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Bijlagee 3 Het ophangen van rouwborden 
inn de Grote Kerk 1750-1793298 

Doorr Belonje is op grond van de administratie in de Begraafboeken een lijst samengesteld van 
rouwbordenn die zijn opgehangen in de Grote Kerk vanaf 1631. In de onderstaande lijst is het ge-
deeltee vanaf 1750 overgenomen, maar dan aangevuld met de bedragen van de afrekeningen aan 
dee kerk. Na de datum van begraven volgen de naam, een omschrijving van het type rouwbord en 
dee plek van het graf. Daarachter staat het totaal bedrag van de betaling die voor de begrafenis aan 
dee Grote Kerk is gedaan. 

99 september 1752 vrouwe Christina van Kinschot, weduwe van jonkheer mr. Cornelis van Teylin-
gen:: wapen met vier kwartieren (kelder Noorderkapel B) totaal 167 gulden. 

288 februari 1756 hoogwelgeboren heer Justus Philip baron du Tour, overleden te Leiden 20 fe-
bruari:: wapen met 8 kwartieren (graf K 201) totaal 210 gulden. 

88 december 1758 jonkheer Jan Lodewijk van Teylingen, heer van Harenkarspel, Oudkarspel en 
Koedijk:: wapen met vier kwartieren (grafkelder Noorderkapel B) totaal 165 gulden. 

200 februari 1762 jonkvrouw Catharina van Kinschot: wapen met vier kwartieren (graf NG 132) to-

taall  164 gulden. 
233 april 1771 jonkvrouw Johanna Geertruida Ie Chastelian: wapen met vier kwartieren (graf MG 

316-3177 kelder van Egmond van de Nijenburg) totaal 161 gulden. 
144 december 1775 vrouwe Maria Agatha van Vladeracken, weduwe van Abraham Burmannus en 

eerderr van jonkheer Jan van Egmond van de Nijenburg en nog eerder van Hendrik Hofman 
vann Someren: wapen met vier kwartieren (graf MG 334) totaal 150 gulden. 

16januarii  1776 mr.Jan Frederik de Mey: wapen met vierr kwartieren (graf K144) totaal 160 gulden. 
233 jul i 1778 jonkheer Willem Jan Ie Chastelain: wapen zonder kwartieren (graf ZG 11) totaal 140 

gulden. . 
99 november 1779 mr. Arend Jan van den Steen, zoon van de Heer van Ommeren; wapen met 8 

kwartierenn (graf K 157) totaal 179 gulden. 

155 november 1779 jonkvrouw Margaretha van Kinschot: wapen met vier kwartieren (graf MG 

132)) totaal 160 gulden. 

188 september 1780 hoogwelgeboren vrouwe Sara Catharina Kien, weduwe van Justus Philip baron 

duu Tour, daarvoor van burgemeester Fannius: wapen met 8 kwartieren (graf K 204) totaal 204 
gulden. . 

44 oktober 1781 weledelgestrenge heer Joost Willem Grothe: wapen met 8 kwartieren (graf NG 
229)) totaal 181 gulden. 

33 april 1782 jonkheer mr. Dirk van Foreest, heer van Schoorl en Camp: wapen met 8 kwartieren 
(graff  K 136 en 137) totaal 193 gulden. 

122 juni 1782 mr.Jan Goovert de Meij, baljuw van de Nieuwburgen en de Egmonden: wapen met 
vierr kwartieren (graf K 144) totaal 159 gulden. 

199 jul i 1782 vrouwe Wilhelmina Cornelia du Bois, weduwe van Jan Frederik de Mey: wapen met 

vierr kwartieren) totaal 159 gulden. 

300 oktober 1782 jonkvrouwe Elisabeth van Foreest: wapen met vier kwartieren (graf NG 220) to-

taall  157 gulden. 
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200 mei 1783 jonkheer Hendrik van Vladeracken: wapen met vier kwartieren (graf MG 335 en 
336)) totaal 174 gulden. 

133 november 1783 jonkheer mr. Jacob van Foreest, Vrijheer van Petten en Nolmerban: wapen met 
88 kwartieren {graf NG 220) totaal 180 gulden. 

100 mei 1785 vrouwe Wilhelmina Clementia du Tour, weduwe van Willem Jan Ie Chastelain: wapen 
mett 16 kwartieren (graf ZG 11) totaal 220 gulden. 

133 maart 1786 vrouwe Anna Agatha de Beaufort, gehuwd met jonkheer Gerrit Martijn du Tour: 
wapenn met 16 kwartieren (graf K 22 en 23) totaal 239 gulden. 

122 december 1787 vrouwe Wilhelmina Christina Ie Chastelain, gehuwd met jonkheer Nanning 
vann Foreest, heer van Petten en Nolmerban: wapen met kas, geen kwartieren (graf ZG 11 en 

12)) totaal 144 gulden. 

99 september 1788 jonkheer Gerrit Martijn du Tour: wapen met 16 kwartieren (graf K 22 en 23) 
totaall  222 gulden. 

33 november 1789 Carel de Dieu: wapen met 8 kwartieren (grafkelder in het koor) 181 gulden. 
111 december 1789 jonkvrouw Cornells Hermina van Vladeracken: wapen met vier kwartieren 

(graff  MG 334 en 335) totaal 144 gulden. 
222 maart 1790 jonkvrouw Maria Elisabeth d'Assonville: wapen met vier kwartieren (graf K 191) to-

taall  139 gulden. 
99 november 1791 vrouwe GerarciaJuliana Sophia baronesse van Deelen, gehuwd metjonkheer Ja-

cobb van Foreest: wapen met kas zonder kwartieren (graf NG 212) totaal 123 gulden. 
66 augustus 1793 Maria Wilhelmina Stoezak, weduwe van jonkheer mr. Dirk van Foreest: wapen 

mett kas, zonder kwartieren (graf K 136 en 137) totaal 124 gulden. 


