
Van der Vaart, inventarisatie grafzerken 1998-2000 

ligging: 16z06 

    
 

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: noorder kruisarm 

 

 
 

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936) 

ligging: noorder kruispand 

 
 

  



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 

  
 

MEMO-project 

2305 

 

Nieuwsbrief  (van de Stevenskring) 

In de zuiderkooromgang vinden we de grafsteen van twee van de vrouwen - hij  overleefde er maar liefst zeven - van Gerit Kanis: Yutken van Clarenbeeck 

(† 1580) en Gaertgen van Hoemen († 1599). Ook Gerit (1533 - 1600) was een zoon uit het tweede huwelijk van Jacob. Hij was ridder, schepen en  

burgemeester van Nijmegen. Hij woonde “boven in de Smittstraet”. In 1579 was hij kerkmeester van de St. Steven, toen de kerk door de protestanten 

werd overgenomen. Hij verliet de stad maar kwam in 1580 terug. Hij nam zitting in de raad en pleitte daar voor de vrije uitoefening van de katholieke 

religie. In 1581 werd hij als bewaarder “der gemeynten kistghen” dat het stadszegel bevatte, vervangen. Ook in de katholieke periode van 1585 tot 1591 

bekleedde Gerit diverse ambten en functies. Na de reductie (toen de protestanten weer aan de macht kwamen) werd hij verhoord in verband met de 

verdwenen “juwelen en ornamenten der Kercken”.  

De familie Kanis had een raam in de Stevenskerk, waarschijnlijk met de geslachtswapens, want op 19 september 1594 ontvingen Gerit Kanis “en zijn 

consorten” bevel dat zij “niet naerlaten [moesten] ordre te stellen ende die versieninghe te doen dat hun gelas boven het graff, gebairlyk repareert 

werde, off by verweygeronghe, dat men van meynonghe wesen solde, tselve glass te doen uytnemen ende andere in die platse te stellen”. Waar dit raam 

zich bevond en waar dus ook de grafstenen oorspronkelijk lagen, is onduidelijk, mogelijk was dit in het noorder transept.  
Nieuwsbrief voorjaar 2013 

 

Extra informatie 

zie ook 506 (steen nu niet meer aanwezig) 

 

  

http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2119513768
http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=21456800
http://memodatabase.hum.uu.nl/memo-is/advancedSearch/search?__SearchForm=Memorial%20objects&__RequireAll=on&id=2305
../bestanden/506.pdf


Foto’s 

 

 


