
Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Begraven in Odijk. Peter Bongers* Inleiding Uit archiefinventarissen van het Rijksarchief Utrecht betreffende de NederlandseHervormde Kerk te Odijk' en van de tot 1964 zelfstandige gemeente Bunnik^blijkt, dat we over een redelijke hoeveelheid stukken kxmnen beschikken,waaraan gegevens over het begraven in vorige eeuwen te ontlenen zijn. Aan dezearchiefstukken is evenwel in deze publikatie niet veel aandacht besteed. Ener-zijds ontbreekt de tijd om een omvangrijke analyse te maken, anderzijds acht ikanderen meer bekwaam om vanuit hun specifieke opleiding en ervaring zo'nonderzoek uit te voeren. Ik heb volstaan met het beschrijven van de situatierond het bestaande kerkhof, gebruikmakend van eigen observaties en kennis vanontwikkelingen gedurende ongeveer de laatste twintig jaren. Deze gegevens zijnaangevuld met interviews die werden

afgenomen bij enige van oudsher in Odijkwoonachtige personen. Dat voor de interpretatie van een en ander gebruik werdgemaakt van gegevens uit eerdere publikaties en een enkel archiefstxUi mogeduidelijk zijn. Het Witte Kerkje en de begraafplaatsen Onze kennis - hier in Odijk - van het begraven van de doden reikt niet veelverder dan wat zich afspeelt en afspeelde in en rond de dorpskerk, het histori- De auteur was van 1984 -1990 als lid van het College van Beheer belast met het beheer van hetWitte kerkje en omliggende erven en gebouwen (kerkmeesters-functie). Als voorzitter van deStichting Vrienden van het Witte kerkje is hij nauw betrokken bij het wel en wee van het kerl^e-bouw en publikaties met betrekking tot de historie van het hart van Odijk. 1.  Dekker, C. Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente vanBunnik en Vechten (1626-1966), Odijk (1626-1965), Werkhoven

(1636-1952),Inventarissenreeks Rijksarchief Utrecht nr 4, Utrecht, 1975. Over Odijk blz. 29-51. 2.   Heins, W.B., Inventarissen van de archieven van de gemeenten Bunnik 1596-1964, Odijk 1566-1964, Werkhoven 1811-1964, Rijnauwen 1722-1857, Inventarissenreeks Rijksarchief Utrecht nr 10,Utrecht, 1976. a.  besluit van 22 december 1871 tot het in erfpacht aannemen ... van ongeveer 16 Centiaren grond.... tussen de consistoriekamer en daarbij staande duiventil .... om te dienen tot algemene be-graafplaats. b. verzoek tot het verbreden van de begraafplaats met twee meter en voorts tot het verplaatsen vande gemeente begraafplaats en het baarhuisje wegens bijgaand staatje (= tekening). Gedateerd 12oktober 1893.





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 eeuwen jonger was. Het oude koor bepaalt grotendeels het aanzien van hethuidige kerkgebouw. Toen het kerkgebouw bij de reformatie was overgegaan naar wat in die tijd werdaangeduid met 'de Gereformeerden'(d.w.z. zij die met de Reformatie warenmeegegaan ) bestond er aanvankelijk geen aanleiding om bij het begraven niet opde oude voet voort te gaan. Men had vaak rechten gekocht of gehuurd; boven-dien wilde de kerk haar inkomsten niet missen. Later zijn de Katholieken vanlieverlede - in samenhang met hun parochieleven - hun doden in Bunnik tengrave gaan dragen. Vele jaren heeft dit plaatsgevonden op een inmiddels nietmeer terug te vinden dodenakker, die was gelegen op de plaats waar nu hetkoelhuis-complex van De Jong aan de Schoudermantel is gelegen, ongeveerhalverwege tussen de dorpen Bunnik en Odijk. Op deze plaats stond van 1718 afeen

