt, oudt Burgemeester, gecomm. Raedt, per 31 dec. 1667 Be- 
        windhebber VOC-E).  
Hilbrand Pietersz Vis, +27-1-1704En Wm-427, gehuwd met  
Margrietje Pieters Simee, +19-12-1701En Wm-427,  
Pieter Hilbrandsz Vis, +23-4-1720En Wm-428, ongehuwd.  
kind, van Burgmr Hilbrand Vis, +6-4-1705En Wm-428,  
Pieter Hilbrandsz Vis, +9-5-1675En Wm-427, gehuwd met  
Marijtje Willemsdr Poen, +1-1-1680En Wm-428,  
kind, van Burgmr Pieter Vis, +4-5-1665En Wm-428.  
Hessel Vis, +24-4-1690En Wm-428, gehuwd I en II met  
Willemijntje Neledoe,  
Geertruijd Crap, +7-4-1692En Wm-179,  
Wapen: gedeeld: 1. op zwart een zilveren zwemmende vis, vergezeld van drie zilveren lelies; 2. op zilver een 
anker; helmt; een lelie tussen een vlucht. Wapen rechts: doorsneden; boven gedeeld, 1. Op goud een rode Tol 
of dobber; 2. Op zilver een groene eikentak; onder op goud een wagen in natuurlijke kleur (Oudewagen).  



 
 
 

                  
Wm-434-435,  

    boventekst: Hier leijdt begraven Heer Jacob de Jongh, in sijn leeven luijtenant admirael van  
    Holland en West Friesland, obijt den IIII december 1718, (het wapen is nog geheel ongeschon- 
    den). (Bloys-III-61).  
Jacobus de Jongh, +4-12-1718En Wm-434, gehuwd met  
Edeltje van Rossen,  
Joan de Jong van Persijn, +9-8-1756En Wm-435, gehuwd met  
Margaretha Ris, +22-1-1763En Wm-434,  
Catharina Fredrica de Jongh van Persijn, +29-3-1760En Wm-435,  
Gerardus Assuerus Avenhorn, +2-12-1772Alkmaar,  
Margaretha Johanna Assuerus Avenhorn, +23-9-1781En Wm-435,  
Wapen: ge4deeld; 1. en 4. op blauw met een wit-blauw gegolvde zee een zilveren zee-eenhoorn (Barentsz); 2. 

en 3. op goud een blauwe vuurslagen (Etersheim); hartsch; op blauw drie gouden dwarsbalken beladen met 
onder-scheidelijk 4, 3, 2 rode schuinkruisjes (Persijn). 

 



 
 

            
Wm-444-445,  

    boventekst: Hier leijt begraven D.E. Pyeter Willemsz Potter de Jonghe, in sijn …. (tekst wegge- 

    kapt), in den Heere gerust op den 4 martij Ao 1659, en sijn huysvrouw Gerritien Jans sterft  
    den 2 julij Ao. 1661; ondertekst: Hier leijdt begraven Harcke Pietersz de Jonge, sterft den 18  
    junij Ao. 1653. (Bloys-III-63).  
    Merk is van Pieter Willemsz Houtkoper als schepenzegel in 1621, (SVD-56-50).  
Pieter Willemsz Potter/Houtkoper (de Jonge), +4-3-1659En Wm-445, gehuwd met  
Gerritjen Jans, +2-7-1661En Wm-444, 
Harke Pietersz de Jonghe, +18-6-1653En Wm-444,  
Wapen: onbekend.  

 

 



 
 

   
Wm-448-449, 

    randtekst: Hier leit begraven Elisabet Jansd, die weduwe van Sr. Jan Dirckxsz, Pui…. (onlees- 
    baar), is gerust den 19 januarij Anno 1606. Hier leit begraven Laurentz Pietersz van der  
    Vecht, is gerust den 19 september Anno 1608. (Bloys-III-63).  
    Wapen is Schepenzegel van Jan Dirksz Puyt in 1578, 80 en 87, doch lijkt niet op deze zerk te  
    hebben gestaan. Merk is zijn contrazegel,  (SVD-48-110; 56-114).  
Jan Dirksz Puyt, +1591En Wm-449, gehuwd met  
Elisabet Jans, +12-1-1606En Wm-448,  
Wapen: op zilver een rode keper met drie rode lelien 2-1, helmt; een lelie.  

 

 
 



 
 
 

 
Wm-450, 

    boventekst: Hier leit begraven Harmen Grevestein, …. (veel tekst weggekapt), in den Heere ge- 
    rust den 31 januarij Ao 1670; ondertekst: Ende Aartyen Alberts, syn huisvrou, in den Heere  
    gerust den 15 november Ao 1671. (Bloys-III-63).  
Cornelis Pietersz Brouwer, gehuwd met  
Margarita Duym, +14-10-1697En WM-450,  
Wapen: gedeeld; onbekend. Grevestein is ook een plaats in Noord-Rijn Westfalen.  

 
 



 
Cornelis François Duyvensz en Immagonda van der Hart. 

  
Wm-463-464, 

    boventekst: De Heer Cornelis François Duyvensz, in zijn WelEd, leven regeerent Burgemeester  
    en Raat deser stadt, Comm. van HE. Gr. Mog. Tot De. Zaake van de Pilotagie Benoorden de  
    Maas, Ontfa. Gener. van d. Admiralityt int. Noorder Quart. Bewindh. van de O.I.Comp. Hoofd- 
    ingeland van de Beemster, obijt den 19 December 1767; onder: Mevrouwe Adriana Petronella  
    Duyvensz, vrouwe van den Heer Cornelis François Duyvensz, nata 23 december 1700, obit  
    den 30 september 1724. (Bloys-III-64; SV-1991-5-15; 1990-10).  
    Wapens nog intact en duidelijk te zien op dit graf. Boven staan de wapens Duyvensz en Hart. 
Augustinus Hendrik Duyvensz, +6-4-1730En Wm-463, gehuwd met  
Petronella van Gent, +12-5-1742En Wm-465, (ligt hiernaast),  
Cornelis François Duyvensz, +19-12-1767En Wm-463, gehuwd I en II met  
Adriana Petronella Duyvensz, +30-9-1724En Wm-464, zijn nicht,  
Immegonda van der Hart, +13-2-1781En Wm-464, zie hun alliantiewapens boven,  
Maria Elisabeth Duyvensz, +8-2-1752En Wm-464,  
kind, van Cornelis Duyvensz, +2-5-1755En Wm-463.  
kind, van Johan Jacob Duyvens, +27-4-1773En Wm-463.  
Wapen: ge4deeld; 1. en 4. een springend paard, met in de linkerbovenhoek een vrijkwartier, waarop een 

naar het midden vliegende vogel; 2. en 3. een leeuw waarover een lambel van drie hangers (Teylingen). Ook 
te zien op grafzerk  Wm-168-169 (welke momenteel in resauratie is). 



 
 

   
  Wm-465-466, 

    boventekst: Mr. Johan van Gent, in sijn leven Regerende Burgemeester, Raad en Bewinhebber     
    van de Geoctroyeerde Oost Indische Compagnie, in den Heere gerust 20 november Anno 1706;  
    ondertekst: Alsmeede sijn Weled. vrouwe Margaretha Swaarooch, in den Heere gerust 3 april  
    1713. (Bloys-III-65).  

    Wapens onder een kroon nog intact en duidelijk te zien op dit graf. Links van Johan van Gent,  
    Raad, oud-Pres-Burgmr, Bewindh VOC-E, Hoogheemraad vd Beemster, (Brandt-WK-1665, 66,  
    78).  
Pieter Pietersz Hardebol, +22-8-1655En Wm-465, gehuwd met  
Cornelisje Heeresdr Vesterman, +14-10-1652En Wm-466, weduwe van  
Laurens Jansz van Loosen, +voor 1620, 
Johan van Gent, +20-11-1706En Wm-465, gehuwd met  
Margaretha Swaeroogh, +3-4-1713En Wm-466, 
Petronella van Gent, +12-5-1742En Wm-465, gehuwd met  
Augustinus Hendrik Duyvensz, +1-5-1730En Wm-464, (het graf links),  
Margaretha Catharina Duyvensz, +16-8-1733En Wm-465, gehuwd met  
Frederik Verbruggen, +20-5-1776En Wm-395,  
Wapen Gent: ge4deeld; 1. een zuil; 2. een springende bok; 3. een leeuw; 4. drie vogels 2-1. 

Wapen Swaeroogh: een dunne dwarsbalk, waaroverheen een keper gaat, vergezeld van drie lelies, 2 en 1, 
zie ook graf  Wz-152, waar het is weggekapt.  



 
 

 
 

   
Wm-467-468, 

    tekst: Hier legt begraven de Heer Mr. Joan Druijff, Raat en oud-Burgemeester deser Stadt, in  
    den Heere gerust 11 februarij 1751; ondertekst: De Heer Cornelis Druijff, obijt den 12 septem- 
    ber 1766, in leeven oud-Scheepen. (Bloys-III-65).  
    Wapens onder een kroon ongeschonden en duidelijk te zien op dit graf. Links de Schepenzegel  
    van Cornelis Druyf in 1732; wapen rechts is van Hendrik Cornelisz van Schaak, Raad, Wees- 
    mr, en oud-Schepen, (Brandt-WK-1678; SVD-49-30).  
Jan Druyf, +11-2-1751En Wm-467,  
Maria van Schaak, +10-4-1754En Wm-467,  
Cornelis Druyf, +12-9-1766En Wm-467, ongehuwd.  
Fredrik Jansz Druyf, +24-3-1772En Wm-468,  
Johanna Margaretha Druyf, +19-1-1795En Wm-467, gehuwd met  
Anthony Jacob de Jongh van Persijn, +25-1-1790En Wm-468,  
Wapen Druyf: ge4deeld; 1. en 4. een druiventros; 2. een paardekop; 3. een ster (?), helmt; een watervogel.  

