
Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Begraafplaatsen in Bunnik Henk Reinders De oudste begraafplaats in Bunnik is die rond de oude Dorpskerk. Deze kerk isgebouwd in de dertiende eeuw en sindsdien in gebruik als begraafplaats. In hetkleine zaalkerkje is ruimte voor 200 kisten. In de middeleeuwen zal de bevolkingvan Bunnik rond de honderd mensen gelegen hebben. Dat levert gemiddeldongeveer twee begrafenissen per jaar op. Rekening houdend met een klein aantalmensen dat buiten de kerk op het kerkhof werd begraven, was deze ruimte voor100 jaar voldoende. Tegen het eind van de veertiende eeuw was de kerk dus volen moest er voor het eerst geruimd worden. Naarmate de bevolking groeide,werd de tijd die verstreek tussen de begrafenis en het ruimen steeds korter.In het midden van de zestiende eeuw zal de Buimikse bevolking ongeveer 300hebben bedragen. Het aantal

begrafenissen kwam daarmee op 6 per jaar en degemiddelde 'ligtijd' 30 jaar. Rekening houdend met een groeiend aantal eigengraven werd de kerk te klein. Besloten werd om het kleine koor af te breken eneen groter en verhoogd koor te bouwen. Behalve de religieuze dimensie, hetplaatsen van de pastoor op het voetstuk waar de kerk hem in de zestiende eeuwop wilde hebben, kwam er daardoor ook gewoon meer ruimte. Die ruimte wasnodig om bij bijzondere gelegenheden, wanneer de kerk vol was, iedereen tekunnen bergen, maar ook om aan de vraag naar graven in de kerk te kunnenvoldoen. De beide kasteelheren in het dorp, die van Rijnauwen en van Amelisweerd,maakten vermoedelijk van de gelegenheid gebruik om twee kelders te latenmetselen. Het waren grote, overkluisde ruimtes die een flink deel van nieuwekoor in beslag namen. De beide kelders lagen naast elkaar in het

gedeelte vanhet koor dat zich uitstrekte onder het altaar en onder het koorhek, de plek waarde priester de hostie uitdeelde. Dit was zonder twijfel de meest begeerde plekom te liggen. Aangezien met het altaar niet opzij kon schuiven om een graf tedelven, moesten hier grote kelders liggen die men van elders kon betreden. Debeide kasteelheren, die voor de bouw van het koor vermoedelijk ook wel flinkin de buidel hebben moeten tasten, grepen hun kans. Tegen de buitenmuur van het koor, in een halve cirkel om de beide grotekelders heen, kwam een aantal koorgraven te li^en. Deze kooi^raven werden inde loop van de tijd allemaal verkocht aan rijke boeren. Met de bouw van het koor steeg het aantal graven in de kerk van 200 naar circa300. Gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw was dit voldoende. Debevolking steeg langzaam tot circa 500 en bij 300 graven is de ligtijd boven
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