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De eerste predikanten van Zegveld
door G. Hamoen
Inleiding
Welke predikanten hebben de Hervormde Gemeente te Zegveld gediend vanaf het begin van de
reformatie tot en met 1620 ? De beantwoording van deze vraag is niet zo eenvoudig als het lijkt.
Omdat de acta (notulen) van de kerkenraad voor deze periode ontbreken, is men op andere
bronnen aangewezen. Maar ook de acta van de classis en de provinciale synode Utrecht over
deze jaren geven niet voldoende uitsluitsel, zodat gezocht moet worden in de predikantslij sten.
door verschillende instanties uitgegeven.
Voor de hand ligt eerst te kijken in Nieuw Kerkelijk Handboek uitgegeven door M.W.L. van
Alphen Jr., commies bij het Departement van Financiën, afdeling Erediensten. In de uitgave
vanl910 is de lijst van Predikanten voor de Provincie Utrecht bijgevoegd. Deze lijsten zijn
opgemaakt naar de gegevens van de classis. Genoemd worden drie predikanten : S. Held, 159.,
vert. n. O. en N.Andel 1603.; Aeg. Zeistius, 1616, ontzet '19; P. Valkius, gek. van Langerak bez.
v. de Lek 1619, em. '38.
Het is duidelijk dat hier nogal wat gegevens ontbreken.1
In het boek van de gebroeders van Doorn, Miland, Milandkerk, Kamerik, is een lijst opgenomen, ontleend aan de gegevens van de Inventaris van het Kerkarchief. 2
In deze lijst worden zeven predikanten genoemd, met aanvullende gegevens: data en plaatsen
vanwaar de predikant kwam of waar hij heen ging. De namen zijn: Sebastianus Heldt,
Ludovicus de Bois, Johannes Taijus, Petrus Bosschius, Johannes Schoten, Aegidius Seystius, en
Petrus Valkius.
Maar ook in deze lijst vinden we gegevens die niet kunnen kloppen.
Het laatst uitgekomen standaardwerk is het Repertorium van nederlandse hervormde predikanten tot 1816, van de hand van F. A. van Lieburg. Het werk bestaat uit twee delen : predikanten
en gemeenten.3
Hoewel van Lieburg meestal zeer nauwkeurig is, klopt ook zijn lijst niet. Allereerst laat hij de
lijst beginnen met de laatste pastoor, voegt hij op de derde plaats de pastoor van Kamerik in en
laat andere namen weg, zodat zijn lijst maar vijf namen bevat : Sebastiaan Heldt, Ludovicus du
Bois, Johannes Schotenus, Aegidius Zeistius en Petrus Valkius.4
Ik wil proberen de gegevens die ik heb gevonden in de acta van de verschillende Provincies en
Classicale vergaderingen te combineren, om zo dichter bij een juiste lijst van predikanten te
komen. Bovendien geeft dat de gelegenheid, en dat is wellicht nog interessanter, iets meer te
vertellen over deze predikanten en hun levensloop/
Het begin van de Reformatie : de laatste pastoor Dirck Cornelissen van Bergen.
Over het begin van de Reformatie in de kerkprovincie Utrecht worden we hoofdzakelijk ingelicht door de visitatierapporten uit 1593, 1606 en 1612. Tot 1618 zijn er verder geen acta van
de Provinciale synodes opgetekend. Ds. van der Zee heeft in zijn boekje over de Crisis van de
kerkelijke reformatie in de dorpen van de Provincie Utrecht daar uitvoerig over geschreven.
In 1593 is er in Zegveld nog een pastoor met name Dirck Cornelissen van Bergen. Hij is geboortig van Gouda en eertijds rector te Utrecht. Sedert 1588 is hij pastoor in Zegveld. Het wordt dui-
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delijk uit het visitatierapport dat hij zich wat afstandelijk opstelt en zich meer als pastoor dan
als predikant gedraagt. Veelzeggend is zijn opmerking wat wil ick veel seggen, ick ben van het
oude en wil mij niet laten examineren, also ick tot Leuven geexamineert ben. 6
Een merkwaardige opmerking vinden we in de acta van de Provincie Zuid-Holland, gehouden
te Gouda in 1589. Daar lezen we onder het hoofd Paep te Segvelt de volgende aantekening: De
gedeputeerde totten neerrhijnlantschen classe sullen gedencken te vernemen, watter is van den
paep te Segvelt. Strikt genomen viel Zegveld niet onder de Nederrijnse Classis. Enkele handschriften hebben hier Segwaert, dat wel onder deze classis viel.