Wapen Schaak: een dwarsbalk, vergezeld boven van een jachthoorn, onder van drie lelies 2-1.  

 



 
 

 
Wm-474, 

    randtekst: door gesmeerde cement en afbrokkeling bijna onleesbaar; boventekst: 474 Hier leit  
    begraven Anne Sytiens dochter, die huisvrou van Cornelis Claessoon Broker, is in den Heer  
    gerust den 31 december Ano 1614; ondertekst; Syttien Reine de Freis va RS Nijeschoten.  
        (Bloys-III-66: Wapen gedeeld, uitgekapt: II had een dwarsbalk vergezeld van drie klaverbla- 
        den 2-1, helmt; een klaverblad tussen een vlucht).  
Cornelis Claesz Broker, gehuwd met  
Anna Sijtjensdr, +31-12-1614En Wm-474,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  
Wapen: gedeeld; 1. onbekend: 2. Een dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladen 2-1, helmt; een klaverblad 
tussen een vlucht.  



 
 

 
Wm-493, 

    randtekst: Hir leit begrave Pelleken Leffers, die huisfrow van Balthasar Harmans, is gerust  
    de 20 februarij 1610; boventakst: Jacob I Cuyper …. (naam in weggekapte oude tekst). 
        (Bloys-III-67: Op 31 mei 1706 transp. buitenvaderen van het Oude Mannen- en vrouwen- 
        huis dit graf aan den binnenvader Jan Dirksz Cuyper; op 18 maart 1775 werd begr. Jacob  
        Kuyper). 
Balthasar Harmensz, gehuwd met  
Pelleken Leffers, +20-2-1610En Wm-493,  
Anthony Dominicus, +5-3-1691En Wm-493,  
Jacob Cuyper, +18-3-1775En Wm-493,  
Wapen: een lelie, helmt; een lelie tussen een vlucht.  



 
Wm-497, 

    tekst: Dirck Entsz, 1636, in den Heere gerust den 8 maij 1661. Hier leijt begraven Aeff  
    Jacobsdr, die huijsvrou van Dirck Entz, is in den Heer gerust den 16 februarij 1658. (Bloem- 
    16; Bloys-III-68),  
Dirk Entsz, +8-5-1661En Wm-497, gehuwd met  
Aef Jacobsdr, +16-2-1658En Wm-497,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  
Wapen: een Jacobstaf of scheepsmast (lijkt op Bontekoning).  

 

                  Jacobsstaf. 
 



GRAFZERKEN WESTERKERK NOORDKAP: 

 
 

  
Wn-123, (oud nr. 5),  

    tekst: Hier rust het sterflijke van den …. Heer Simon Rood. In leven Grootschipper der  
    geoctroyeerde Nederlandsche Oostind. Comp. ter Kamer alhier. Mitsgaders Cappiteyn der  
    Indische See. In den Heere gerust den 13 oct. 1763. (Bloys-III-77).  
Jan Jacobsz Admirael, +7-1-1686En Wn-5,  
Simon Rood, +13-10-1763En Wn-5, Schipper op schip Bredenhof naar Batavia 1750, op de  
    Vrede naar Batavia in 1752, en op de Kattendijke van Bengalen naar Rammekens in 1762,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  
 
 



      
Wn-99-100,  

    randtekst: Ao. 1555 starve Ebel…. Pieters, en haer zo Cornelis Pieterz, de 2 april Ao 58,  
    (onderregel is onleesbaar, misschien zelfs afgezaagd), de 1 februarij. Ao 66 starf Jan Pietersz,  
    de 12 Maius;  
    randtekst klein: Hier leit begraven Ebel Riewertsd, sterf op den ?0 November 165?;  
    boventekst: Ao. 1576, de 6 februwarij starf Ebel Jansd, hier begr. Ao. 1581 de 9 Marsij  
    starf Sievert Pietersz, hier begr. Den 13 augusti 1603 is gestorven Dieu Pietersd. Hier leijt be- 
    graven Cornelis Janson Brouwer, starf den 16 september Anno 1616;  
    boventekst klein: Hier leit begraven Hillegont (onleesbaar) vrou van Cornelis IJans (verder on- 
    leesbaar);  
    ondertekst: Hier leit begraven Jan Cornelisson Claver, starf den 19 october Anno 1602. (rest  
    onleesbaar). (Bloem-15; Bloys-III-80; Br-41; CBG-1969-250).  
    Merk is van Riewert Luitjesz en Cornelis Jansz, en hun kinderen, (SVD-28-175).  
        (TP-: volgens graflegger hebben Riewert Luitjesz en Cornelis Jansz een grote blauwe steen  
        in 1575, in 1630 kinderen van Riewert Luitjesz graf Wn-99, en kinderen van Cornelis Jansz  
        graf Wn-100).  
Pieter .., gehuwd met  

Ebel.. Pieters, +1555En Wn-99, en zoon  
Cornelis Pietersz, +2-4-1558En Wn-100,  
Jan Pietersz, +12-5-1566En Wn-99,  
Siewert Pietersz, +9-3-1581En Wn-99,  
Diew Pieters, +13-8-1603En Wn-100,  
Cornelis Jansz Brouwer, +16-9-1610En Wn-99, gehuwd I en II met  
Ebel Jansdr Pau, +6-2-1576En Wn-100,  
Hillegond .. (Centen ?), +Wn-100, hun kinderen, 
    Rijkele Cornelis Brouwer, +6-6-1634En Wn-99,  
    Sent Cornelis, +5-12-1644En Wn-100,  
    Hille Cornelis Brouwer, +13-4-1665En Wn-100,  
     Ebel Cornelis Brouwer, +20-1-1641En Wn-100,  
     Marij Cornelis Brouwer, +6-10-1653En Wn-100,  
Jan Cornelisz Claver, +19-10-1602En Wn-99,  
Ebel Riewerts, +?0-11-165?Wn-100,  
Wapen: onbekend.  



 
 
 

                
Wn-140-141, (oud nr. 23-24),  

    tekst: Geen; boven alleen de nr. 23 en 24.  
    Wapen is van Simon Allertsz Semeyns, Pres-Schepen, (Brandt-WK-1665, 66).  
        (Bloys-III-78: Wapen gedeeld en uitgekapt: 1. vijf klaverbladen 2-1-2; 2. gekeperd; helmt;  
        een zwaan(?). Dit is het wapen Semeijns (Privilegetak), gedeeld met Egmond; deze graven  
        behoorden aan Maarten Semeyns, uit wiens boedel zij op 8 jan. 1734 werden gesteld op  
        naam van Jan Brandenburg, gehuwd met Grietje Fuys, (zie graf no. Wn-275); op 25 oct.  
        1734 deed deze ze weer over aan Schepen Meynard Semeyns).  
Jan Maertensz Semeijns, +10-3-1636En Wn-23,  
Maerten Meijnertsz Semeijns, +12-9-1636En Wn-24,  
Sijmen Sijmens, +20-8-1640En Wn-24. 
Reinu Maartens Semeyns, +22-10-1657En Wn-23,  
Magdalena Maartens Semeyns, +16-9-1669En Wn-23,  
kind, van Pieter Keyser, +15-7-1680En Wn-141,  
Wapen: gedeeld; 1. Op goud 5 groene klaverbladen 2-1-2, (Semeyns); 2. Op rood 6 gouden kepers, (Egmond), 
helmt; keizerskroon met een pluim struisvogelveren.  



 

              
Wn-144, 

    boventekst: Hier leyt begraven Meynert Gerritz Mul, is in den Heere gerus den 16 december Ao  
    1631. Hier leit begraven Dirck Meijnertsz Mull, in sijn leven regeerend Commissaris, Ao 1661;  
    ondertekst: Hier leijt begraven Joosien van Loosen, gerust den 6 december 1687.  
    Merk is van Meinert Gerritsz in 1630 op dit graf, (SVD-28-174; 56-72),  
        (G-416: Wapen uitgekapt, later is op het schild een merk geplaatst tussen de letters M. en  
        G. Vier engelenkopjes). 
Meinert Gerritsz Mul, +16-12-1631En Wn-144, gehuwd met  
Cornelisje Dirks, +23-10-1660En Wm-207,  
Dirk Meijnertsz Mul, +27-12-1661En Wn-144, gehuwd met  
Joosjen Jans van Loosen, +6-12-1687En Wn-144,  



 
 

         
Wn-146, 

    tekst: HIER LEIT BE /  
              CAPPETEIN IA / (Jan of Jacob ?),  
              KERZOON EN /  
              INT JAER 159 / (waar dan 1590 tot 1599 kan hebben gestaan, lijkt ook 133 ?),  
              SEPTEMBER /  
              FILIP BEENE, /; waaronder een merk (waarvan niet zeker is of het bij de tekst hoort),  
    (Bloys-III-82).     
    Merk is van Seger Volkertsz op graf Wm-362 in 1575, (SVD-28-156; 56-20),  
        (TP-: de steen is over de lengte afgezaagd (waar het merk dan in het midden stond, zodat er  
        nog ruimte was voor 7 of 8 letters. Deze zerk is waarschijnlijk veel ouder en van elders af- 
        komstig).  
(nog geen persoon gevonden die hier is begraven).  
 



