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Grafstenen in de kerk van Warnsveld
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In de hervormde kerk van
Warnsveld bevinden zich twee
grote gebeeldhouwde grafzerken
uit de zeventiende eeuw. Aan
weerszijden van de ingang liggen twee kleine stenen, de ene
met initialen en een jaartal, de
andere met een naam. Van de
kleine stenen wordt hier de tekst
gegeven. Nader onderzoek zal
moeten uitwijzen welke personen de stenen betreffen.
Aan de noordzijde van de ingang staat een zandstenen plaat
(afmetingen 29 x 37 cm) met de
tekst: I. VERSTEGE.
Aan de zuidzijde, eveneens op
zandsteen (afmetingen 29 x
24 cm): M.W.; daaronder een
jaartal waarvan het laatste cijfer
niet duidelijk is: 173?
De stenen moeten hier tijdens of
na de kerlzrestauratie - die
plaats vond tussen 1953 en
1957 - zijn neergelegd.
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De grote zerken betreffen families die gewoond hebben op
Warnsveldse huizen, namelijk
D e Rijcke (op Meyerinlz) en
Van Boshoff (op Suideras).
Een stukje bewoningsgeschiedenis wordt duidelijk met de beschrijving van deze zerken.
In de noordbeuk ligt een zandstenen zerk met randtekst; in
het midden een alliantiewapen.

De randtekst is als volgt:
ANNO 1610 D E N 3 IUNY IS
DER EDELER ENDE
ERNTFESTER IUNCIU3R
BERNHART D E RYCICE
VAN D E N BYLANT INDEN
HEREN E N T SLAPEN.
NAGELATENE WEDEWE
IUFFROW PETRONELLA
VAN SLADEN
Het alliantiewapen vertoont: I
een kruis, met als helmteken een
haan; I1 beschadigd, helmteken
een adelaar.
Het wapen van de man, een
kruis met als helmteken een
haan, is gelijk aan dat van het
geslacht Van Bylandt.'
D e grafsteen (afmetingen 205 x
103 cm) betreft Bernt de Rijcke
en Petronella van Slade. In
1504 kwam het goed Meyerink
aan Johan die Rijcke, in 1531
aan diens zoon Joachim en in
1577 aan Bernt de Rijcke. Van
Bernt gaat het goed in 161 1 aan
diens zoon Rodolph en van hem
- in 1628 - aan diens zuster
Anna. Zij huwde in 1628 Herman van D ~ r t h . ~ Bhaar
i j huwelijk blijkt zij Anne van den Bylant genant de Rijcke te heten.3
Aan de noordkant van het koor
bevindt zich een hardstenen

zerk met een tekst in een cartouche; aan iedere zijde twee wapens met daaronder de familienamen. De tekst is als volgt:
Ao 16.. [niet ingevuld] D E N ...
[niet ingevuld]
STARF D E N EDELEN VND
ERENTFESTEN IVNCIU3R
HENRICK VAN BOSHO?
T O T SVDERAS A? 16.. [niet
ingevuld]
D E N 22 SEPTEMB??
STARF DIE E.EL. ERENT
RICIZ I MARGARETA VAN
LEEFDAEL DOCHTER
DES HEREN T O T ETEN
MEVWEN WAELWICIC VND
LIEFRINGEN S.E.H.F.4
D e wapens zijn:
heraldisch rechtsboven: beschadigd, eronder de naam: BARRICK
heraldisch rechtsonder: een horizontale balk, eronder de naam:
BAECK
heraldisch linksboven: een
staande leeuw, eronder de
naam: GAVERE
heraldisch linksonder: drie kepers, eronder de naam:
VA(N)DER ELST
Aangezien hier de sterfjaren en
een datum ingevuld zijn, zal de
zerk het echtpaar Henrick van
Boshoff en Margareta van Leefdael betreffen en niet, zoals D e

We zien op de zerk alleen de onderste vier wapens, deze betreffen de vrouwen van de kwartierstaat: Christina Berck (9),
Henrica van Baeclz (1 l), Anna
van Gavre (13) en Barbara van
der Elst (15).
D e wapens van de mannen:
Hendrik Boshoff (g), Johan van
Goltstein (1O), Rogier van Leefdael(12) en Jan van Schoonhoven (14) ontbreken.

Graaf veronderstelt Henrick
Boshoff, beleend met Suideras
in 1637.5Deze was ook getrouwd met een Margareta van
Leefdael, maar die had als ouders Johan en Clara van Hert.6
We treffen slechts een halve zerk
(afmetingen 144 cm breed, nu
nog 104 cm hoog) aan, zoals
blijkt bij de invulling van de wapens. D e lzwartieren van Henrick Boshoff en Margriet van
Leefdael zijn als hieronder is
aangegeven.
D e volgorde van de lzwartieren
op een zerk is:

Sophia van Goltstein, dochter
van Johan, was vrouwe van
Suyrhuysen (Suideras). Via haar
kwam het goed aan Boshoff.
Henrick Boshoff, heer tot Suideras, is dood in 1637.7
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