schuilkerk en sinds 1830 een waterstaatskerk . In 1940 werden de Bunniksekerk en kerkhof verplaatst van de Schoudermantel naar de hoek Stationsstraat-Julianalaan. En al hebben de Odijkse rooms-Katholieken sinds 1946 hun eigenparochie en sinds 1964 ook him eigen kerkgebouw, in de situatie rond hetbegraven in Bunnik is voor hen geen verandering gekomen. Een in het begin vande jaren zeventig ondernomen actie om bij de nieuwe Sint-Nicolaaskerk in Odijkeen columbarium voor crematieresten te vestigen werd niet gerealiseerd'.De nog steeds bestaande Odijkse begraafplaats is er ook nu nog in principeslechts voor de gebruikers van het kerkgebouw. De beschikbare ruimte is nauwe-lijks toereikend voor een omvangrijker gebruik. De bevolking van Odijk namsinds het begin van de jaren zestig toe tot het zevenvoudige en daarmee gepaardgaande ook de groep van gebruikers van het kerkgebouw.

Verder is deze laatstegroep ook toegenomen, doordat een federatief verband werd aangegaan met deplaatselijke Gereformeerden. Samen vormen zij nu de Hervormde-GreformeerdeKerkgemeenschap te Odijk. Een en ander heeft de druk op het gebruik van debegraafplaats sterk doen toenemen. De vergrijzing van de Odijkse bevolking, diezeker niet achterblijft bij de landelijke ontwikkelingen, legt nog eens extra drukop de capaciteit van het kerkhof, dat - aan de zuidkant - verscholen ligt achterhet Witte kerkje aan de Zeisterweg. Niet altijd is hier begraven: ook in het oude koor (de huidige kerk), in het schipvan de grote oude kerk - nu grotendeels onderdeel uitmakend van het grindpaden de boomgaard voor de kerk - en om de oude kerk werd begraven. Hierover is 4. LkiiikerjC., Odijk, van parochie tot parochie, H]lversam,\9(A. Gademan, J.E., Gedenkboek 50 jaar Barbarakerk 1940-1990, Parochiebestuur

Bunnik 1990.3. 0<lijk Onderweg (huis aan huis verspreid maandblad van de beide Odijkse kerken; later opgevolgd door gelijknamige rubriek in het Trefpunt). 11











Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 ' .....J     V...... CT(/           /' A ?<?''          ^i^i- JIZ, ) 'Staatje' bij vergunningaanvrage door Kerkvoogdij gericht aan gemeentebestuur vanOdijk, 1893 (Gemeente Odijk, 654). 16





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 huidige boomgaard werd begraven. Een ooggetuige, die gedurende de tweedewereldoorlog behulpzaam was geweest bij het aanlegen van een schuilkeldervoor het dominees-gezin, weet zich nog te herinneren oat men bij het graven inde boomgaard vlak bij de pastorie op talloze beenderen was gestuit. Ook uit eenschets behorende bij een verzoekschrift (uit 1893) aan het gemeentebestuur tothet mogen wijzigen van de plaats van onder andere het baarhuisje, zie afbeelding5, valt uit de terloopse aanduiding: 'Boomgaardje (Kerkhof van voor 1820)' deconclusie te trekken dat er tot omstreeks 1820 sprake is geweest van begrafenis-praktijken in de huidige boomgaardgrond. Vermeldenswaard zijn de fvmcties van de aanbouwsels aan de toren (zie afbeel-ding 1): die aan de Noordzijde diende als knekelhuis, de ander mocht door dekoster in zijn hoedanigheid van onderwijzer