 

  
Wn-315,  

    boventekst: Hier rust het sterffelyck van Schepen Jan Pouwelsz Oli Pot, in den Heere gerust  
    den 26 november 1653, en zyn huisvrou Aefien Freecks, den 26 november 1644. (Bloys-III- 
    85).  
    Merk is van Jan Pouwelsz Olijpot op dit graf in 1630, (SVD-28-170; 56-59).  
Jan Pouwelsz Oliepot, +26-11-1653En Wn-315, gehuwd met  
Aefjen Fredriks, +26-11-1644En Wn-315,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  
Wapen: onbekend.  



 
 
 

             
Wn-322-323, 

    tekst: 1542 starf Luigijn Suidertz. 1550 starf Lutberich Luitgijs. 1540 starf Jasper Luijtgijnz.  
    1562 starf Hillegont Alberts. (Bloem-15, 28; Bloys-III-84).  
    Merk is van David Maertsz op dit graf in 1630, (wijkt iets af van zerkmerk), (SVD-28-169; 56- 
    22).  
        (TP-: Dubbele lichte steen, met een oud redelijk leesbaar Gotisch randschrift; twee regels  
        langs de lange kant, en verder een verdwaald merk op de kale steen, met de letters D. M.  
        Er lijkt 42 aan het begin te staan, dus 1542 starf …). 
Luitje Suidertsz, +1542En Wn-322, en kinderen  
Lubrich Luitjes Suidert, +1550En Wn-223,  
Jasper Luitjesz Suidert, +1540En Wn-322, gehuwd met ?  
Hillegond Alberts, +1562En Wn-323,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  
 
 



 
 
 

   
Wn-357, 

    boventekst: Hier leidt begrave Cornelis Volkertsz, sterft den 29 augusti Ano 1629. Hier leijdt  
    begrave Cornelis Hoochlant, sterft den 8 october Anno 1636; ondertekst: onleesbaar (ook een  
    Hoochland ?). (Bloys-III-86). 
Cornelis Volkertsz, +29-8-1629En Wn-357,  
Cornelis Hoogland, +8-10-1636En Wn-357,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  
Wapen: onbekend. 



 

             
Wn-358-359, 

    boventekst: Anno 1617 den 13 maij, is gerust in den Heer Jan Louwerens van Loosen. Anno  
    1649 den 19 junij, is gerust in den Heer Jacob Jansen van Loosen. Voor Altoos verzegeld; on- 
    dertekst: Anno 1647 de 17 may, is gerust in den Heer Sybrecht Hendricx, de wedu van Jan  
    Louwerens van Loosen. (Bloys-III-86; Ned.Leeuw-1971-238).  
    Wapen links is van Van Loosen. Merk is van Jan Laurens van Loosen op dit graf in 1630,  
    (Brandt-WK-1665, 78; SVD-28-169; 56-102).  
        (Bloys-III-86: In de hoeken; 1. en 4.  de letters I. V. L. door elkaar; in 2. en 3. gekruist een  
        scheepshaak en een kromme stok. Twee wapens uitgekapt).  
        (TP-: Jan Laurensz van Loosen is de stamvader van de familie Van Loosen, kwam uit  
        Luikerland, was munt- of rentmeester van ’t Vrouwtje van Severen en is om geloofsredenen  
        hier gekomen. Hij was een der oprichters van de Oost-Indische Compagnie of VOC. Op 26- 
        4-1579 gehuwd met Siebrich Hendricks, en zij hadden 7 kinderen).  
Jan Laurensz van Loosen, +13-5-1617En Wn-358, gehuwd met  
Siebrich Hendriksdr Hartshooft, +17-3-1647En Wn-358,  
Jacob Jansz van Loosen, +19-6-1649En Wn-359, ongehuwd.  
Simon van Loosen, +12-12-1678En Wn-358,  
Wapen: ge4deeld; 1.en 4. Een eikentak met drie eikels; 2.een opspringende hond naar rechts; 3.een hart met 
pijl doorboord, punt naar beneden, helmt; de eikentak uit het schild.  



 
 

        
Wn-373,  

    tekst: Anno 1600 de 21 junius, sterft die eersame Fongher Iansen Grofsmit, hier begraven.  
    Merk is van Fonger Jansz Smit op dit graf in 1575 en 1630. Merk op schild onherkenbaar ver- 
    sleten. (SVD-28-168; 56-35).  
        (Bloys-III-87: Tussen18 en 25 oct. 1630 werd hier begr. Meynou Fongers, en 13-20 oct.  
        1631 Jan Fongersz Smyt. Twee smidshamers en een merk). 
Fonger Jansz Grofsmit, +21-6-1600En Wn-373,  
Meijnou Fongers, +25-10-1630En Wn-373,  
Jan Fongersz Smit, +20-10-1631En Wn-373,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  



 
 

           
Wn-383, (oud nr. 58),  

    boventekst: Anno 1613 de 2 mei sterf Maergriet Frederickx de Witte, out zijnde 19 jare. (Bloys- 
    III-87).  
    Merk onderin is van Fredrik Gerritsz de Wit op graf Wn-58, en op Wm-238, en op Wz-64 in  
    1630, (SVD-28-150, 159, 176; 56-106).  
        (TP-: Lange steen met kopjes op elke hoek, waartussen twee cartouches met een ovaal  
        ertussen, tekst boven, en wapen weggekapt).  
Margriet Fredriks de Wit, +2-5-1613En Wn-383,  
Wapen: onbekend.  

 



 
 

        
Wn-390, 

    tekst: ….u Pietersdr, de huysvrouwe van Dierick Pietersz Prost, sterf in den Heer den 13 Fe- 
    bruarius Anno 16..,  (rest onleesbaar). (Bloys-III-89).  
    Merk bovenop is 8 haringen aan een lijn, zie ook Zuiderkerk Noordkap nr. 222. Merktekening  
    is van Veerdu Pieters op dit graf in 1575, in 1630 op naam van Vreeckien Everts, (SVD-28- 
    168; 56-59),  
Dirk Pietersz Proost, Schipper 1588-1613, gehuwd I en II in 1619 met  
Veerdu Pieters, +13-2-16..En Wn-390, (voor 1619),  
Fredrikje Everts,  
Wapen: onbekend.  



 
 
 

               
Wn-438-439,  

    randtekst: Hier syn begraven Aef Reynersdr, sterf den 29 augustij 1584. Jacob Gysbersz  
    Brouwer, sterf den 13 november 1599. Reyner Jacobsz, sterf den 13 januarij 1603; boven- 
    tekst: …. Gerryt Jacobz Trompet, sterf den 14 november 1629. Freeckgen Thomasdr, sterf den  
    17 december 1629; ondertekst: Anna Jacobs, sterft de 5 april 1633. (Bloys-III-91).  
    Merk of wapen weggekapt, met I G B (Jacob Gerritsz Brouwer). Merktekening is van Jacob  
    Gerritsz Brouwer alias Trompet op dit graf in 1630, komt overeen met weggekapt litteken op  
    de steen, (SVD-28-167; 56-112).  
Jacob Gijsbertsz Brouwer alias Trompet, +13-11-1599En Wn-438, gehuwd met  
Aef Reijnersdr, +29-8-1584En Wn-439,  
Reijner Jacobsz Brouwer, +13-1-1603En Wn-438,  
Gerrit Jacobsz Brouwer alias Trompet, +14-11-1629En Wn-438, gehuwd met  
Fredrikje Tomasdr, +17-12-1629En Wn-439,  
Anna Jacobs Brouwer, +5-4-1633En Wn-438, gehuwd met  
Meinert Tomasz Buyskes, +28-10-1652En Wm-256,  
Aefjen Meinerts Buyskes, +28-1-1668En Wn-438,  



GRAFZERKEN ZUIDERKERK ZUIDKAP: 
 

  
Zz-70-71-72, (oud nr. 84-85-86), 

    linkertekst: Hier rust het sterfelijke van den Hr. Dirk Semeijn van Loosen, in zijn WelEd. leven  
    oud President Burgemeester meermalen sessie hebbende gehad in ’t collegie van haar Ed. mo- 
    gende Heeren Gecommitteerde Raeden van H. Ed. Gr. Moog in West Vriesland en ’t Noorderq:  
    Commissaris tot de saken van de Pilotage benoorden de Maaze. Mitsgaders Bewindhebber van  
    de Oost Indische Compagnie wegens de stad en ter Kamer te Enkhuizen, gebooren den 18  
    Maart 1696 en in den Heere gerust den 16 Julij 1757; rechtertekst:en deselfs zoonen: Hr. Jan  
    Diderik van Loosen, gebooren 11 september 1736 en gerust den 26 meij 1749, en Hr. Cornelis  
    Floris van Loosen, Studiosus juris, gebooren den 1 april 1739, en gerust den 8 december  
    1757. )Bloys-III-119).  
Dirk Simonsz Semeyns, +9-8-1670En Zz-86, gehuwd met  
Elia Heynsius, +2-11-1703En Zz-85,  
Theodora Semeyns, +20-1-1720En Zz-84, gehuwd I en II met  
Caspar Vis, +10-2-1698En Wm-168,  
Arend de Vries, *24-5-1672A’dam, +7-1-1732En Zz-82,  
Dirk Caspersz Vis, +26-1-1693En Zz-86,  
Hessel Caspersz Vis, +20-8-1696En Zz-86,  

Elia Caspers Vis, +22-11-1700En Zz-84,  
Dirk Elias de Vries Semeyns, +1-6-1711En Zz-84,  
Sieuwert Heijnsz de Vries, +11-3-1706En Zz-86,  
Eliana Geertruij de Vries, +11-11-1709En Zz-86,  
Aafje Blaeuhulck Semeyns, +13-2-1744En Zz-86, gehuwd met  
Jan Pietersz van Loosen, +19-1-1724En Zz-97,  
Dirk Jansz van Loosen, +16-6-1692En Zz-85,  
Jacob Siewert van Loosen, +21-8-1702En Zz-85,  
Elia Hilgonda van Loosen, +24-8-1705En Zz-86,  
Jacob  Elias van Loosen, +22-10-1713En Zz-86,  
Dirk Semeyns van Loosen, +10-7-1757En Zz-84, gehuwd met  
Maria Bontekoning, +29-6-1786En Zz-85, 
Jan Diederik van Loosen, +26-5-1749En Zz-85,  
Cornelis Floris van Loosen, +3-12-1757Leiden doodslag begr. Zz-85, 
Wapen: Van Loosen en Bontekoning, zie ook Wm-497, en  gevelsteen op Dijk 36, (Frits-22). 



