
Van der Vaart, inventarisatie grafzerken 1998-2000 

ligging 04z01 

    
 

 

Van Schevichaven, Grafschriften, Familiewapens en Gilde-Teekens in de S.Stevenskerk, 1893 

 
 

Kleijntjens, Grafschriften in de Stephanuskerk te Nijmegen (Genealogische en heraldische bladen, 7, 1912) 
ligging: zuiderzijbeuk 

 

 
 
 
 

 

  



Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936) 
ligging: kapellen zuid in de 2de kapel vanuit het westen 

 
 

 

De Heiden/Lemmens, Grafzerken in de St.  Stevenskerk (REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN 2006-2008)  
http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2119513768 

ligging: kooromgang 

 
 

De Heiden/Lemmens, Index op de grafregisters van de Stevenskerk (REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN, 2006-2008)  
http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=21456800 
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Nieuwsbrief  (van de Stevenskring) 

EEN GRAFZERK IN DE SINT STEVENSKERK  
De vrijwilligers van het Regionaal Archief Nijmegen hadden op 14 juni 2010 een bijeenkomst op het archief. Na het vergadergedeelte kregen zij 
een rondleiding in de Sint Stevenskerk. Na een inleiding werd de groep in tweeën gesplitst. Bij de helft waartoe schrijver dezes behoorde, speelde 
zich het volgende af.  
Tijdens de rondleiding werd onder andere stil gestaan bij de grafstenen die in de vloer verwerkt waren. De begeleider maakte ons attent op een grafsteen 
waarop een heel gezin vermeld stond en hij suggereerde dat die personen tegelijk overleden en begraven zouden zijn. Genealogen in onze groep 
maakten al direct de opmerking dat het heel goed mogelijk was dat sommige van die personen later in een bestaand graf werden bijgezet. En 
natuurlijk rees bij ons de vraag wat er dan in werkelijkheid gebeurd was. Dat moest op het archief toch te achterhalen zijn.  
De tekst op de grafsteen luidt als voIgt:  
 Wouter van Ysseld 
 Ontfanger Provisor 
 het Borger Weeshuy 
 Gemeensman deezer St 
 sterft den 31 Ianri 17 
 en 
 Andrisia Kraeyv 
 zijne Huysvrou 
 sterft den 13 Ianri 17 
 Met haare Kinde 
 Zyburg van Ysseld 
 Maria C. van Ysseld 
 Anthonis van Y sseld 
 ontfanger s Ryks van Nym 
 Cornelia van Y sseld  
Het was duidelijk dat de naam Ysseld telkens was afgekapt. Evenzo twee keer het jaartal 17?? Direct al werd het vermoeden geopperd dat de 
naam Ysseldijk zou moeten zijn. Maar de jaartallen waren natuurlijk niet in te schatten.  
Bij een restauratie waren alle grafstenen naar één gedeelte van de kerk overgebracht. De stenen werden netjes naast elkaar gelegd. En 
hoogstwaarschijnlijk is bij het passend maken van de vloer een strook afgezaagd aan de rechterkant van de bewuste steen *). Met het gevolg dat 
de naam en de jaartallen gedeeltelijk verdwenen.  
We zijn op het archief gaan zoeken bij de dopen, de huwelijken en de lidmaten van de Sint Stevenskerk. Ook bij de begraaf- en luidregisters. We 
kwamen zo tot de volgende conclusie.  
De man heet Wouter van IJsseldijk.  
Hij overleed op 31 januari 1732.  
Zijn vrouw Andrea Kraijeveld overleed op 13 januari 1763.  
De vier genoemde kinderen komen voor bij de dopen van de Sint Stevenskerk.  
Bij het zoeken zijn we natuurlijk meer te weten gekomen dan alleen de aanvullingen op de grafsteen. Wat we weten over het hele gezin, geven 
we hier weer.  
Wouter van IJsseldijk. Waar en wanneer hij gedoopt werd, hebben we tot nu toe niet gevonden. Hij overleed op 31-1-1732 te Nijmegen. Op 7-5-
1704 werd hij burger van de stad Nijmegen. Volgens de grafsteen was hij ontvanger-provisor van het Burgerweeshuis. In de kerkregisters staat 
hij ook vermeld als kerkmeester.  
Hij huwde op 2-5-1700 te Vuijren (ondertrouw op 14-4-1700 te Nijmegen) met Andrea Crajevelt, jonge dochter te Gorinchem. Zij overleed op 
13-1-1763 te Nijmegen als "weduwe van de ontvanger Wouter van IJsseldijk".  
Kinderen: 
Sijburg, gedoopt 11-2-1701. Overleden 7-5-1791 te Nijmegen en begraven in de Stevenskerk.  
Willem, gedoopt 3-9-1702. 
Antoni, gedoopt 6-6-1704. 
Maria Catharina, gedoopt 11-9-1705. Er is een Anna Catharina van IJsseldijk, die op 6-1-1784 te Nijmegen ongehuwd overleed en begraven werd 
in de Stevenskerk. 
Antoni, gedoopt 4-11-1707. Overleden op 8-6-1787 te Nijmegen en begraven in de Stevenskerk. Hij was toen ontvanger van het Rijk van 
Nijmegen, zoals het grafschrift ook aangeeft.  
Johannes, gedoopt 3-7-1709. Vermoedelijk overleden op 2-9-1709 te Nijmegen als "kind van Wouter van IJsseldieck".  
Kornelia, gedoopt 1-5-1711. Vermoedelijk overleden op 11-6-1711 te Nijmegen "kind van den ontfanger IJsseldick".  
Cornelia, gedoopt 21-9-1712. Ongehuwd overleden op 13-03-1789 te Nijmegen en begraven in de Stevenskerk. 
Opmerkingen:  
1. De overlijdensdata van de kinderen zijn data uit de betaalregisters van graf- of luidgeld.  
De echte overlijdensdata liggen dus iets eerder.  
2. Bij de overlijdens staan vaak geen ouders vermeld. Sommige overlijdensdata zijn daarom niet honderd procent zeker.  
Paul Eijkhout (najaar 2010) 
 

*) In het artikel van J.C.J. Kleijntjens, “Grafschriften in de Stephanuskerk te Nijmegen” in “Genealogische en heraldische bladen” uit 1912 is de tekst niet vollediger, zodat het afzagen voor die tijd moet zijn 
gebeurd. Koos W. 
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