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Woerden, 31 december 1828 . . . „dit is de laaste die in de kerk 
begraven is" 

door C.L.J. de Kaper 

Op oudejaarsdag 1828 deed Jan van Loon, wijnkoper en ontvanger der directe belastingen in de 
gemeente Kamerik, 's morgens om 9.00 uur op het stadhuis van Woerden aangifte van het overlijden 
op 29 december van zijn zoontje Jan Frederik. Jan Frederik was geboren op 25 oktober van dat jaar. 
Zijn vader, Jan van Loon, geboren te Woerden op 17 december 1782, was een broer van de in 18 13 bij 
de slachting der Fransen omgekomen griffier van het vredegerecht Hermanus van Loon en zoon van de 
op 8 februari 1825 overleden Arnoldus van Loon, ,,Oud-Raad, Kameraaren President van het Groot-
Waterschap te Woerden". Zijn moeder was Frederika Wagevier, geboren te Grave op 25 februari 1789. 
Jan Frederik was het pasgeboren broertje van Aletta van Loon, geboren te Kamerik op 23 januari 
1816, zij had het ouderlijk huis reeds verlaten; van Arnoldus van Loon, geboren te Woerden op 12 
oktober 1819, de latere burgemeester van Kameriken van Carel Jan van Loon, geboren te Woerden op 
18 maart 1827. 
Het was voor vader Jan van Loon niet de eerste keer dat hij aangifte van het overlijden van een 
pasgeboren kind moest doen. Füssen 1821 en 1825 overleden drie kinderen in dit gezin: Carel Jacob 
Wagevier van Loon. geboren 22 maart 1821 en gestorven 7 juni, Wilhelmina Johanna van Loon. 
geboren 7 september 1822 en gestorven op de 19e en weer een kind met de naam Carel Jacob Wagevier 
van Loon, geboren 6 juli 1824 en gestorven op de 20e van die maand1)-
Het gezin Van Loon'bewoonde een huis aan de Rietvelderstraat (thans Voorstraat). Op de plattegrond 
..Woerden na 1828" staat het huis aangegeven met het kadasternummer 772). In dit huis werd op 10 
december Jan Frederik van Loon gedoopt door ds. L.G.H. Reudier. predikant bij de Evangelisch-
Lutherse gemeente van Woerden. 
Frederika Wagevier staat bij de Evangelisch-Lutherse gemeente ingeschreven als lidmaat, terwijl de 
andere gezinsleden dooplid zijn3). 
Op 31 december werd Jan Frederik van Loon begraven in de Petruskerk van Woerden. Over de 
begrafenis is niets bekend, al zal deze wel plaatsgevonden hebben volgens de bepalingen gesteld in het 
Reglement van Wijkmeesters van 18264). 
Een door de nabestaanden aangewezen persoon zal het lijkje naar het graf in de kerk gedragen hebben. 
Alles diende sober te gebeuren. Aan grafrecht is aan de kerk betaald f 2.505). 

Detail van ,,De bijzonder nationale lijkstatién der Hollanderen' 
door Simon Fokke, 1776, voorstellende de begravenis van een 
jong kind. 
Coll.: Prentenkabinet Rijksmuseum - Amsterdam. 



De koster van de kerk maakte in het door hem bijgehouden register van begravenen de volgende 
aantekening: 
,,31 desembe Een kint van de heer Jan van Loon 

genaamt Jan Frederik lijd in den buyk no. 14. 
Dit is de laaste die in de kerk begraven is"6). 

Met deze begrafenis kwam er in Woerden een einde aan een eeuwenlange Christelijke traditie. Het 
begraven in de kerk was voorgoed beëindigd. 