Veel langer dan 1593 zal hij in ieder geval niet in Zegveld dienst hebben gedaan, omdat dan de
eerste predikant zich aandient.7
Sebastianus Heldt (Heros) (na 1593 - 1603)
Hoewel hij in geen van de Utrechtse acta genoemd wordt, zijn allen het er over eens dat
Sebastianus Heldt de eerste hervormde predikant in Zegveld moet zijn geweest. Op de
Zegveldse lijst van Van Doorn staat dat hij beroepen is op 15 april 1595 als proponent (candidaat). Alle andere lijsten zeggen dat hij al in 1593 is gekomen. Zeker is dat hij na 1593 in zijn
dienst aantrad en in 1603 naar Op en Neder Andel vertrekt.
Het is mij gelukt toch iets meer te kunnen vertellen over deze eerste predikant. Uit de gegevens
van de classis Heusden blijkt dat hij aanvankelijk Norbertijner monnik was in Marienweert, en
als zovelen meegegaan met de reformatie, predikant in een gemeente wilde worden.
Dat zijn verblijf in Zegveld hem veel vreugde heeft verschaft mogen we betwijfelen gezien een
aantekening in de Provinciale Acta van Groningen in 1597. Op 11 april (oude stijl) van dat jaar
verschijnt hij voor de synode. Hefft einer mith namen Sebastianus Heldt, diener des wordes uth
dem Sticht Utrecht, alhir sinen dienst gepraesentirt. Is ehm uperlecht in synodo tho proponieren. Dat welck geschijet sinde, is ehme van synodo geantwordet, dat men sin name solde
antheickenen und tho gelegener tidt gedencken. Hij heeft zich dus voorgesteld om te gelegener
tijd predikant in Groningen te kunnen worden. Daar er geen vacature is wordt hij op de lijst van
beroepbare predikanten geplaatst, nadat hij eerst geproponeerd heeft (een soort proefpreek
gehouden heeft).s
In 1603 gaat hij naar Op en Neder Andel, in het Land van Heusden en Altena. Op 8 december
van dat jaar wordt het beroep bekrachtigd. Zijn dienst is dan al ingegaan op 1 december. Meestal
had de predikant zich dan al gevestigd, maar dat is bij Heldt niet het geval. Op de classicale vergadering van 26 april 1604 heeft Sebastianus Heros ( = Heldt) den Classi mede belooft mette
eerste gelegentheyt sich tot Andel te vervoegen hetwelcke geschiet is.
Hij heeft dus ook, zoals gebruikelijk in die tijd, een wetenschappelijke en deftige naam aangenomen (Heros is Grieks voor held).
We lezen over hem weinig, behalve dat hij gedurig ziek is. Zo brengt Ds. Gideon Zonneveld op
24 november 1613 ter sprake dat door de lange syckte Sebastiani Helt, predicant tot Andel, de
predicatyen eenen merckelijcken tijd ( buyten syn weten) nagebleven waren. Dat doet vermoeden dat hij zo ziek is, dat hij niet meer kan functioneren. De broeders uit de Ring moeten de
diensten vervullen. Een jaar later is hij nog steeds ziek en men meldt hoe hy door langduerige
ziekte gantsch onbequaem geworden is om sijnen dienst te bewaeren. En er is noch weinige
hope van beteringe.
In juni 1614 gaan gedelegeerden van de classis hem bezoeken. Hij vraagt om verdere dienst
door de broeders tot oktober, zodat men bij de Staten om alimentatie ( een soort pensioen) kan
vragen.