 
Inde 3 Witte Flessen, Hoofdstraat 227, Bovenkarspel.  

   
Zz-97, 

    boventekst: Hier leijt Begraven Jacob de Wit, in sijn leven Raad en oud Schepen deser stede,  
    gerust den 2 decemb. Ao 1674; ondertekst: Hier leit Begraven Welmetyen van Loosen, weduwe  
    wijlen Jacob de Wit, in sijn leven … hier ter stede, is in den Heere gerust den 16 februarij  
    1692. (Bloys-III-118).  
    Wapen links is van Jacob Pietersz de Wit, Raad, oud-Schepen, Heemraad Drechterland; rechts  
    Is van Van Loosen, (Brandt-WK-1665, 66; Frits-29; Havenweg poort Snouck-Loosenpark).  
Jacob Pietersz de Wit, +10-12-1674En Zz-97, gehuwd met  
Welmetje van Loosen, +16-2-1692En Zz-97, weduwe van  
Fredrik Cornelisz Lakenman, +6-12-1655En Zn-282,  
Jan Pietersz van Loosen, +19-1-1724En Zz-97, gehuwd met  
Aafje Blaeuhulck Semeyns, +13-2-1744En Zz-86,  
Wapen: twee gekruiste moutscheppen, vergezeld boven van een hoefijzer met opening naar boven, helmt; een 

kruik of fles met slanke hals, (Jacob werd ook wel Jacob inde Fles genoemd. Misschien heeft hij iets te 
maken met de gevelsteen Inde 3 Witte Flessen, nu te zien op Hoofdstr 227 te Bovenkarspel, zie geheel boven.  
 



 
 
 
 

           
Zz-158-159,  

    tekst: Hier is begraven Henrick Egxken en is ge…. ….61, (veel tekst versleten).  
    Merk is van Hendrik Exken op dit graf in 1630, (SVD-38-13; 56-48).  
Hendrik Exken, + ..61..(?) En Zz-158/159, gehuwd met  
Adriaentjen Herpers, gehuwd II in 1607 met  
Pieter Waligsz Proost, +7-4-1642En Wm-110, 
Daniel Pietersz Verbruggen, +30-12-1686En Zz-159,  
Adriaan Pietersz Verbruggen, +8-3-1688En Zz-159,  
Wapen: onbekend.  

 
 
 



 
 

   
Zz-254, 

    Tekst: Geen.  
    Wapentekening van het graf, (onbekend of dit hun oude wapen is), wapen rechts is van  
    Nicolaas Waterman, Raad, oud-Schepen, en Boekhouder VOC-E, (Brandt-WK-1678; SVD-28-
13; 56-113),  
Nicolaas Waterman, +2-12-1703En Zz-254, gehuwd met  
Lijsbeth Lamberts Halfhoorn, +1-3-1698En Zz-254,  
Elisabeth Waterman, *21-7-1683En, +21-2-1684En Zz-254,  
Elisabeth Waterman, *12-12-1685En, +31-12-1685En Zz-254. 
Lambertus Waterman, +23-6-1710En Zz-255,  
Wapen: drie planten als palmboompjes, helmt; plant uit schild.  
 
 



             
Zz-259-260, (oud nr. 167-168),  

    boventekst: Jacob Dircksz Brouwer, ontslapen in den Heere den 18 martij 1635. Mitsgaders  
    Cornelis Pietersz Biens, gerust den july 164.., ende Soutje Jacobs sijn huijsvrouw, gestorven  
    den 30 junij Ao. 1618. Johannes Puppius, Christelijck gerust den 16 maij 1651, ende Agniesje  
    Kornelis Boom, sijn huijsvrouwe gerust den 12 julij Ao. 1655, verwachten van hier een zalige  
    opstandinge;  
    gedicht onder wapen: (gedeeltelijk onleesbaar); …. neer gevelt …. noch bederven …. dat ….  
    …. het lijf …. …. naem is nochtans, …. terwijl daer de heugenis schijnt verstreken. Doch sal \ 
    de steen noch spreken, brengen aen den dagh, de deught …. die hier onder lagh;  
    gedicht onder: Brouwer der Helden een, die Godts banieren,  
    Hier maken op en ’s Princenvlagh deên swieren.  
    En Biens, die trouwlyck diende stadt en kerck,  
    Met wijsen raadt en stichtlijck rijmewerck,  
    En Puppius Godts kuddes trouwe weyder,  
    hertbreecker - zielezalver - Hemelleyder,  
    Die dertigh jaer Godts wijnbergh hier bewaerde,  
    Dees met haer helften leggen hier in d’ aarde.  
    Wat ligghe ick aerd de Hemel is haar erven,  
    Och die sleghts mogt soo vroomen doodt eens sterven. (Bloys-III-117; Br-71).  
    Portret is van Jacob Dirksz Brouwer, merk rechts is Schepenzegel van zijn vader in 1577,  
    (Brandt-120; SVD-56-90).  
Jacob Dirksz Brouwer, *+18-3-1635En Zz-168, (zie ook zijn rouwbord), gehuwd met  
Ludou Pieters,  
Soutje Jacobsdr Brouwer, +27-4-1648En Zz-168, gehuwd met  
Cornelis Pietersz Biens, +18-9-1645En Zz-168,  
Dirk Cornelisz Biens alias Theodorus Brouwer, +19-6-1679En Zz-167, gehuwd met  
Geertruijd Puppius, +16-2-1682En Zz-168, 
Susanna Pieters Brouwer, +20-11-1730En Zz-167, gehuwd met  
Fredrik Maartensz Proost, +10-3-1687En Wm-467,  
Theodorus Brouwer Proost, +13-3-1730En Zz-168,  
Johannes Pietersz Brouwer, +19-5-1659En Zz-167/68,  
Agniesje Pieters Brouwer, +24-4-1662En Zz-167/68,  
Johannes Puppius, +16-5-1651En Zz-168, gehuwd met  
Agniesje Cornelis Boom, +12-7-1655En Zz-167,  
Wapen: onbekend.  



 
 

                       
Zz-272, 

    tekst: Hier leijt begraven Jan Jansz Ham, is gerust den 20 augusti anno 1618. (Bloys-III-105).  
    Wapen is van Joan Ham, Raad, oud-Schepen, en Penningmr Grote Visserij, (onzeker of dit ook  
    op het graf stond), (Brandt-WK-1665, 66).  
Jan Jansz (inde) Ham, +20-8-1618En Zz-272, gehuwd met  
Sjoukje Andriesdr, +na 1624,  
Andries Jansz Ham, +25-8-1636En Zz-272 pest, gehuwd met  
Kenou Jans (inde) Engel, +15-2-1655En Wn-150,  
Joan Ham, +24-9-1677En Zz-286, gehuwd met  
Clara Rombouts, +23-11-1676En Zz-286,  
Wapen: ge4deeld; 1. en 4. op zee en hulk zonder masten naar links; 2. en 3. een staande zwaan naar 
rechts, helmt; een zwaan met uitslaande vleugels. Idem als zijn neefje Fredrik Maartensz Proost. 



 
 

            
Zz-304,  

    boventekst: Hier leijt begraven meester Hendrick Nieman, in sijn leven geschutgieter deser  
    stede, sterft 18 may 1621, en begraven den 23 dito; ondertekst: Hier is begraven Yde Maes, de  
    huesfrow van Mr. Hendrick Nieman, is gerust in den Heeren den 30 augustus 1619. (Bloys-III- 
    104; Br-71).  
    Merk is van Hendrik Nieman op dit graf in 1630, Klokken van hem te Midwoud 1616, te Wij- 
    denes 1617, en te Aartswoud 1620, (Arkel-40, 53, 128; SVD-38-94; 56-7).  
Hendrik Nieman, +18-5-1621En Zz-304, gehuwd met  
Yde Maas, +30-8-1619En Zz-304,  
Hendrik Foppesz van Gent, +20-9-1683En Zz-304, gehuwd met  
Trijn Jans, hun zoon  
Foppe van Gent, +12-5-1687En Zz-304, gehuwd met  
Hiltjen Jans van Loosen, +19-1-1733En Wz-277,  
Wapen: onbekend.  