worden gebruikt om duiven tehouden&quot;. Toen de toren was afgebroken in 1840 kreeg de koster gelegenheidom de zolder van de kerk te gebruiken voor het houden van duiven. Hetprivilege werd spoedig teruggenomen vanwege de ontstane overlast. Als compen-satie werd het toegestaan de zolder van het stenen lijkbaarhuisje te gebruiken. Inhoeverre dit overeenkomt met het gebouwtje op afbeelding 1 geheel links, isniet meer na te gaan. Het is evenwel ook niet uitgesloten dat het een bouwsel ophet kerkhof vanaf 1820 betrof. 'Vanwege 's mans talrijke gezin' werd oogluikendtoegestaan, dat de koster zijn duivenmelkerij steeds verder uitbreidde. Hiervoornam hij opnieuw de zolder van de kerk in gebruik. In 1855 werd door dekerkvoogdij definitief een pimt gezet achter het gebruik van de kerkzolder alsduiventil 'vanwege het gekoer en geraas dat zij bij den openbare godsdienstoe-fening maaken'. Als

compensatie werd het lijkbaarhuisje opgeknapt en mochtdaar op zolder worden voortgegaan met het houden van duiven. De vermeldingvan een dtiiventil aan de zuidzijde van de consistorie in de hierna te noemen erf-pachtregeling betreffende een openbare begraafplaats doet vermoeden dat deprivileges van de koster zelfs uitgebreider werden gecompenseerd, danwei dat dekoster bij het kerkhofbeheer op gepaste wijze eigen initiatief wist te ontplooien. Zoidziide van de kerk; kuidige begraa^laats Ten zuiden van de kerk en naast de consistorie bevindt zich het gedeelte van hetterrein, waar waarschijnlijk pas vanaf 1820, zoals hiervoor reeds werd aanneme-lijk gemaakt, tot op de dag van vandaag wordt begraven. Er is daarbij sprake vaneen oud en van een nieuw gedeelte. Het oude gedeelte bevindt zich ter plekkevan de huidige consistorie en de grond direct naast het huidige kerkgebouw. Hetnieuwe gedeelte

ten zuiden van het oude gedeelte behoorde oorspronkelijk tot depastorietuin. Dit lag lager, maar werd opgehoogd in drie fasen. 11. Vermeer, p. 20.



Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Naast het kerkgebouw is het oudst herkenbare kerkhofgedeelte gelegen. Inafbeelding 5, ziet men de situatie van 1893; deze is behoxidens die ter hoogte vande 'Kerke Kamer' grotendeels ongewijzigd gebleven. Links van het pad, als menhet kerkhof betreedt, li^en de graven die vanwege het monumentale karaktervan dit deel van het kerkhof en omdat alle staande grafzerken nog in goede staatverkeren, onlangs op vakkundige wijze - met kurk en zwarte fietsenlak -opnieuw werden beletterd. Geheel aan het einde van het hier beschreven vakbevindt zich, vrijwel tegen de westgevel van de tegenwoordige consistorie, eengemetselde grafkelder. Het is het familiegraf van predikant W.W. van Haaften,die van 1930 tot 1947 de Hervormde Kerk van Odijk met grote overgave heeftgediend. Hij heeft op diverse plaatsen door hem bekostigde bouwkundige voor-zieningen achtergelaten,

waarvan dit er een is. Naar verluidt is de grafkeldergeschikt voor het bergen van drie kisten. Rechts van eerder genoemd pad ligt een vak, waarop voor zover zichtbaar inhoofdzaak recentere begravingen plaatsvonden; uitzondering hierop vormenenige graven die direct rechts van de ingang zijn gelegen. Het zijn de hiervoorreeds beschreven graven van notabelen; die als uitzondering niet eerder werdengeruimd. Op afbeelding 5 staan de eerste twee, rechts van de ingang, nadrukke-lijk ingetekend; het betreft hier mogelijk gemetselde grafkelders, aangezien destenen in groter formaat werden uitgevoerd dan toen op het kerkhof gebruike-lijk. Later verder nog enige grote 'notabele' graven op dit grote formaat langs deheg bijgeplaatst. In dit vak li^en nu nog vooral armen; de rijkeren lagen inrecentere jaren blijkbaar links van het pad, direct naast de kerk. De graven vande armere gemeenteleden in het rechter vak zijn nog