In het begin van de achttiende eeuw klonken er overal in de Republiek bezwaren tegen het begraven in 
de kerk. Ze waren van medische en ethische aard. De overvolle graven en de vaak ondraaglijke stank, 
die er in de kerken gehangen moet hebben, zorgden voor veel ongerief. Het steeds weer openbreken van 
de kerkvloer voor het maken en ruimen van graven, veroorzaakte regelmatig verzakkingen. Ook het 
idee om een kerkdienst te moeten bijwonen, zittend boven de in staat van ontbinding verkerende 
lichamen van familie en bekenden, wekte steeds meer weerstanden. 
Halverwege de achttiende eeuw maakten diverse geleerden het begraven in de kerk tot onderwerp van 
een dissertatie, verhandeling of redevoering. 
Op de stadsbestuurders maakte dit alles nog weinig indruk. Zij, het regentenpatriciaat, waren 
conservatief en wensten met alle pracht en praal naar traditie bij hun voorvaderen begraven te worden. 
Bovendien vormde het begraven in de kerk een goede bron van inkomsten ten behoeve van het 
onderhoud van de kerk. 
Toch rijpten er langzaam ideeën om tot andere mogelijkheden van begraven te komen. In 
Scheveningen ontstond in 1777 een ommuurde particuliere begraafplaats met dertig grafkelders voor 
elk drie lijken, afgedekt met een aaneengesloten zerkenvloer, in de vorm van een kerkgebouw. 
Vanwege de idealistische motieven werd aan deze begraafplaats de naam ,,Ter Navolging" gegeven. 
Inderdaad kwamen er meer van dergelijke begraafplaatsen. 
Van de zijde van de overheid moest men op initiatieven wachten tot de Bataafse Omwenteling. Op 8 
juni 1795 vaardigden de Representanten van het Volk van Holland een verbod uit op het begraven 
binnen de steden van Holland. Van de invoering van het verbod verwachtte men veel moeilijkheden. 
De bekrachtiging werd dan ook op de lange baan geschoven. 
Bij de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk werd de Franse wetgeving van 
kracht. Napoleon had bij decreet van 23 Prairial XII (12 juni 1804) het begraven inde kerk verboden. 
Een definitieve datum waarop deze wet voor ons land van kracht zou worden, werd pas eind 1812 
bekend gemaakt. Met ingang van 1 januari 1813 mocht er niet meer in de kerk worden begraven. 
In de buitengewone vergadering van de Municipalen Raad van Woerden van 23 december 1812 werd 
een reglement op het begraven, alsmede een tarievenlijst vastgesteld7). Maar nauwelijks was ons land 
weer vrij van de Franse overheersing of bij Souverein Besluit van 22 december 1813 werd het weer 
toegestaan om in de kerk te begraven. Alle gebruiken werden in ere hersteld. 
In het register van begravenen. bijgehouden door de koster van de Petruskerk is bij de begravingen in 
1813 iets opmerkelijks te zien. Achtereen aantal namen is het nummer en de ligging van het kerkgraf 
later toegevoegd. Dit kan betekenen dat zij na 1813 herbegraven zijn inde kerk, of dat zij daar al lagen 
zonder als zodanig geregistreerd te zijn. Enige zekerheid hieromtrent is er niet. 
Van slechts één persoon is de herbegraving vast te stellen. Deze vond echter pas plaats in 1828; enkele 
dagen voor de begrafenis van Jan Frederik van Loon. 
In het register van begravenen staat hierover de volgende aantekening: 
,.27 desember heb ik het lijk van mejuffrouw Jacomiena Verbaan, wed. Henderik Knijff. welke 

begraven was buyte de kerk in een daartoe expresselijke kelder gemaakt aan de zuydzijde naast 
het stookhuys onderde Fransche overheersing toen men niet meer inde kerk mogte begraven, op 
den 7 july in den jaren 1813, overgebragt in het voorouderlijk graffin den buyk van den kerk no. 
45. 
Dit dient voor memorie voor de famieje om redene dat het ophouden van begraven in en om de 
kerk weder met 1829 ophout. A. van Wijk Kz. koster"8). 