De kerkenraad van Andel levert een attestatie (getuigschrift) over de leer en het leven van zijn
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predikant in. Op 27 april 1615 wordt zijn opvolger bevestigd, nadat hij inderdaad van de Staten
zijn pensioen heeft ontvangen. Lang heeft hij er niet van genoten, want datzelfde jaar overlijdt
hij, volgens de lijst van predikanten van de classis.9
Ludovicus du Bois ( na 1603 - 1609)
De tweede predikant is Ludovicus du Bois. Zijn naam ontbreekt bij van Alphen, ten onrechte,
want hij wordt in 1606 genoemd als predikant van Zegveld op de provinciale vergadering van
Utrecht. Bij van Alphen staat hij in 1603 in Nieuwkoop, maar daar staat volgens andere gegevens Nicolaas van Otten.
Volgens de lijst van Van Lieburg staat hij van 1595 tot 1606 in Kudelstaart en Uithoorn.
Ik denk dat wij niet verder komen dan het gegeven dat hij na 1603 en vóór 1606 naar Zegveld
is beroepen. In 1606 staat in Uithoorn in ieder geval de predikant Absalon van Helmondt."'
Du Bois beklaagt zich in de vergadering van 1606 over de situatie in Zegveld, met name over
de vele paapse stoutigheden en de houding van de schout. Tevens levert hij een geschrift in van
inwoners van Kamerik over de pastoor, die daar nog dienst doet, Claes Claesz. Dael (Nicolaus
Nicolai Dael).
Van Lieburg voert deze pastoor ten onrechte op als predikant te Zegveld van 1606 - 1609. De
acta vertellen dat hij 22 jaeren te Camerijck gestaen hebbende, het heijlich avondmael noijt
gebruickt en heeft. Hij staat dus al vanaf 1585 in Kamerik! Volgens bepaalde gegevens is hij in
Naarden geboren en heeft hij dienst gedaan in Oostzaan (1576) en Loosdrecht ( vóór 1585)."
Du Bois heeft in ieder geval zijn uiterste best gedaan in Zegveld, gezien ook de opmerking van
de provinciale synode in 1606 Die van Cudelsteert, Segvelt, Jutphaes wtgestaen zijnde, is niet
gehoort dan alle goet.
In de vergadering van de provinciale synode van 1612 is hij predikant te Kamerik. De lijsten
geven vanaf 1609, en die datum zal wel juist zijn, omdat die nergens in conflict komt met andere gegevens.12
In de vergadering van de provinciale synode van augustus en september 1619 behoort Du Bois
tot die predikanten die zich niet hebben uitgesproken over de toen heersende strijd tussen
remonstranten en contra-remonstranten. Hij heeft zich neutraal opgesteld, maar dat is niet voldoende. Hij is weliswaar bereid te tekenen voor de leeropvattingen van de contra-remonstranten, zoals vastgelegd op de synode van Dordrecht, maar wordt tevens beschuldigd van lasterlycke redenen, op den predickstoell vuytgeworpen tegen eenige goede broederen van Woerden,
alsoock van ordinaire dronckenschap ende andere lichtveerdicheden. Hij wordt wegens bezwaren tegen leer en leven uit zijn ambt ontzet te Kamerik.
In september 1620 wordt geconstateerd dat hij weg is uit Kamerik en dat hij van de Staten een
toelage krijgt voor zijn levensonderhoud. Verder heeft hij zich in alle sedigheyd ende vroomheyd des levens gedragen. Hij vraagt nu weer tot het ambt te mogen worden toegelaten. Hierop
wordt gunstig beslist, mits hij in Utrecht woonachtig blijft. Men zal bekijken of hij tot publycke propositien (voorstel preken) ten platten lande oft oock tot den ordinarischen kerkcendienst
sal connen gevordert worden.
Zover is het niet gekomen, omdat hij in 1623 overlijdt.13
Johannes Taijus ( ? na 1609 - vóór 1611)
Van Doorn noemt als derde predikant van Zegveld Johannes Taijus, gekomen van Overmeer
(1609) en gegaan naar Nijkerk (1611). Hij is de enige van alle lijsten, die deze naam noemt. Eèn
ding is al direct duidelijk: Taijus kan niet naar Nijkerk gegaan zijn, want zowel in het Gelderse
67

als in het Friese Nijkerk staan op dat moment andere predikanten en zijn naam wordt daar ook
niet genoemd.
Wie was Johannes Taijus ?
Hij werd geboren in Zuidland, waar zijn vader Johannes Taijus predikant was, in 1583 tot mei
1591, daarna stond hij te Brouwershaven (tot zijn emeritaat in 1625).