 

   
Zz-329-330, 

    boventekst: Hier ligt begraven Willem Hero Vesterman, in sijn leven Schepen deser stede, is in  
    den Heere gerust Anno 1648 den 1 juni, ende Maria Pieters Hardenbols, syn huisvrou sijnde  
    in den Heere gerust den 12 october 1661;  
    ondertekst: Hier leijt begraven Hero Vesterman, soon van Willem Hero Vesterman, is in den  
    Heere gerust Ao 1633 den 25 juni. Ende Elisabeth Vestermans, dochter van Willem Hero Ves- 
    terman, is in den Heere gerust 18 januarij Ao 1664. Oock Neeltje Vestermans, dochter van  
    deselve, gerust in den Heer 12 december 1679;  
    randtekst: Mitschaders Margreta Vesterman, haarluijder dochter, in den Heere ontslapen den  
    2 februarij 1685. Eijndelijk Petronella Vesterman, haer dochter, in den Heere gerust den 8  
    marti 1698.  
    Wapen links is van Vesterman, rechts van Hardebol, als op de begrafenispenning van Neeltje, 
    Margreta en Petronella Vesterman, (NL-1971-241).  
        (Bloys-III-102: Twee wapens uitgekapt: 1. Vesterman (een gekanteelde toren, waaruit een  
        piekenier ten halven lijve komt met een piek in de hand); 2. Hardenbol).  
Willem Herosz Vesterman, +1-6-1648En Zz-330, gehuwd met  
Maria Pietersdr Hardebol, +12-10-1661En Zz-329,  
Hero Vesterman, +25-6-1633En Zz-330,  
Elisabeth Vesterman, +18-1-1664En Zz-329,  
Neeltje Vesterman, +12-12-1679En Zz-330,  
Margareta Vesterman, +2-2-1685En Zz-329, 
Petronella Vesterman, +8-3-1698En, Zz-330,  
Wapen Vesterman: een gekanteelde muur waarboven een piekenier met piek in rechterhand.  
Wapen Hardebol: twee koppen met de voorhoofden tegen elkaar.  



GRAFZERKEN ZUIDERKERK NOORDKAP: 
 

 
 
 

   
Zn-152-153, 

    Tekst: Hier ligt …. Adriaen Westphalen, I ul… Raet .. Burgemeister ….  
    Wapens van Westpalen, (Lely-I-136; Siebmacher).  
        (TP-: De steen is niet meer te vinden, daarom een tekening uit een notitieboek van Adriaan  
        Fredriksz Westphalen, Advocaat te Alkmaar, wat in de Koninklijke Bib van Brussel te  
        vinden is in de Collectie Handschriften, onder nr. 19219).  
Adriaen Jansz Westphalen, +11-2-1559En Zn-152, gehuwd met  
Aeff Fredriks Banjaert, +3-8-1564En Zn-153,  
Frederijck Adriaensz Westvaling, +1561 of nov. 1566En Zn-152,  
Wapen: gedeeld; 1. in zilver een rode dwarsbalk vergezeld boven van een blauwe of zwarte barensteel met 
vijf  hangers; 2. in zwart een zilveren keper vergezeld boven in top van een gouden lelie, helmt; de barensteel 

tussen twee pluimen, schilddevies; INVIA VIRTUTI  NULLA  VIA. 

 



 

 
 
 

  
                             Zn-61,                                                                    Zz-40,  
    tekst: Alleen de letters T L; rechts: geen.  
        (TP-: Een derde deel van zerk, verder geen bijzonderheden, wel een mooi schip. De letters T  
        en L maken niets duidelijk. Rechts een vissersbootje die zijn netten binnenhaalt).  
 
 

  
                                     Zn-14,                                             Zn-222, (één deel),  
    tekst: zonder, rechts: zonder.  
    Wapen is een uiltje op een tak, onbekend van wie. Rechts is 7 haringen aan een lijn, zie ook  
    Westerkerk Noordkap nr. 390.  
 



 
 

      
Zn-223-224, 

    tekst: Cornelis Haak, obijt 1775. Wapen nog intact.  

    Wapen links is van Dirk Cornelisz Haak, Hoofd-Officier; rechts is van Cornelis Haak op  
    schoorsteenmantel bovenkamer Zuiderkerk, (Brandt-WK-1666; SVD- inventnr 13-210). 
        (G-53: idem+: Wapen onder een kroon: gevierendeeld: I en IV drie haken, 2 en 1; II en III  
        een bokaal; hartschild over alles heen een lelie. Onder aan een groote vaas tussen een  
        doodshoofd met twee gekruiste doodsbeenderen en een gevleugelde zandloper). 
Albert Luitjesz te Ludses/Brouwer, +1599En Zn-223 (?), 
Lucas Albertsz Brouwer, +8-10-1640En Zn-223,  
Albert Lucasz te Ludses (Brouwer), +7-10-1652En Zn-224,  
Pieter Dirks Haak, +26-2-1722En Zn-223, gehuwd met  
Aafje van Vossen, +11-1-1725En Zn-224,  
Cornelis Dirksz Haak, +12-9-1775En Zn-223, gehuwd I en II en III met  
Susanna van Schaak, +22-8-1735En Wm-151, 
Sijbrichje van Stralen, +6-10-1737En kraambed met tweeling Wm-151,  
Cornelia Taanman, +5-6-1751En Wm-189, weduwe van Hessel Slijper,  
Wapen Cornelis Haak: ge4deeld; I1.en 4. drie haken 2-1; 2. en 3. een bokaal, hartsch; een lelie. Zie ook graf 
Wz-116, (welke momenteel in restauratie is).  



 
 
 

                  
Zn-235-236, 

    boventekst: Hier rust het sterfelijck van de (vier regels uitgebikt) gestorven den 18 februarij  

    Ao. 1667. Ende desselfs huijsvrou Juffr. Digna van Loosen, gestorven den 26 october Ao.  
    1689; ondertekst: Wat is des menschen Roem, Die is gelijck een Bloem. Die huyden in waer- 
    den is, Morgen in der aerden is.  
    Wapen rechts is van Van Loosen, (Havenweg, poort Snouck-Loosenpark).  
        (Bloys-106: Hier rust het sterflijck van den Heer (Pieter Simee), in sijn leven … (comman- 
        deur). Twee wapens uitgekapt. Deze steen behoort bij het graf no. 236. Vlg no. 237. Van de  
        wede. Simee, geboren Van Loosen, kwam het aan Anna van Loosen, wede. Van Thomas  
        Montanus). 
Pieter Lambertsz Simee, +18-2-1667En Zn-235, gehuwd met  
Digna Hendriksdr van Loosen, +26-10-1689En Zn-236, dochter  
Margrietje Simee, +19-12-1701En Wm-427, gehuwd met  
Hilbrand Pietersz Vis, +27-1-1704En Wm-427, zoon  
Willem Vis, +30-10-1727En Zn-236, ongehuwd.  
Wapen Simee: onbekend.  

 



 
 

              
Zn-237, 

    tekst: Hier rust het sterflijck van de Heer Thomas Montanus, in sijn leven [Raadt en Borgem.]  
    deses stads, Gestorven den 27 september Ao. 1673. Ende desselfs huijsvrou Juffr. Anna van  
    Loosen, Gestorven den 1 marty Ao. 1682; onder wapenring: 1688.  
    Wapen rechts is van Van Loosen, (Havenweg, poort Snouck-Loosenpark).  
        (Bloys-III-106: Twee wapens uitgekapt. 1688. Later kwam dit graf aan Mr. Andries van  
        Vossen [Secr. in 1667], toen aan Hilbrand Willems van Vossen en d.d. 5 nov. 1789 aan  
        Henrietta Johanna Verbruggen, wede. H. van Vossen; Dr. Thomas Montanus was 31 dec.  
        1666 raad geworden in plaats van Willem Willemsz Houtcooper; in zijn plaats kwam 30 dec.  
        1673 Mr. Florentius Florisz).  
Thomas Montanus, +27-9-1673En Zn-237, gehuwd met  
Anna Hendriksdr van Loosen, +1-3-1682En Zn-238, 
Simon Cornelisz Brouwer, *23-5-1666En, +25-10-1666En Zn-237.  
Wapen Montanus: onbekend.  

  



GRAFZERKEN ZUIDERKERK KRUISKAP: 
 

 
 
 
 

 
Zk-1-2, 

    tekst: Geen.  
    Geheel onbekend van wie deze zerken waren, en ook of dit wel hun orginele plek is.  
    Wapens zijn keurig weggekapt.  
kind, van Sijmen Gûelsz, +29-9-1653En Zk-1,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  
Wapens: onbekend.  

 
 

 
 
 
 



 
 

 
Zk-34-35,  

    tekst: Pieter Jansz van de Velden. Cornelis Albertsz Kickert.  