De plaats van de kelder staat op de plattegrond ..Woerden na 1828" aangegeven met het 
kadasternummer 4829). 
De achttiende eeuwse ideeën tegen het begraven in de kerk werden bij de katholieken in ons land goed 
ontvangen. Zij vonden het nu eenmaal een moeilijk te verteren zaak om zich door de koster der 
gereformeerden in ,.hun ontheiligde kerk" te laten begraven. Bovendien moesten zij de gereformeerden 
daar nog voor betalen. 
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Gezien het vrijheid, gelijkheid en broederschapsideaal van het begin der negentiende eeuw, richtten in 
december 1809 de kerkmeesters van de Rooms-Katholieke parochie van Woerden een verzoekschrift 
tot Koning Lodewijk Napoleon, waarin zij te kennen gaven aanspraak te willen maken op een 
evenredig gedeelte van de bezittingen van de Gereformeerde gemeente. Doch om de eendracht en 
verdraagzaamheid te bewaren, deden zij afstand van deze aanspraak, op voorwaarde dat de 
gereformeerden hen in volle eigendom ,,het vierkantebleekveldje, groot 22 roeden Rijnlandsche maat, 
liggende van de eene zijde aan het algemeen kerkhof en van den anderen kant aan de straat tegenover 
het R.C pastorijhuis", zouden geven. Dit bleekveldje staat op de plattegrond „Woerden na 1828" 
aangegeven met kadasternummer 470. Het algemeen kerkhof komt op deze plattegrond voor met de 
nummers 478 en 47910). 
Het kerkbestuur wilde dit bleekveldje bestemmen om er een begraafplaats van te maken. Op die 
manier konden zij een einde maken aan het betalen aan de gereformeerden en konden de katholieken 
met alle gewenste liturgische plechtigheden in gewijde aarde worden begraven. 
Dit verzoek werd op 10 februari 1810 aan de Municipalen Raad en door deze weer aan de Landdrost 
van het Departement Utrecht gezonden, die de gereformeerden van de inhoud in kennis stelde. Ds. van 
Waenen zette voor de gereformeerden alle bezwaren keurig op een rijtje. De katholieken verweerden 
zich daar duchtig tegen. De kwestie is echter nooit afgedaan. Vermoedelijk is de inlijving van ons land 
bij het Franse keizerrijk daar de oorzaak van geweest"). 
De gedachten aan een eigen begraafplaats bleven de katholieken bezighouden. Op 31 januari 1816 
diende pastoor Richel met zijn kerkbestuur een verzoekschrift in bij de Raad van de stad Woerden. 
De Raad ging op dit verzoek in en vaardigde de leden J.P.L. Sprenger, J. Brediusen J.E. Pruimboom 
af, om na te gaan, of dit volgens de bestaande wetgeving geoorloofd was. Op 20 februari werd ter 
plaatse een onderzoek ingesteld en kwam de afvaardiging tot de volgende bevinding: ,,Het kerkhof ligt 
aan de noordzijde, lang 84, breed 54, op 66 voeten van het R.C. weeshuis, strekkende van een het 
kerkhof omringende muur aan den wal, langs den tuin van de Remonstrantsche pastorie aan den 
eenen, langs die der Roomsche pastorie aan den anderen kant en zoodanig buiten den kring der huizen 
gelegen is, dat hetgeen den minsten nadeeligen invloed kan hebben". 
In de raadsvergadering van 5 maart werd het verzoek toegestaan onder voorwaarde dat het kerkhof 
met drie voet aarde werd opgehoogd12). 
Pastoor Richel liet dadelijk het kerkhof in orde brengen. Het werd inderdaad drie voet opgehoogd en 
midden voorde walmuur werd eengroot kruisbeeld opgericht. Het kerkhof werd waarschijnlijk medio 
maart in gebruik genomen13). 

Rooms-Katholieke kerk, 
gezien vanaf de Wal 
(Meulmansweg), 1873. 
Coll.: Gemeentearchief 
Woerden. 



Dit kerkhof, liggende met de noordzijde langs de huidige Meulmansweg, vinden we op de plattegrond 
„Woerden na 1828", aangegeven met kadasternummer 45114). 
In het register van begravenen, bijgehouden door de koster van de Gereformeerde kerk, zien we de 
volgende aantekening welke verband houdt met het aparte Rooms-Katholieke kerkhof: 
„1816 De maand jannuary 

30 dito Cornelia den Blanken, van de Roomse armen. 
Dit is het laast Roomse lijk op ons kerkh."15). 

Het Rooms-Katholieke kerkhof heeft niet alleen voor de parochie van Woerden in een behoefte 
voorzien. Omdat dit het enige in de wijde omgeving was zij n er een flink aantal geestelij ken uit naburige 
plaatsen en zelfs uit Amsterdam begraven. Zo ook de Montfoortse pastoor J.J. Reaal16). 

