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een scheepsrol in de hand, zijn helm aan de
voeten. Roven hem, terzijde van het graf-
schrift, bevinden zich de figuren van Mars
en Neptunus en het door kinderfiguurtjes
opgehouden wapenschild, gedekt door een
stevenkroon. Ue With's geslachtswapen, (drie
geknotte vogels), heeft echter het lot gedeeld
van alle familiewapens in deze kerk, en is
gedurende de Fransche Omwenteling vernield.
Roven de kroonlijst bevinden zich van links
naar rechts de wapens van Stad, Land en

gezien ; na het veroveren van het wachtschip,
daar hij in krachten veel minder, in moed
veel meerder was, den weg geopend tot het
nemen der Amerikaansche Zilvervloot. Hij
heeft ontelbare schepen van verschillende vol-
ken genomen, verbrand, in den grond geboord;
is langs al de trappen der krijgsvaart opge-
klommen ; heeft als Vicc-Admiraal de vlooten
en zeetochten des Vaderlands 20 jaren be-
stuurd ; in vijftien zeeslagen met den vijand
gestreden hebbende, is hij zelden met gelijk
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Admiraliteit, benevens twee vrouwefiguren,
voorstellende Faam en Zeevaart. Het Latijnsche
grafschrift luidt vertaald aldus:

„Aan de verdiensten en de onsterfelijkheid
van den Ridder Witte Corneliszoon de With. —
Die zijn grootheid is verschuldigd geweest
aan hetzelfde element, waaraan Holland tot
hiertoe zijn voornaamste grootheid verschul-
digd is; hij heeft den ganschen aardbol om-
gevaren, de beide Indien als bootsgezel,
soldaat, hoofd der bootsgczellen en soldaten,

verlies, meestal zegepralend uit den slag
teruggekeerd. Een groote dag moest een
einde aan zooveel krijgsbedrijven stellen : den
gstun November 1658 heeft hij in de Raltische
Straat (Sont) het kroonwerk zijner dapper-
heid verricht, waar hij, het eerst het gevecht
aanvangende, den Zwccdschen Admiraal aan-
tastte, tot wijken bracht; daarna den Onder-
Admiraal en verscheidene andere hunner
kloekstc, van wapenen en mannen zeer wèl
voorziene schepen terugsloeg, benauwde, in