(G-78: meld: Een geraamte; aan de voeten een schild, waarop onderaan een beneden 
geledigde zandloper. Cornelis Albertsz Kickert. Op 2 juni 1670, en 25 mei 1671 werden hier 
kinderen van Hendrik Kikkert begr.; C.A. Kickert was commissaris; over deze zerk leest men 
een legende in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 28 november 1922). 
(NRC, 28-11-1922: EEN OUDE GRAFZERK. Men schrijft ons uit Enkhuizen: In de grote 
Zuider- of Sint Pancraskerk, die dagtekent uit de eerste helft van de 15de eeuw, heeft men de 
merkwaardige grafzerk ontdekt, die oudtijds op last van “de edele heren van de Magistraat” 
(stadsregering) moet zijn uitgehouwen, tot een voortdurende waarschuwing,  ja tot een 
spiegel van alle mensen die behept zijn met gierigheid. 
De geschiedenis, die oorzaak is geweest van de zeer bijzondere zerkversiering, is door een tot 
nu toe onbekenden middeleeuwse dichter op rijm gebracht. Volgens de oude overlevering en 
volgens dit gedicht stonden op zekere dag in de 16e eeuw in de HeiligeKruiskamer van 
genoemd kerkgebouw een aantal personen vol nieuwsgierige belangstelling te kijken naar 
het ontbloten en weder boven de aarde brengen van een lijkkist, waarin zich het stoffelijk 
overschot bevond van ene vrouw, welke daarin enkele dagen geleden was ter ruste gelegd. 
Toen het deksel losgeschroefd en verwijderd was, deinsden de aanwezigen evenwel vol 



ontzetting terug en haastten zich nog sneller weg, dan ze gekomen waren. Wat had hen hier 
samengebracht? 
In ’t laatst van de 15e en in ’t begin van de 16e eeuw woonde te Enkhuizen een rijke, maar 
zeer gierige dame. Ze at vaak maar half genoeg en dan nog voedsel van mindere kwaliteit. Ze 
leefde met een enkele dienstbode, was in het bezit van een eigen woning, een brouwerij, 
benevens 80 morgen land. Wee den schuldenaar, die haar niet op tijd betaalde! Aan hoger 
leven dacht ze niet. Plotseling werd ze door een zware ziekte overvallen. Tijdens die 
krankheid komt nog een van haar pachters met een grote zak geld, welke de meid haar 
geven moet in ’t bed, waarin ze het natelt, een handeling, die haar later noodlottig zou 
worden. Toen de ziekte toenam, liet ze haar dienstbode Catrijn een eed zweren, dat deze al 
het aanwezige goudgeld na het overlijden van de bezitster zou leggen onder het hoofd in de 
kist, waarvoor Catrijn zou ontvangen 800 gulden, benevens dubbel rouwgeld. Tevens moest 
ze alles geheim houden. 
En alzo geschiedde. De begrafenis had plaats in de Zuiderkerk, waar toen aan de gewelven 
het schilderwerk nog prijkte in vollen glans en het daglicht door de gekleurde ruitjes naar 
binnen viel. 
Toen kort daarop de erfgenamen bijeen kwamen en er van geld geen spoor te vinden was, 
werd de dienstbode in verhoor genomen, voornamelijk op grond van de in het boek gemaakte 
aantekening, waaruit bleek, dat althans dit bedrag nog aanwezig moest zijn. De meid, 
gedachtig haar eed en gelofte te zullen zwijgen, liet niets los en werd daarom bij Schout en 
Schepenen aangeklaagd om te verschijnen voor de “Heeren ven den Gerechte”, voor wie ze 
ten slotte alles bekende. De erfgenamen richtten zich dadelijk tot de Vroedschap met het 
verzoek, het lijk weer te mogen doen opgraven, wat werd toegestaan. Dat was het nu, wat 
hen in de Heilige Kruiskamer had saamgebracht. En namen ze den schat niet mede? ’t Oude 
gedicht zegt ons, dat ze daar den moed niet toe hebben gehad, wijl ze met ontstelde ogen 
zagen, hoe gouddorst en gierigheid gestraft kunnen worden, want: 
   “Serpente, slange en hagedis, 
   Om het heele lichaam vastgeslingert is, 
   Om armen, beenen, hals, en in den mondt 
   Men anders niet als sulcke beesten vond! 
   Een gruwelijcke stank van sulpher ende vlam 
   Als uyt de bek van deze beesten kwam. 
   De vrinden dorsten om het werelds gelt 
   Niet langer blijven bij dat helsch gewelt”. 
Het graf werd zo gauw mogelijk weer gesloten, waarna de Stadsregering besloot den steen 
spoedig te laten uithouwen “so als het daer van binnen gevonden was”. De merkwaardige 
zerk ligt onder een rij banken en vertoont in vlak relief een geraamte van wel een meter lang; 
een zestal wormen slingeren zich om de ledematen. De voeten rusten op een bijne vierkant 
wapenschild, in welks hoeken men de symbolen vindt der vier Evangelisten. 
(WF-ON, =West-Frieslands Oud en Nieuw, 1929, blz 169 t/m 174: 
EEN MERKWAARDIGE GRAFPERK IN DE ZUIDERKERK TE ENKHUIZEN. 
In de zuider- of Sint Pancraskerk te Enkhuizen en wel in de Noorderlijke Kapel genaamd “de 
Heilige Kruiskamer”, later “Bijbellezing”, welke kapel door een eiken schot van het schip der 
kerk is afgescheiden, ligt een grafzerk, die ene nadere beschouwing wel waard is. 
De zerk is vervaardigd van witte steen, uit de 16de eeuw. De voorstelling, hierop aangebracht, 
is door slijtage en moedwillige (?) beschadiging niet duidelijk meer. Men ziet op de zerk, in 
een vlak relief, een geraamte, waaraan wormen knagen. Het is geplaatst onder een 
troonhemel, waarop een klein beeld is uitgehouwen, dat waarschijnlijk het Christusbeeld 
voorstelt. Langs de zijden van het geraamte ziet men twee kolommen, waarom zich linten 
slingeren, waarop vroeger wellicht opschriften hebben gestaan. Onderaan is een wapenschild 
aangebracht en in de hoeken enige onduidelijke figuren, die niet meer te onderkennen zijn. 
Ter linker- en rechterzijde aan de bovenzijde de namen Pieter Jansz. van de Velde en 
Cornelis Albertsz. Kickert. Dit zijn namen van burgers uit de 17de eeuw, wier stoffelijk 
overschot onder de zerk is begraven. Verder twee huismerken en de grafnummers 34 en 35. 
In mijn bezit kwam een vers of beter rijmelarij, afkomstig van G. Akkerman te Enkhuizen, 
die het in 1830 had overgeschreven, mogelijk van het orgineel. De zedepreek volgt hieronder. 
Een waaragtige geschiedenis van een Iuffrouw tot Enkhuijsen, die op haar doodbed aan de 
meydt begeerde dat se haar geld, in de kist moest leggen om met haar begraven te worden, 
en wat voor swaare straffe daarop gevolgt is. (van voor 1787.) 



Stem o Boose weerelt vol bedrieglijkheijt. 
 

Geeft dog gehoor omstanders wie gij zijt 
verleen uw oor aan ons een weinig tijt 

en principaal, gij rijkdom, die door pragt 

en gierigheijt het aards voor ’t hemels agt. 

 

Hoort dit verhaal dog met opmerken aan 
dat uw in kort hier zal worden gedaan 

al van een Iuffrouw die ’t aardsche geld 

boven de vreugt van ’t hemels heeft gestelt. 

 

In Enkhuijsen is dees zaak geschiet 

al waar men heden nog de tekens siet 
vesrmis de historie tot gedagtenis, 

nog op haar grafsteen uijtgehouwen is. 

 

Een zeekere Iuffrouw, die door gierigheijt 

beminde meer als haar zaligheijt 
Iaa, die het geld voor haaren godt bemint 

die ist daar dees historie van begint. 

 

Zij hield alleen huijs al met een meijdt 

at pas half haar genoegen staag door gierigheijt 

Ia kogt de slegte spijs staag om gewin 
zoodat de gierigheijt besat haar zin. 

 

Zij had een wooning met een brouwerij 

met omtrent tachentig morgen lant daarbij 

waarvan haar alle jaar wierdt ongefaalt 
alvan den huurder aan den verhuurder betaalt. 

 

’t Gebeurde dat zij met een ziekte swaar 

wierd overvallen daar ook volgde naar 

de bittere dood gelijk gebleeken is 

want zij van deeze ziekte gestorven is. 
 

Een huijsman komt en brengt een hoopen geld 

dat hij op haar ziekbedt van haar bed nog telt 

en geeft quitantie Ia beveelt het de meijdt 

dat zij dees sak met geld bij ’t andere leijdt. 
 

Haar ziekte vermeerder alle daage voort 

totdat zij voelt de dood komt haar aan boort 

daar was niets dat haar meer ontstelt 

al dat zij moest verlaten ’t schoone geld. 

 
Zij roept hierop de meijdt en spreek ze aan 

En zeijt Catrijn het is met mij gedaan 

Ik voel dat het hier sterven weezen zal 

’t geen mij ontbloot al van mijn schatten al. 

 
Hierom zoo zal ik uw bij testament 

maken tot dankbaarheijt een schoon present 

agthondert gulden zult gij voor deeze trouw 

genieten en daartoe een dubbelde rouw. 

 

Ook wil ik dat gij voor alle schijn 
van mijn begraafnis zult meester zijn 

zoo kont gij alles doen na mijn bevel 

dat niemant van mij vrienden ’t merken zel. 

 

 
 

 

 

 

Hierop ontbiet zij een notaris goet 
die zij dit alles zoo schrijven doet 

Ia doen haar vrienden sweeren algemeen 

dat zij indeezen sullen zijn te vreen. 

 

Maar kort hier na zoo gaaf zij de geest 

de meijdt om haare eet was heel bevreest 
zij bergt het geld totdat zij wert gekist 

wanneer zij doen gebruijkte deez list. 

 

Zij leijt het geld onder het hooft alzoo 

en overdekt het weederom met stroo 
daarna met linnen het weer overstrijkt 

zoo netjes dat het een kussen gelijkt. 

 

Niemant en hadt gedagte tot dees daat 

alzoo geen mensche wist van deze staat 

den tijt gemaakt men draagt haar na ’t graf 
hetgeen in ’t minst geen agterdenken gaf. 

 

Zeer kort hierna quamen de vrinde aan 

en zijn in ’t sterfhuijs bij malkaar gegaan 

al om te delen ’t geen nu door hare doodt 
aan de gemeene vrinde overschoot. 

 

Maar hier ontstond een ijselijk gewelt 

mis dat men het comptoir vinde sonder gelt 

zij riepen uijt met kijven en getier 

waar drommel meijdt waar is het geld van hier. 
 