Op 28 augustus 1827 ontving het bestuur van de gemeente Woerden van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland een beschikking, waarin gesteld werd dat Zijne Majesteit na het rapport van de raad van 
genees- en scheikundigen en het advies van de minister van Binnenlandse Zaken en de Raad van State, 
heeft laten weten dat het Hoogstdezelve behaagd heeft, om met ingang van 1 januari 1829 het begraven 
van lijken in kerken, kapellen, bedeplaatsen, hetzij publieke, hetzij aan gestichten of particulieren 
toebehorende, te verbieden zowel ten plattelande als in de steden. 
Dit kwam neer opeen herleving van de bepalingen van 23 Prairial XII (12juni 1804). Bovendien werd 
bepaald dat in steden, dorpen en vlekken met een bevolking van meer dan duizend zielen, het begraven 
op kerkhoven of begraafplaatsen in de bebouwde kom, moest ophouden en dat daar vóór 1 januari 
1829 door de plaatselijke besturen één of meer begraafplaatsen moesten worden aangelegd en wel 
tenminste 35 à 40 ellen afgelegen van de bebouwde kom, en van een uitgestrektheid vijf maal groter dan 
de oppervlakte, welke berekend werd voor het begraven van afgestorvenen in de tijd van een jaar. De 
plaatselijke besturen in Zuid-Holland dienden voor 1 januari 1828 aan Gedeputeerde Staten op te 
geven welke middelen zij van plan waren te gebruiken om aan het verlangen van de Koning te voldoen 
en om de daartoe benodigde uitgaven te bestrijden. Vervolgens werd aan de gemeentebesturen te 
kennen gegeven dat het billijk was bij het aanleggen der begraafplaatsen de eigenaren van graven in de 
kerken een nieuwe grafplaats aan te bieden, of hen op een andere wijze tegemoet te komen. Tevens 
dienden de gemeentebesturen bekend te maken met welke middelen men wilde voorzien in het verlies 
dat de kerken zouden lijden door het ophouden van het begraven en een voordracht te doen van de 
begraaftarieven17). 
Naar aanleiding van deze beschikking ontving de kerkelijke administratie der Gereformeerde kerk op 
8 oktober van het gemeentebestuur van Woerden een brief waarin gevraagd werd opgave te doen van 
de eigenaars der graven in de Petruskerk welke aanspraak zouden kunnen maken op vervangende 
begraafruimten. Tevens werd zij verzocht het verlies van inkomsten voorde kerk op te gevenals ookde 
toen bestaande tarieven18). 
Ook de pastoor van de Rooms-Katholieke parochie ontving een dergelijke brief. 
Op 15 november antwoordden de kerkvoogden der Gereformeerde kerk: 
„ Opgave van hetgeen de kerke zoude verliezen, door het instellen van nieuwe 

begraafplaatsen volgens eene tienjarige doorsnijding, 's jaarlijks f 116,50 
Nog wegens het verkoopen of verhuuren van kerkegraven, als boven, 
's jaarlijks de som van " 53,— 

Te samen f 169,50 
En wanneer de kleeden, baaren etc. ook niet aan de kerke verblijven, moet 
hiervoor gerekend worden als boven, " 130,— 

Totaal f 299,50 

Tarief: 
Kerkeregt f 5,— 
Voor het beste kleed " 7,— 

middelkleed " 4,— 
armekleed " 1,50 
maken van een graf " 1,50 
ruimen van een graf " 1,50 
toeleggen van een graf " 1,20 



Voor de cedel, zwarte strikken etc. f -,60 
mantels, per stuk " -,30 
dienaars per billet " -,40 

Voor het ligt, bij het vroeg of laat begraven " 1,— 
Voor de koster zijn dienst wordt nimmer gerekend, maar aan de 
belanghebbende overgelaten"19). 

Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat het recht vooreen kind onderde 10jaar f 2,50 bedroegen 
dat na 1823 alleen begraafrechten aan de kerk werden betaald. De andere kosten werden aan de koster 
vergoed20). 
Pastoor Richel reageerde op 23 november. Hij schreef ondermeer dat op het kerkhof niemand enig 
eigendom had en dat er slechts één afzonderlijk graf was en wel voor de priesters van de parochie. 
De kosten van het begraven waren bij het tarief inzake de kerkelijke plechtigheden die bij een 
begrafenis gebruikelijk waren, inbegrepen. Dit tarief werd vastgesteld naar de welstand van de 
personen en naar onderlinge schikking. Voor onvermogenden werd niets berekend. Pastoor Richel 
vond het moeilijk te bepalen wat de juiste schade zou zijn die door het ophouden van het begraven op 
het eigen kerkhof aan de kerk zou worden toegebracht. Een bedrag van f 120,— vond hij reëel21). 
Burgemeester en Wethouders stemden op 1 1 december in met een voorstel van pastoor Richel om tot 
een gezamenlijke begraafplaats met de gereformeerden te komen22). 
De beide kerkbesturen gingen accoord, op voorwaarde dat de stad een stuk grond beschikbaar zou 
stellen. De aanlegkosten alsmede het onderhoud zou dan ten koste van de kerkbesturen komen. 
De kerkbesturen werd gevraagd een plan in te dienen alsmede op te geven welke tarieven er berekend 
zouden kunnen worden23). 
Op 24 december werd het plan en de lijst van tarieven ingediend24). 
Het plan omvatte onder meer een beschrijving van de nieuwe begraafplaats. 
,, Het gedeelte grond dat aan de ondergetekenden is aangewezen, ligt aan de noordzijde der stad op de 