Volgens van Lieburg was Taijus jr. predikant in Nieuwerkerk a/d IJssel (1616) en Nieuwpoort
(1619 - zijn overlijden in 1630). Maar in de vergadering van de Provinciale Synode van Utrecht
van juli 1606 is hij predikant in Overmeer ( het huidige Nederhorst den Berg) volgens de
opmerking Johannes Taijus, kerckend. tot Overmeer (en enige andere predikanten) zijn absent
geweest ende in heur absentie te goede gehouden, Taji, omdat hij voor het ontfangen der brieven verreijst was naer Zeelandt ende noch niet wedergecomen. Hij is kennelijk op bezoek bij
zijn vader! Hij moet dan ongeveer 23 jaar geweest zijn, niet ongebruikelijk in die dagen. In
1612 is hij daar in ieder geval niet meer als predikant aanwezig, omdat daar dan Nicolaes
Oosterharn staat. Volgens van Alphen staat hij in Nieuwerkerk a/d IJssel sinds 161?. Daar worden we dus ook niet veel wijzer van. Jacob de Roo staat er echter tot 1615. Hoewel dus niet
direct uit de acta Johannes Taijus als predikant te Zegveld valt te bewijzen, moeten we de mogelijkheid open houden dat hij hier heeft gestaan, maar dan na 1609 en vóór 1611 .'4
Petrus Busch (Bosschius) (1611 -1612)
Deze naam ontbreekt in de lijst Zegveld bij Van Lieburg en Van Alphen. Toch wordt hij
genoemd in de acta van de Provinciale Synode van Utrecht. Bij de visitatie van 1612 staat hij
als Petrus Busch genoemd als predikant van Zegveld. Tijdens die vergadering vraagt hij off
jemand seer kranck sijnde th. avondmaal in zijn huys begeerde wtgedeylt te hebben, off men
hem tselve soude accorderen, ende hoe men daarinne soude handelen. Waarop met gemeyne
stemmen is geadviseert, dat alsoo sulcks vele opspraacke soude onderworpen sijn, ende vant
volck lichtelijck misbruyckt connen worden, dat sulcks best met goede onderrichtinge ende
affradinge dient gevouchelijck affgeslagen.
Hij vertrekt van Zegveld naar Wijk bij Duurstede. In de processtukken wegens zijn afzetting in
1619 wordt gesteld dat hij gedurende zes jaren daar werkzaam is geweest. Dat leidt tot de conclusie dat hij tot en met 1612, uiterlijk 1613, in Zegveld dienst heeft gedaan.15
Hij behoort tot de vele predikanten, die in Zegveld en omgeving hebben gestaan, en in 1618 /
1619 wegens hun remonstrantse gevoelens worden afgezet. Op de al eerder genoemde vergadering van de provinciale synode van Utrecht, op 19 augustus 1619 gehouden, deelt hij mee dat
hij de besluiten van de synode van Dordrecht vooralsnog niet kon ondertekenen maar dat hy
hemselven still ende leersaem wilde stellen.
De magistraat van Wijk bij Duurstede heeft het bijzonder voor hem opgenomen door een brief
te zenden, gedateerd 19 juli 1619, ten gunste van haar predikant. Ook de kerkenraad van Wijk
bij Duurstede verklaart zich geheel en al achter Bosschius te stellen in een brief gedateerd 8
augustus 1619. Om de kool en de geit te sparen ontslaat men hem voor zes maanden van zijn
dienst. In die tijd kan hij zich bedenken en zich conformeren met de leer, zo niet, dan wordt hij
alsnog ontzet uit het ambt.
Uit de verhandelingen blijkt dat men in Wijk bij Duurstede zeer tevreden is over zijn dienst,
vooral omdat hij de vrede heeft bewaard in deze moeilijke tijden. Hij heeft in leer en leven niemand aanstoot gegeven, iets wat ook de magistraat onderstreept.
In september 1620 blijkt dat hij, ook na verschillende gesprekken met de Staten en uitvoerige
correspondentie met de synode, niet tot andere gedachten is gebracht. Hij kan in zijn geweten
niet onderschrijven, wat hij niet bevatten kan. Hij wordt nu definitief van zijn dienst ontslagen.