De meijt antwoort dat zij wist nergens van 

maar zij quamen de boeken vatte an 

daar vinden sij een datum staan nog nat 

dat een boer kort aan hadt betaalt nogh (wat). 
 

Zij sweeren en roepen voor gewis 

dat het geldt van de meijd gestolen is 

zij is een dief laat men verzoeken hat 

dat zij van ’t geregt daarop wert aangevat. 

 
Dog wat zij dreigde het helpt niet 

de meijdt volstandig in haar groot verdriet 

ten lesten klaagt men aan t’geregt haar aan 

daar zij de Heere gaf dit te verstaan. 

 
Mijn Heeren hoort van ’t gelt is een secreet 

ik heb mijn Iuffrouw moete doen een eed 

om nooijt te melde ’t zij waar dat het waar 

of ’t was dat sij mijn eet namen op haar. 

 

Hiertoe waaren de vrinde voors bereijdt 
en toen heeft zij het alles ook geseijdt 

hoe zij het geldt heeft moeten leggen trouw 

onder het hooft van haaren Iuffrouw. 

 

Elk staat verwondert over deezen staat 

de vrinde versoeken vlug al aan den Raadt 
dat zij de kist mogen ontgraven doen 

om te zien of daarin ook in lag de poen. 

 

 

 
 



Dit wort haar van de Heere toegestaan 

en de doodgravers zijn met haar gegaan 

dit graf en kist voor haar opende daar 
maar stonde haast verschrikt allegaar. 

 

Want vul serpenten en slangen en agedis 

om ’t heele lighaam vast als geslingert is 

om armen en beenen hals en in haar mond 

men anders niet als zulke beeste vond. 
 

De buijk was geswollen soo men melt 

daar het van binnen rammelde als geld 

en op de kolk van haar hart daar zat 

een groote gruwelijke helse padt. 
 

Elk stont verschrikt om haar te taste aan 

want niemant dorst de hande daaraan te slaan 

een gruwelijk stank sulpher en de vlam 

daar uijt de bek van deze beeste quam. 

 
De vrinde dorsten om het weerels geldt 

langer niet blijven bij dat hels geweldt 

en zijn zoo weer na ’t sterfhuijs heen gegaan 

en ’t graf werd aanstonds doen ook toegedaan. 

 

De Edele Heeren van de magestraat 

lieten tot spiegel en haar schant en smaad 

alles uijthouwe op de zark seer ras 
zooals ’t van binnen daar gevonden was. 

 

Dit kan men heeden ten dagen zien 

tot spiegel van alle girige-lien 

elkeen schrikt die ’t graf maar aanschouwt 

denkt hoe het de vrinde heeft berouwt. 
 

Hierom gij rijkdom die dit hoort en leest 

neemt hier een spiegel en den heere vreest 

laat gierigheijt en laat het aarsch goet 

blijven op aardt als gij verhuijse moet. 
 

Godt heeft uw hier geseegent om altijd 

te denken dat gij hier rentmeester zijt 

en dat ook al uw goedt en uw besit 

hoort aan den Heer die uw heeft gegeeven dit. 

 
Gebruijkt u geldt o mensch soo ’t behoort 

Gelijk uw is bevoolen in Gods woort 

Gedenkt der armen opdat naa u doodt 

Uw lighaam rust en ziel in Abrams schoot.  

Een bezoek aan de Zuiderkerk met hare gewelfschilderingen, marmeren grafteekens van Bernard 
Paludanus en diverse mooie grafzerken wordt door den bewerker dezes te zeerste aanbevolen. J. 
WESTRA VAN HOLTE. Enkhuizen, juli 1928. 
      (N-HO-blz 93: In de noordelijke kapel is een grafzerk, van witten steen, uit de zestiende  
      eeuw, doch zeer uitgesleten, en, naar het schijnt, moedwillig beschadigd. Men onderscheidt  
      daarop, in zeer vlak relief, een geraamte, waaraan wormen knagen; het is geplaatst onder  
      een troonhemel, waarop met twee knielende kinderfiguurtjes en een derde klein figuur,  
      wellicht het Christuskind, ziet. De troonhemel wordt gedragen door twee geprofileerde  
      kolonnetten, waarom zich linten slingeren, die vroeger wellicht opschriften droegen.  
      Onderaan is een wapenschild aangebracht; in de vier hoeken de symbolen de evangelisten. 
      (Br-blz 69: Pieter Jansz van de Velden. Cornelis Albertsz Kickert). 
      (Speelwagen-1948-28: Rare geschiedenissen hebben zich in de Zuiderkerk afgespeeld. Ter  
      herinnering aan één ervan ligt in de Kruiskapel nog een steen, voorstellende een griezelig  
      geraamte, omstrengeld door slangen en hagedissen. Hier is namelijk eens een schatrijke  
      weduwe begraven, die haar dienstbode had verplicht om goud en edelgesteente mee in de  
      kist te doen. Zó was de weduwe aan het aardse slijk gehecht… De erven kwamen er achter  
      en hebben het graf in de Kruiskapel opengespit en de kist met een houweel kapotgehakt.  
      Doch toen ontwaarden ze in plaats van goud en diamanten slechts een bleek geraamte met  
      slangen, hagedissen en een afzichtelijke pad, die sulferdampen uitbraakte… Ja, zo kwamen  
      vroeger hebberige mensen te pas! “Tot leeringe” hebben de Edele Heren van de Magistraat  
      toen gemelde steen op het graf doen plaatsen). 

      (TP-: Eeuwig zonde dat de steen nog steeds onbeschermd in de vloer ligt en er nog bijna  
      dagelijks overheen gelopen wordt, en er stoelen en banken op rusten. Er blijft zo niet veel  
      over van de spiegel voor alle girige-lien). 
Cornelis Kornelisz Kikkert, +14-9-1665En Zk-34.  
Cornelis Albertsz Kikkert, +28-10-1669En Zn-254,  
kind, van Hendrik Kikkert, +2-6-1670En Zk-34.  
kind, van Hendrik Kikkert, +25-5-1671En Zk-35.  
Lodewijk Gerard Keyser, +17-5-1745En Zk-35,  
 

 



 
 
 
 

  
Zk-38-39, 

    boventekst: Simon Jansz Corf, obijt 16 april 1657. Maritjen Sijmonsdr, obijt 2 julij 1657; on- 
    dertekst: Daer is geen zee noch lucht noch aerde, Geen dinck dat altijt blijft in waerde. Maer  
    al wat leven heeft ontstaen, Dat moet te sijner tijt vergaen.  
        (Bloys-III-110: Volgens het grafboek behoorde dit graf oudtijds aan Symon Jansz in de  
        Pars, die bij zijn dood werd genoemd Symon Jansz Kurfius. Op 12 dec. werd Jacob van  
        Romond eigenaar). 
Sijmon Jansz Kürfiüs, +16-4-1657En Zk-38, zijn vrouw of dochter ? 
Marijtien Sijmons, +2-7-1657En Zk-38,  
(verder geen persoon gevonden die hier is begraven).  
Wapen: onbekend.  

 
 
 



GRAFZERK IN KERK MEDEMBLIK MIDDENKAP: 
Als toegift, gezien de afkomst.  

 

 
Grafzerk Midd-65-66 van Wigger Allertsz te Medemblik, 

    ondertekst: Hier leit Begraven Wigger Allers zoon, in zijn leven Dyckgraef van de Vier Noorder  
    Coggen, en is gesturven den lesten Februwarie Anno 1580, Martgen Cornelis dochter, syn  
    huysvrouwe, is Gesturven den 25 November Anno 1600. Ende Maddalena Maertens, is Ge- 
    sturven den 15 Maert 1610 (?). Ende Wigger van der Wolf, haer soon, is Gestorven den 20 (?)  
    Maert …. Ende Maerten van der Wolf, meede haer soon, is in den Heere Gerust den 5 Maert  
    1662. Ende Barber van der Wolf, is in den Heer Gesturven de 8 Februa Anno 1670.  
        (Bloys-IV-99: Bovenste helft; In een medaillon aan sierlijke banden, bevestigd aan den bo- 
        venrand van dat medaillon een schild, dat renaissance-vormen vertoont. Het schild beladen  
        met twee merken naast elkaar (beide merken gedeeltelijk uitgesleten: a) een ^ ?, b) een ver- 
        ticale lijn, waarvan de voet zich in drieën splitst.) Onder de merken respectievelijk de letters  
        A W en M W. Boven het midden van het medaillon een voorstelling van de zon en in de  
        zwikken I en II: twee zittende van elkaar afgekeerde half-menselijke figuren waarvan het  
        onderlijf eindigt in een gestekelden spiraal en het hoofd als een doodshoofd is (om de slapen  
        twee vooruitstekende korenaren.) In de zwikken III en IV de maan, voorgesteld met een  
        menselijk gelaat, respectievelijk in de eerste- en laatste Kwartierphase. In III leest men bo- 
        vendien in 18e eeuwse karakters: A V D Wolf. Wigger Allertsz wordt reeds in 1535-49 als  
        Dijkgraaf van de Vier N-Koggen genoemd. Hij was ook Burgemeester van Medemblik oa in  
        1566, en een van het drietal Dijkgraven, die als Koninklijke Commisarissen belast waren  
        met de Zijpsche bedijking in 1561 ev. Zie over hem CW. Bruinvis: Te Alkmaar in den    
        Geuzen-tijd, en Navorscher 1885, blz 72. Zijn zuster zou een vrouw zijn geweest van den  
        Ouden Semeyns, volg PJ. Buyskes: Het Privilegie Semeyns, blz 173, en Tabel 7. Gezien deze  
        grafzerk, lijkt mij hunne afstamming uit Egmond betwijfelbaar. Talrijke leden van de familie  
        van der Wolff kwamen te Medemblik voor).  
Wigger Allertsz (van Egmond ?), +28-1-1580Mb graf-65, gehuwd I en II met  
Suster Meinerts Semeyns, (volgens Priv-Tab-7),  
Martjen Cornelisdr, +25-11-1600Mb graf-66,  
Magdalena Maertens, +15-3-1610Mb, graf-65,  
Wigger van der Wolf, +20-3-….Mb graf 66,  
Maerten van der Wolf, +5-3-1662Mb, graf-65,  
Barber van der Wolf, +8-2-1670Mb, graf-66,  