buitenwal tusschen twee breede grachten, ieder ter wijdte van ongeveer 40 Ned. ellen, strekkende 
aan de oostzijde ca. 200 ellen en aan de westzijde 480 ellen van de publieke weg, waardoor wegens de 
groote van verwijdering van de bebouwde kom der gemeente als ook die der publieke wegen, de 
omringing der grachten en blootgesteldheid aan alle winden, volstrekt geene nadeelige gevolgen te 
vreezen zijn. De grond zal in twee deelen door eene gracht van elkander, en ter wederzijde met eene 
gracht van de vaste grond gescheiden worden, waarvan het westelij k gedeelte voor de Hervormde en 
het oostelijk gedeelte voor de Roomsch Catholieke zal bestemd zijn, vervolgens zal hetzelve 
volkomen in orde gemaakt worden, met een pad voor de toegang ter breedte van 2'/2 à 3 Ned. 
ellen"25). 

In dit plan werden de gereformeerden aangeduid met de nieuwe benaming hervormden. Deze 
benaming zal in de rest van het artikel worden gebruikt. 
In april 1828 kwam een commissie, benoemd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, naar 
Woerden om de plaats te bekijken waar de nieuwe begraafplaats zou worden aangelegd. Op 22 april 
keurden Gedeputeerde Staten het plan van de gezamenlijke kerkbesturen goed26). 
Op 5 november 1828 kwam een commissie uit de beide kerkbesturen, waarin o.a. zitting hadden 
pastoor Richel en Theodoris Blom, bij Burgemeester en Wethouders met het voorstel om het perceel 
op de buitenwal te mogen omruilen tegen twee bolwerken op de binnenwallen, gelegen aan de oostzijde 
van de stad. Deze stukken voldeden aan alle gestelde eisen, waren gemak keiijker te bereiken en zouden 
minder kosten vergen bij het inrichten als begraafplaats. Bovendien konden nu drie lijken boven elkaar 
worden begraven. Op 6 november stuurden Burgemeester en Wethouders een verzoek hiertoe aan 
Gedeputeerde Staten27). 14 November antwoordden zij met een gunstige beslissing en drongen zij er 
tevens op aan dat de kerkbesturen de meeste spoed moesten betrachten28). 
De beide kerkbesturen gingen direct aan het werk; het was nog slechts zes weken en dan moest alles 
gereed zijn. 
Begin december stopten de katholieken met hun werkzaamheden aan de nieuwe begraafplaats. Op 12 
december reageerden Burgemeester en Wethouders hierop met een brief, waarin zij de katholieken 
herinnerden dat zij wel op 1 januari 1829 klaar moesten zijn29). Diezelfde dag stuurden drie leden van 
het kerkbestuur een verzoekschrift aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het verzoek om 
van het kerkhof naast hun kerk gebruik te mogen blijven maken. 
Op 9 januari 1829 werd dit verzoekschrift afgewezen. 
Gedeputeerde Staten attendeerden erop dat het volgens art. 161 der Grondwet verboden was 



verzoeken aan de ,,bevoegden" uit naam van meerderen te ondertekenen. Zij vonden verder dat er 
afspraken waren gemaakt die nagekomen moesten worden en dat ook niet voldoende was aangetoond 
dat het kerkhof niet te dicht bij de bebouwing lag30). 