Men spoort hem aan de kerkdiensten in Wijk bij Duurstede bij te wonen, iets wat hij niet deed.16
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Toch keert hij in 1623 terug als predikant van Overlangbroek, onder de rook van Wijk bij
Duurstede. Daarna dient hij nog de gemeenten Amerongen en Leersum vanaf 1627 tot zijn dood
in 1641.
Johannes Schotenus (Leegschuttel) ( 1614 - 1615)
Johannes Schotenus ontbreekt in de lijst van Van Alphen. In de lijst van Van Doorn wordt
gesteld dat hij in 1612 van 't Waal is gekomen. Dat kan niet kloppen, omdat hij daar tot 1614
verblijft.
Bovendien is hij in 1612 nog als predikant van Tuil en 't Waal aanwezig op de provinciale synode van Utrecht. Hij wordt in 1614 te Tuil en 't Waal opgevolgd door Wilhelmus Ridderbach.
Schotenus is een boeiende figuur, wiens naam men regelmatig in de acta tegenkomt vanwege
zijn sterk remonstrantse gezindheid. Zijn verblijf in Zegveld is kort, omdat hij in 1615 beroepen wordt naar Hazerswoude. In de vergadering van de classis Leiden van 7 juli 1615 is hij
aanwezig. D. Johannes Schotenus, dienaer des godtlicken Woorts tot Segvelt, is verschenen, verthonende acte van beroepinghe van die van den gherechte ende kerckenraet van Haserswoude,
midtsgaders d'approbatie (toestemming) van den Edelen heer derselver plaetse ende dimissie
(toestemming om te vertrekken) van de classe van Utrecht. Toch blijken er problemen te zijn
omdat hij niet naar gewoonte is voorgesteld en in de kerk aldaar bevestigd. Op 3 november
wordt hij toch nog tot lid van de classis aangenomen."
Als echter in 1618 de moeilijkheden rond zijn persoon toenemen, herinnert men zich de disorde rond zijn beroeping. Men verwijt hem op 21 januari 1619 (!) dat hij in 1615 zonder echte
beroepsbrief naar Hazerswoude is gekomen. In de leere is hij onsuijver bevonden boven de vijf
articulen daerover in den Hage is geconfereert. Hier kan een rol spelen dat in de provinciale
synode van Zuid-Holland van november 1618 een geschrift is ingeleverd van de remonstranten,
opgesteld in een vergadering van 22 oktober 1618, waar Schotenus voorzitter was en de bekende Bernardus Dwingeloo scriba. Men ziet hem, waarschijnlijk terecht, als één van de voormannen van de remonstranten.
In een bericht van Passchier de Fijne, predikant te Jaarsveld, een zeer bekend remonstrant ("het
ijsvogeltje") staat dat hij indertijd is bevestigd door Schotenus. Hij wenst niet te tekenen, en ook
niet ter synode te verschijnen. Zo wordt ook hij uit het ambt ontzet.18
Van Lieburg meldt dat hij als remonstrants predikant heeft dienst gedaan in Overrijnland
(Omgeving Woerden en Gouda) en dat hij is overleden na 1632. Hier mee stemt het bericht van
Van Alphen overeen, dat hij predikte in Zwammerdam.19
Aegidius Zeistius (1616-1619)
Alle lijsten stemmen overeen dat Aegidius Zeistius van 1616 - 1619 predikant in Zegveld is
geweest. Van Doorn noemt hem Gillis en laat hem als proponent naar Zegveld komen, maar dat
is beslist onjuist. De eerste gegevens die ik betreffende Zeistius vond vertellen dat hij op zaterdag 10 februari 1607 werd geëxamineerd in de classis Leiden. Is praeparatorie geexamineert
Egidius Seys, studiosus in collegio, syn propositie gehoort ende toegelaten als voren. Dat betekent dat hij naar zijn voorstelpreek is toegelaten tot het ambt. Verder blijkt hij in het
Statencollege te Leiden te hebben gestudeerd. Is hij familie van de pensionaris van de stad
Leiden, Nicolaas Seystius, die verschillende malen examinator en vertegenwoordiger is namens
de stad bij de examens en vergaderingen van de classis?
Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij tot 1616 werkeloos is gebleven. Van Lieburg geeft de oplossing : Hij is predikant geworden te Gennep in 1609. Daar is hij afgezet wegens zijn remonstrantse gevoelens in 1612. Dan staat hij te Emmerik (1613 - 1614) om in 1616 te Zegveld
beroepen te worden. Hij is één van de remonstrantse predikanten die in 1619 worden afgezet.
Op de vergadering van de provinciale synode te Utrecht in oktober 1618 is hij aanwezig als pre70

dikant van Zegveld. Hij is ook bij de ondertekenaars van het request in 1619, die verklaren dat
zij die vergadering niet voor wettig kunnen houden, omdat zij, hoewel zij ingezetenen zijn van
de provincie Utrecht, buiten de vergadering werden gesloten. Zij vragen een buitengewone vergadering, waarin zij gehoord kunnen worden over hun remonstrantse gevoelens. Het mag niet
baten. Zegveld wordt vacant en zijn opvolger is er al snel, zoals wordt meegedeeld in de vergadering van september 1620.
Vanaf 1621 is hij remonstrants predikant in Schieland en Delfland.20
Petrus Valkius (1619 - 1638)
De verschillende lijsten stemmen volledig met elkaar overeen wat betreft Petrus Valkius, die
van 1619 tot 1638 predikant van Zegveld is geweest.
Zijn naam komen we de eerste maal tegen in de particuliere synode van Zuid-Holland, gehouden op 15 augustus 1600 te Leiden. Onder de geëxamineerden wordt vermeld Petrus Valck,
beroepen tot Langerak.
Merkwaardigerwijze behoort Langerak bezuiden de Lek tot de kerkprovincie Utrecht, zodat wij
zijn naam onder de aanwezigen op de synode van 1612 tegenkomen. In 1618 wordt ook hij verdacht van remonstrantse gevoelens en voor drie maanden geschorst.
Petrus Valck, predicant tot Langeraeck over Leek, alhoewel hy gesint was de decreten des synodi te onderteyekenen, is om redenen van synen dienst ontslagen voor den tyt van drie maenden
om middelretyt beproeft te worden, ende daernae in alle leerstucken van de Gereformeerde religie rechtsinnich bevonden synde, in een ander plaetse tot den kerekendienst gepromoveert te
worden, twelckhem door D.praesidem is aengeseyt. Waarom hij deze straf krijgt wordt niet duidelijk, maar wellicht bevond men hem in de leer toch niet geheel en al zuiver en wilde men dat
nader onderzoeken.
In september 1620 noteert men ter synode-vergadering in Utrecht Petrus Valck is verclaert volgens synodi sententie (straf) drie maenden beproeft te zijn ende daerna in examine goede satisfactie gedaen te hebben, waeromme hy dan oock na voorgaende wettelycke beroepinge in den
kerekendienst tot Segfeldt is gesteh. Dat moet in het najaar van 1619 geschied zijn.
Hij wordt in 1638 emeritus. Zijn zoon is Johannes Valkius, geboren 1606 te Langerak, die predikant wordt in Kockengen (juni 1633), Oudewater (1648), Amersfoort (1650) en Gouda (1651,
waar hij in 1673 overlijdt).21
Besluit
Hoewel er vragen genoeg overblijven, die wellicht vanuit andere gegevens nog kunnen worden
beantwoord, denk ik dat we een redelijk betrouwbare lijst kunnen samenstellen van de eerste
predikanten van Zegveld. Die lijst zou er dan zo kunnen uitzien :
1. Sebastianus Heldt (Heros)
2. Ludovicus du Bois
3. (Johannes Taijus
4. Petrus Busch (Bosschius)
5. Johannes Schotenus
6. Aegidius Zeystius
7. Petrus Valkius

na 1593 - 1603
na 1603 - 1609
na 1609- voor 1611)
1611 - 1612
1614- 1615
1616- 1619
1619- 1638
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Voor aanvullende gegevens houd ik mij ten zeerste aanbevolen!
Noten:
1
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"Het ongestoorde bezit van die Godsakker"
De Rooms-Katholieke begraafplaatsen in Montfoort
door J.F. van Rooijen
Inleiding
In het boek "Montfoort, geschiedenis van een kleine stad"' zijn enkele bladzijden gewijd aan
de wijze waarop de Montfoortse samenleving in de periode 1670-1750 omging met de dood.