steeds te herkennen aan hetontbreken van een grafsteen; in plaats daarvan werd de plek gemarkeerd met eenstenen paaltje met uitgehouwen volgnummer. Uit stukken in het gemeentearchief^ is bekend, dat terplaatse van het meestzuidelijke gedeelte van de - in 1858 gebouwde, omstreeks 1924 vernieuwde en in1967 uitgebreide - consistorie eerst een algemene begraafplaats heeft gelegen (zieafbeelding 5). Uit mondelinge overlevering is bekend dat deze plek later ookheeft gediend als kinderkerkhof. De algemene begraafplaats werd in 1871 op aan-dringen van het provinciaal bestuur in het leven geroepen. Het had een omvangvan 'ongeveer Zestien Centiaren', Het grensde aan een stenen haarhuis, dat teoordelen naar de schets uit 1893 (afbeelding 5) van eenzelfde omvang was als deopenbare begraafplaats zelf. Uit de geringe omvang mag worden opgemaakt, datmen niet verwachtte er veel gebruik van te

maken; hoogstwaarschijnlijk vloeidede hele zaak voort uit bepalingen die voorkwamen in de 'wet van 29 junij 1851(Staatsblad No. 85)'. Er was sprake van erfpacht gedurende 99 jaren, waarbij de 12. zie noot 2. 19







Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 had hem verteld hiervan nooit iets te hebben bemerkt of gehoord.           . .- . ^-; Het delven: de koster graaft meestal het graf of hij heeft daarbij helpers oftaakwaamemers. Zo dolf koster Jacob 0ob) van Hal tot op tachtigjarige leeftijdzelf de graven; maar hierbij mag wel worden aangetekend, dat er jaren waren dater niemand overleed. Vanaf 1967 nam de heer Schotsman deze taak over samenmet de nieuwe koster N.J. van Dijk. Toen Schotsman er mee ophield kwam erhulp van Piet van Bemmel uit Houten, die - werkzaam bij kwekerij Abbing - op-merkzaam was gemaakt op de noden van de Odijkse begraafplaats. Vele jarenheeft Piet van Bemmel dit werk alsmede het onkruidvrij houden van de gravenverzorgd, totdat zijn auto met tuingereedschap werd gestolen. Voor hem was heteen teken dat hij ermee diende op te houden. Collectes: de protestantse kerken hadden grote

belangen bij het begraven binnenhim muren'*, met name door de verhuur van baarkleden en rouwmantels. Ookhet houden van collectes behoorde tot het gangbare patroon van inkomstenver-werving. De opbrengst van deze collectes gingen in Odijk naar de diaconie. Hetis nog niet zo lang geleden, dat bij het hek van het kerkhof werd gecollecteerdwanneer men het terrein verliet. Nu vindt dit nog slechts plaats in de kerk. Grafmonumenten: Het begraafplaatsreglement maakt melding van een toegestanegrootste hoogte van 1,25 meter. In de praktijk blijkt een hoogte van 80 cm niette worden overschreden. Aan deze betrekkelijk geringe hoogte ontleent hetOdijkse kerkhof haar eenvoudige, weinig pompeuze karakter. Het was teoverwegen om deze hoogte van 80 cm in het reglement vast te stellen. Dankwoord Naast het raadplegen van de bronnen die in de literatuurlijst staan vermeld, heeftde auteur dankbaar gebruik

gemaakt van wat de volgende personen zich wistente herinneren: A. (Bart) de Kruif, W. (Oet) Abbing, D. (Dik) Luiten, G. (Gerrit)van Ginkel, N. (Nico) J. van Dijk. De heren worden hierbij hartelijk bedankt voor de interviews en het reageren opde concept-tekst Hun opmerkingen zijn verwerkt. De heren J. Qan) Leewis uitOdijk en H. (Henk) Reinders uit Bunnik bedank ik voor het verrichte archief-werk. 14. Dood en begraven; Sterven en rouwen 1700-1900. Tentoonstellingscatalogus 'Centraal MusetunUtrecht' 15 mei - 6 juli 1980. 22