Eind 1828 verschenen er in diverse landelijke, regionale en plaatselijke couranten alsmede in de 
Staatscourant van 6 december oproepen waarin stond dat eigenaren van graven in een kerkgebouw 
zich moesten melden in verband met toekenning van vervangende grafruimten. 
Hierop reageerde Jan van Loon op 17 december met een brief met de volgende inhoud: 
" Ik, ondergeschrevene in kwaliteyt als executeur in den boedel van wijle mijne ouders Arnoldus van 

Loon en Aletta Oostrum, binnen deze stad overleden, verzoekt voor derzelver erven als eigenaars 
van drie graven in de kerk der Hervormde gemeente binne Woerden, zijnde no. 93 en 94 aan de 
noordzijde en no. 14 inde buik der voorschreven kerk ingevolge de oproeping door het stad bes tuur 
gedaan gelijk geschikte en evenredige grafruimte op het nieuw aan te leggen kerkhof. Het bewijs van 
eygendom is niet dadelijk voorhanden, doch staat bekend in het register der grafsteden bij de kerk 
berustende, en zal des gerequireerd van kopy gelegt en geleverd worden"31). 

Precies 14 dagen later zou het graf no. 14 inde buik nog eenmaal geopend en gesloten worden voor de 
begrafenis van Jan Frederik van Loon. 
Op 19 december 1828 werd in de vergadering van Burgemeester en Wethouders een brief van 17 
december van Gedeputeerde Staten besproken, waarinde Staten te kennen gaven nog onkundig te zijn 
van de aanleg van een burgerlijke begraafplaats in Woerden. Niettegenstaande de toegelaten aanleg 
van een Hervormde en een Rooms-Katholieke begraafplaats, behoorde ook een burgerlijke 
begraafplaats te worden aangelegd. Deze ter begraving van vreemdelingen en andersdenkenden, welke 
de voorkeur gaven om niet op een kerkelijke begraafplaats te worden begraven. Gevraagd werd zo 
spoedig mogelijk de stand van zaken omtrent de aan te leggen burgerlijke begraafplaats mede te delen. 
In de vergadering van 23 december werd een brief van 19 december van Gedeputeerde Staten 
behandeld, betreffende het ontbreken van één of meer bedragen van inkomsten en uitgaven aangaande 
een burgerlijke begraafplaats op de begroting van 1829. 
De vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor het jaar 1829 dienden zo spoedig mogelijk opgegeven te 
worden. Tijdens deze vergadering verscheen tevens een commissie van de Hervormde gemeente, die 
verklaarde te willen stoppen met de aanieg van de eigen begraafplaats en het daartoe afgestane boiwerk 
te willen teruggeven. Aanleiding daartoe was onder meer het terugtrekken van de rooms-katholieken 
bij de aanleg van hun eigen begraafplaats en een beschikking van Gedeputeerde Staten van 18 april 
1828. Hierin werd bepaald dat aan elke gezindheid die een afzonderlijke begraafplaats wilde aanleggen 
dit vrij werd gelaten, doch dat voor elke begrafenis mede de kosten van begraving aan de burgerlijke 
begraafplaats voldaan diende te worden32). 
Door Burgemeester en Wethouders werd diezelfde vergadering nog besloten over te gaan tot de aanleg 
van een burgerlijke begraafplaats op het aan de hervormden afgestane bolwerk. 
Op de begroting 1829 werden de volgende bedragen opgevoerd: 
,, In ontvang: f 250,— 

In uitgaaf: 
a) Voor het daarstellen en aanleggen van het nieuwe kerkhof, 

de somma van f 1000,— 
b) Voor het gewoon jaarlijksche onderhoud 100,— 
c) Wegens te verleene jaarlij ksche uitkering tot schadevergoeding 

der kerken 200,—"33). 

Omdat de tijd begon te dringen wensten Burgemeesteren Wethouders uitstel te krijgen. Op 2 januari 
1829 antwoordden Gedeputeerde Staten dat zij onbevoegd waren om tot 1 mei uitstel te verlenen met 
het begraven op de nieuwe burgerlijke begraafplaats. Besloten werd naar aanleiding van deze 
beslissing en het rapport van de heren leden van de fabrikagie als belast zijnde met het slechten van de 
borstweringen van de binnenwal, de weg tot het kerkhof in de tijd van een week in gereedheid te doen 
brengen, tenminste zoverre dat men gemakkelijk met de lijken naar de begraafplaats kan komen ener 
als dan ook onmiddellijk een aanvang met het begraven kan worden gemaakt34). 
11 Januari 1829 was de burgerlijke begraafplaats klaar. 
Burgemeester en Wethouders schreven het kerkbestuur van de Rooms-Katholieke parochie een brief, 
waarin stond dat vanaf 11 januari alle lijken op de algemene burgerlijke begraafplaats begraven 



moesten worden en dat op diezelfde datum de grond op het bolwerk werd ingetrokken35). 
In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 13 januari werd A. van Wijk, koster der 
Hervormde kerk, aangesteld als lijkbezorger ten behoeve van de burgerlijke begraafplaats36). 
Deze begraafplaats zal voortaan worden aangeduid met de huidige naam: Algemene Begraafplaats. 

