Van der Vaart, inventarisatie grafzerken 1998-2000
ligging 18z02

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: in de kooromgang

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

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

De Heiden/Lemmens, Index op de grafregisters van de Stevenskerk (REGIONAAL ARCHIF NIJMEGEN, 2006-2008
http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=21456800
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Nieuwsbrief (van de Stevenskring)
JAARTAL GRAFSTEEN PETRUS ERTPAGE
Op het koor in de Stevenskerk ligt de hier afgebeelde grafsteen.
In het randschrift is een jaartal te zien dat de nodige hoofdbrekens bezorgt (zie vergrote afbeelding). Van Schevichaven beweert in zijn zijn boek De
Stephenskerk te Nijmegen (1900) dat hier 1529 staat,
Kleijntjens komt in zijn artikel “Grafschriften in de Stephanuskerk te Nijmegen (1912) niet verder dan ..129.
Vergelijking met de tabel uit Grun, P.O. (1935), Leseschlüssel zu unserer alten Schrift. Görlitz. Sippenbücherei Band 10/11 laat zien dat Van Schevichaven
gelijk heeft.

tabel uit Grun
Het hele randschrift in vertaling luidt: “In het jaar onzes Heren 1529 op de dag van de bekering van Paulus (25 januari) stierf de honorabele heer Petrus
Ertpage, kanunnik van deze kerk en pastoor in Berghen”.
Verdere opschriften op deze steen: “Anno 1624 den 28 September is WILLEM ERTPAGE gestorven”, Ao 1563 de 28 Septeb sterf AERTPAGE a. 1577 de 18.
mey sterf derick ERTPAGE”, terwijl op de plek waar mogelijk vroeger een kelk was afgebeeld (het priestersymbool van Petrus Ertpage) het inschrift
“HARMEN BEYER” te lezen is. Het is niet duidelijk of en hoe deze man is gerelateerd aan de Ertpages. Dat de families elkaar op zijn minst kenden, is af te
leiden uit het feit dat in 1624 een huwelijk gesloten wordt waarbij als getuigen optreden de moeder van de bruid Merijntjen Beijers en ene Trijnken
Ertpagen,
Koos Willemse (voorjaar 2011)

Extra informatie
Petrus Ertpagen genoemd als kanunnik in Van Schevichaven, De St. Stephenskerk te Nijmegen op pg 281; vlgs vS: Berghen = ‘s Heerenberg
Foto’s