Egmond van, Wigger Allertsz, *na 1503En, +28-2-1580Mb-65, (zoon van Groot Allert Jansz,  
    *1483Ws, +1534En, bastaartzoon ? van Jan Graaf van Egmond uit een relatie met Josina  
    Heer van Warfaertshoeve dochter ?, en Geerte Wiggersdr, Allert bracht in 1517 en 23 Karel V  
    met zijn schip naar Spanje, werd bij handvest datzelfde jaar Raad in de Vroedschap, en kreeg  
    toen een treffelijk wapen, zie ook zijn broer Jan Allertsz Groot), Burgmr te Medemblik oa  
    1566, Dijkgraaf Vier N-Koggen 1535, belast met bedijking Zijpe 1561,  
    gehuwd I met  
Suster Meinerts Semeyns, (zuster van den Ouden Semeyns uit Enkhuizen, zie aldaar),  
    gehuwd II met  
Maritjen Cornelis, +25-11-1600Mb-66,  
    kinderen uit I of II ?: 
    1. Joost (Josina) Wiggersdr, gehuwd met Maerten ..,  
        kinderen:  
        1. Joost Maertensz,  
        2. Madelena Maertens, +15-3-1610Mb-65, gehuwd met Jan van der Wolff,  
            Kinderen:  
            1. Wigger van der Wolf, +20-3-….Mb-66,  
            2. Maerten Jansz van der Wolf, +5-3-1662Mb-65, Kapitein Schutterij 1650,  
            3. Barber van der Wolf, +8-2-1670Mb-66,  
            4. ? Jan Jansz van der Wolf, Ontvanger 1659, Burgmr 1660, 62, 63, 68, 71, gehuwd ?  
                met N.N.,  
                kinderen:  
                1. ? Albrich Jans van der Wolf, +25-8-1717Mb,  
    2. Madelena Wiggers, gehuwd met Volckert Fruvius? Frits,  
        kinderen:  
        1. Magdelena Volckerts,   
(Bloys-IV-99, 100; Bruinvis-4, 7; Dek-6; Nav-1885-72; Priv-Tab-7; SVD-9-9, 10; 38-69),  
Wapen Allert Groot Jansz: gevierendeeld; I en IV een rood en wit gemengde leeuw met barensteel, II en III op 
rood zes gouden kepers, hartsch; twee gouden olijftakken.  

 
Wolf, (uit Bloys-IV-99),  
Maerten Jansz van der Wolf, Kapitein Schutterij 1650,  
Jan Jansz van der Wolf, Ontvanger 1659, Burgmr 1660, 62, 63, 68, 71,  
Albrich Jans van der Wolf, +25-8-1717Mb,  
Cornelis van der Wolf, Secretaris 1722, Burgmr 1714, Heemraad Vier N-Koggen,  
C. van der Wolf, oud-Burgmr en Raad in 1755,  
 
Pieter van der Wolf, +1754Mb, Notaris, Burgmr, gehuwd met Maartje Cos,  
    kinderen:  
    1. Claes van der Wolf, *8-4-1716Mb, (get; Barbertie vd Wolf), gehuwd met Immetje de Zee, *9- 
        8-1733Mb, +4-10-1780Alkmaar, weduwe van dochter van Burgmr Hendrik Jansz de Zee,  
        +3-4-1769Mb,  en Neeltje Theunis Smal, +1-9-1779Alkmaar, zij huwde opnieuw met  
        Johannes Cornelisz van den Bergh, weduwnaar van Carolina Burghart de Lange, weduwe  
        van Verbrugh, en weduwnaar van Maria Wentel, (dochter van Jan Arisz Wentel en Aagje  

        Klein), weduwe van Cornelis Rob en van Adam Stuurmans, +1751Alkmaar, Notaris te  
        Alkmaar, Baljuw en Dijkgraaf Huisduinen en Den Hleder, (zoon van Christiaan Stuurman  
        en Catharina van Baseroy, zie deel I, blz 85),  
    2. Maria van der Wolf, gehuwd met Nicolaas Agricola, Raad en Burgmr te Medemblik,  
    3. Jan van der Wolf, *17-11-1718Mb,  
 
Claes van der Wolf, gehuwd met Lijsbeth Avenhorn,  
    kinderen:  
    1. Hilgont van der Wolf, *13-1-1714Mb, (get; Elbrich vd Wolf),  
    2. Wigger van der Wolf, *11-3-1716Mb, +1774?, Notaris, Secretaris en Schepen, gehuwd met  
        Trijntje Cassingh, +na 1784Mb,  
        kinderen:  
        1. Maartje van der Wolf, *25-11-1744Mb, gehuwd met Nicolaas Jacobsz Groot, Secretaris,  
            Raad en pres-Schepen te Medemblik, Secretaris Gecom.Raad Hoorn, zoon van Jacob  
            Groot en Anna Swaan, hij huwde opnieuw in 1781 met Johanna van Asch, dochter van  



            Theunis van Asch en Swaantje van Almeloo,  
            kinderen:  
            1. Jacob van der Wolff Groot, *30-1-1770Mb, (get; Anna Swaan),  
    3. Aegien van der Wolf, *17-2-1719Mb,  
 
Anna van der Wolf, gehuwd met Dr. Diedema, *14-10-1714Mb, (get; Barbertie vd Wolf), zoon van 
Jan Diedema,  
Anna van der Wolf, +na 1740Mb, gehuwd (II ?) met Tames Veen, +1733Mb, Hoofdingeland vd 
Wieringerwaard, zoon ? van Cornelis Veen en Anna van Wallendal,  
    kinderen:  
    1. Cornelis Veen, Raad en Secretaris te Medemblik, woonde Westerhaven, gehuwd met  
        Catharina Christina Bucerus, dochter van Predikant Sigbertus Bucerus en Elisabeth  
        Stuurman, (dochter van Christiaan Stuurman en Catharina van Baseroy, zie deel I, blz 85).  
(Bloys-IV-99, 100), 
 

 

              
Grafzerk Albert Kikkert, nr. 8, NH Kerk Den Burg, 

    tekst: Hier laijt Begraven de Kastelayn van het Aijerlant, is inden Heer gerust den 15 Novem- 
    ber, was Ouijt 63 jaer, Ao 1697. (SW-1955-244).  
    Merk is van Lambert Albertsz Kikkert op graf Zz-8 in 1630, (SVD-56-73).  
Albert Lambertsz Kikkert, *27-1-1635En, +15-11-1697Db, gehuwd I en II en III in 1680En met  
Veerduwtje Fredriks, +3-12-1668En Zz-8,  
Meinoutje Paulus Semeyns, +6-12-1679En Wz-274,  
Grietje Jans,  
Wapen: ge4deeld; 1. Enkhuizen; 2. een kikker van wapen Kikkert; 3. initialen A L K; 4. huismerk met A L K.  



 
LIJST MET AFKORTINGEN VAN GEBRUIKTE LITERATUUR: 
 
Aant             = Douwe Brouwer: Enkhuizen, Aantekeningen uit het verleden, 3 delen, 1946/49. 
Alan             = F. Allan: De stad Enkhuizen, en hare Geschiedenis, 1856.  
Arkel            = G. van Arkel en A.W. Weissman: Noord-Hollandsche Oudheden, deel 1, 1891. 
Bloys            = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje: Genealogische en Heraldische  
                       Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Holland, 5 delen,  
                       1927. 
Br                 = Douwe Brouwer: Beschrijving van de St. Gomarus- of Westerkerk en de St.  
                        Pancras- of Zuiderkerk te Enkhuizen, 1949. 
Brandt          = Geraerd Brandt, Historie der zeer Vermaerde Zee- ende Koopstad Enkhuizen,  
                       1666. 
Brandt-WK   = Brandt’s Wapenkaarten 1665, 1666 en 1678. 
CBG              = Centraal Bureau voor Genealogie, jaarboeken,  
Hoof              = Egbert van den Hooff: Handvesten, Privilegien, Willekeuren ende Ordonantien der  
                        stadt Enchuysen, 1667. 
Lely              = Willem van der Lely: Versameling van Tombes, Sepulturen, Monumenten in  
                       diverse Hollandse Kerken, 3 delen, ca 1742?.  
Nav               = Navorscher; jaarboeken.  
NL                 = Nederlandsche Leeuw, jaarboeken. 
NP                 = Nederland’s Patriciaat; jaarboeken.  
Priv               = P.J. Buyskes: Het Privilegie Semeyns, Tabel 1 t/m 8, 1907.  
SV                 = Steevast; jaarboeken van Oud Enkhuizen.  
SVD              = Semeyns de Vries van Doesburgh; boeken uit familiearchief in NH-Archief Haar- 
                        lem.  
SW                = Speelwagen;  jaarboeken. 
TP                 = Thijs Postma, samengesteld dmv eigen onderzoek. 
WF-ON          = West-Frieslands Oud en Nieuw; jaarboeken.  
WH                = Wapenheraut; jaarboeken.  
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