Algemene Begraafplaats, 1873. 
Coll.: Gemeentearchief Woerden. 

In het register van begravenen, hetzelfde als vóór 1829 al in gebruik was, tekende A. van Wijk het 
volgende aan: 
,, januari 1829 

10 dito Een kint van Frederik Pennewaard genaamt Pieter. 
Desen is voor de laatste begraven op de oude begraafplaats op 't kerkhof bij de kerk. 
11 Januari Een kint van Aart Blonk Wz. welke is de eerste welke op het burregelijke kerkhoff is 
begraven. En lijd op de eerste rang"37). 

Op 16 januari 1829 vroeg het Rooms-Katholieke kerkbestuur aan Burgemeester en Wethouders 
opnieuw te mogen beschikken over de grond op het bolwerk om er een eigen begraafplaats te kunnen 
aanleggen. Dit werd in de vergadering van 20 januari gunstig beslist onder het beding dat voldaan 
moest worden aan alle voorschriften en dat de grond, indien deze niet tot begraafplaats werd ingericht, 
weer aan de stad zou vervallen38). 
De rooms-katholieken richtten hun begraafplaats in en namen deze spoedig in gebruik. De kwestie 
rond het betalen van grafrechten ten gunste van de algemene begraafplaats werd op advies van de 
Directeur-Generaal voor de zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst in der minne geschikt, evenals 
de eis van Burgemeester en Wethouders tot schadeloosstelling voor de gratis afgestane grond39). 
Op 6 december 1831 schrijven de kerkvoogden van de Hervormde gemeente aan Burgemeester en 
Wethouders of er vanwege de hoge lasten eindelijk eens een betaling van het gemis aan 
begraafinkomsten kan geschieden. Ook over de jaren 1829 en 183040). 
In de kerkrekening van 1831 komt inderdaad een inkomstenpost voor van de stad Woerden groot 
f 100,— als gedeeltelijke schadevergoeding voor het verlies van begraafrechten41)-



Noten: 
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1895 en een naamlijst der lidmaten 1830-1850 uit de archieven van de Evangelise h-Lutherse gemeente Woerden, 
niet geïnventariseerd. 

2) Kaartverzameling gemeentearchief Woerden. 
3) Naamlijst der lidmaten 1830-1850, archieven der Evangelisch-Lutherse gemeente Woerden. 
4) GAW nr. 163. Reglementen en ordonnantiën. 
5) Archief van de kerkvoogdij der Nederlands-Hervormde gemeente te Woerden, inventaris J.W. Verbürgt, 1940. 

(KV) nr. 206. Rekening met bijlagen 1828. 
6) KV nr. 348. Register van begravenen 1783-1841. 
7) GAW nr. 9. Notulen Vergaderingen Municipalen Raad, 1812-1813. 
8) KV nr. 348. Register van begravenen 1783-1841. 
9 Kaartverzameling gemeentearchief Woerden. 

10) Kaartverzameling gemeentearchief Woerden. 
11) R. van Scheijndel en A. Hesse. De parochie Woerden van 1566-1928, Woerden (1930), p. 86 e.v. 
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Schaik. Bij de rouwbrief voor pastoor Reaal. 

17) Provinciaal Blad van Zuidholland, nr. 32 — 1827. 
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19) GAW nr. 1030. Stukken betreffende het kosteloos toekennen van grafruimten aan de eigenaren van een 

grafruimte in de Nederlands-Hervormde kerk 1827-1831. 
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21) GAW nr. 204. Ingekomen stukken 1827. 
22) GAW nr. 50. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1827-1828. 
23) GAW nr. 50. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1827-1828. 
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27) GAW nr. 237. Brievenboek 27 april 1827-23 mei 1829. 
28) GAW nr. 205. Ingekomen stukken 1828. 
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30) GAW nr. 206. Ingekomen stukken 1829. 
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34) GAW nr. 51. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1829-4 maart 1831. 
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36) GAW nr. 51. Notulen vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1829-4 maart 1831. 
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