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Zerk met wapen en grafschrift betreffende JACOBUS RIBALT,
oud-heemraad der Bataviasche ommelanden, overl. I Juni 1769, oud

51 j. I m. en 14 dg.

Zerk met wapen en grafschrift voor ‘ADRIAAN CRUDOP,  ordinaris
Raad van Indië, president-schepen van Batavia, geboren aan de Cabo
de Goede Hoop 3 ?tlei 1680, overleden 3 September 1726.

En : CATHARINA GELDSACK VAN BAKENESSE, geboren te Maastricht’
21 ‘September I 69 I , overleden te Batavia I December I 719 en haar
man ADRIAAN VAN SORGEN, capitein-militair en heemraad der Ba-
taviasche ommelanden, geboren te Bergen-op-Zoom 28 December
1684, overl. Batavia zo Mei 1725, en hunne dochter JOHANNA VAN
SORGEN. Met het wapen van Sorgen.

Wapen 3 harten (2 en 1).
HANS HELT, dijk- en bruggraaf van de Bataviasche ommelanden,

oud-schepen, overleden 21 Juli 1679, oud 38 jaar ; en GEERTRUID

DE LIEFDE, weduwe van HANS HELT, laatst huijsvrouw van STEVEN

SCHORER,  overleden 15 November 1680, oud 29 jaar.

Grafzerk met opschrift en wapen : Familie CHASSé.

en met opschrift, zonder wapen :
Familie GOLDMAN.

Hier rust vrouwe JACOBA HELENA BETH,
huisvrouw van L. STEITZ, geboren te
Makassar den 16 November I 791, obiit

tot Batavia den 13 September 1827.
(Wordt vervolgd).

Grafschriften in de voormalige kapel van het Duitsche Huis
te Utrecht.

Medegedeeld door M. G. WILDEMAN.

In een hs van WILLEM VAN DER LELY, vinden we dienaangaande
het volgende :

Ordin : Teutonic Monasterium. -- Ordo Teutonicorum equitum
ante 400 : tere annos initium habuisse fertur, hit vero aedes et mo-
nasterium extra urbis pomeria ante anno 350 : habitavit eo loei



- 429 -

nostra aetate sacellum d:annae vidimus : Tandem circa annam 1346
ipsis equitibus ab episcopo ilrkelio  lotus  in urbe datus est, stabu-
lum nim: in quo equos suos alere  praesulis  solebant. Ubi egregias
aedes principibus hospitandis destinatas erexerunt.

Hit in aula insignia magnorum Magistrorum qui principatum
in eum ordinem obstinere solent  ab ipso ordine in vitris  ipsis depicta
cernuntur :

[,4nte  chorum  in Lapide benthemico  incisa Legunti : sequentia.]
In !t Jaar ons heeren  MCCCCXXXII  op ten Vl : dag in

Meij  sterft E LISABET . . . . die PETER MAUWERS dog-
ter en MATTHIJS POT, wijff was. Bid voor de ziel.

[Ut supra]
lnt Jaar ons heeren  MCCCCXXXllll op St. pontiaens
avond sterft MATTHEUS POT GERRITSZ. Bid voor de ziel.

[Aan de Noordzijde van de kerk]
Obiit CORNELIUS DE ADVATRIA, commenda-
tor in Rheenen X1 : Octob. : A”. D : I 577.

[Wapen : In ? kruis der Duitsche orde, waarop hartschild in ? ge-
schuinbalkt van ? in ?]

Dit is de grafstede van ADRIAEN BEIJER

die sterft . . . . . . . . . . . . ende ALIJT
JANSE zijn wijf, die sterft A”. 1588.

Reverendo et strenuo nobiliss : d : d : JACOBO
TAETS AB A MERONGEN : eq : ord : Teutonici Bali

vo 1Jltraj  : Landcomend  : XXXI praefuit annis XXXIII
vixit L XX : ob. IV : Decemb : ann : salut : ClCl3CXll.

lnt Jaar ons h : MCCCXCVIII  : op alderzielen dach
Sterft Mr. LUBBERT BOL : die lang domdeken tot

Uitrecht was : en daarna wert hij een broeder
in deser  ordre : leijd hier begraven : bid voor zijn

ziel om gods wil :

[Ante summum alterej
Rever: Stren: Nob: D : D : THEODORS.  BLOYS DE

TRESLONG  : eq : ord : Teutonici Balivus TJltraj  :
Landcommendator XxX11 : psuit annis Vl mens :

totidem  vixit an : 65 : obiit 18 May 1619.

Rever  : strenuus et Nobllis  D : DNS : CASPARUS
DE L I N D E N  a MUSSENRERG  : eq : ordin : Teu  :

tonici, et ultrajectinus Lantcommendator
XXXII  : praefuit menses  : X ; vixit annis quadra-
ginta quinque et ob : 27 : Mart : Anno salutis

MDCXX :