De ongezonde levensomstandigheden van destijds veroorzaakten een sterftekans die beduidend
hoger lag dan tegenwoordig. De dood hoorde bij het leven van alledag. Geconstateerd kan worden dat dit beeld aan het begin van de 19e eeuw nog steeds hetzelfde was. Ook over de wijze
waarop de begrafenissen plaatsvonden, kan gesteld worden dat er rond 1800 nog weinig nieuws
was onder de zon. Toch was er in tussentijd op een ander front wel een en ander veranderd.
Onder de leuze "vrijheid, gelijkheid en broederschap" kwam het in de Franse tijd tot formele
gelijkheid van de diverse kerkgenootschappen. De achterstelling van de rooms-katholieken,
waarvan sinds de Reformatie sprake was, behoorde tot het verleden. Dit opende voor de katholieken nieuwe mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de stichting van een eigen kerkhof.
Begrafenissen omstreeks 1800
Omstreeks 1800 vaardigde het stadsbestuur van Montfoort diverse verordeningen uit, die
betrekking hadden op het begraven van de doden. Het ging hier niet om nieuw beleid, maar om
regelgeving die juist de oude en vertrouwde gebruiken rond begrafenissen in goede banen
moesten leiden. Vooral de eeuwenoude gewoonte om de overledene door buurtgenoten ten
grave te laten dragen, riep om betere afspraken. Telkens waren hier misverstanden over. De
Ordonnantie op het begraaven der lijken van 1803 bood uitkomst. De verordening verdeelde
Montfoort in wijken en buurten, om zo kort en klaar te stellen welke stadsgenoten in aanmerking kwamen om de kist te dragen. De taak om de dragers te verzamelen was in principe toebedeeld aan de naaste buren van het sterfhuis, naar keuze van de nabestaanden. Van vrijblijvendheid was geen sprake. Een buur die weigerde moest rekenen op een boete van twaalf stuivers, welk bedrag ten goede kwam aan de Geestarmen van de stad. Desgewenst mochten de
nabestaanden wel de bidder in plaats van de naaste buren belasten met het bij elkaar roepen van
de dragers. Maar ook hij was gehouden de dragers te werven uit de buurt van het sterfhuis, zodat
er hoe dan ook grote betrokkenheid was van buurtgenoten bij een uitvaart. Als de nabestaanden
dragers van elders wilden inschakelen, dan waren zij zelfs verplicht de buurt van het sterfhuis
uit te kopen voor een som van tien gulden en tien stuivers. Na afloop van een begrafenis was er
voor de buurtbewoners namelijk volop bier en wijn, alsmede een fooi voor de dragers. Dat lieten zij natuurlijk niet graag aan hun neus voorbij gaan en vandaar de afkoopsom. Al in de oude
buyrceduüe van de Oude Boomgaard uit 1626 was bepaald, dat de erfgenamen een ton bier aan
de buurtbewoners moesten geven als dank voor het helpen dragen van de dode. In de verordening van 1803 zien we hoe het stadsbestuur probeerde de kans op al te grote uitwassen na begrafenissen binnen de perken te houden: "Bij begravenissen waar bij behalven de draagpenning of
gifte, eenige verteering aan het sterfhuis word gegeeven, zullen de draagers niet langer dan één
quartier uurs aldaar mogen vertoeven. "
De begrafenissen vonden plaats in of om de kerk, zoals vroeger alom gebruik was. Ook nadat
de St.Ianskerk in het kader van de Reformatie was overgegaan in handen van de protestantse
minderheid, bleven de Montfoortse katholieken voor het begraven van de doden gebruik maken
van de kerk met bijbehorend kerkhof. Gebroederlijk lagen katholiek en protestant naast elkaar
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begraven. Op het kerkhof was iedereen gelijk. Hoewel, niet helemaal: de rijken konden zich een
graf in de kerk permitteren, terwijl de minder bedeelden het moesten stellen met een graf buiten op het kerkhof. Aan het begraven in de kerk kleefden wel bezwaren. De stank was soms niet
te harden als er weer een graf voor een "rijke stinkerd" geopend was. Voorts veroorzaakte het
steeds weer openbreken van de kerkvloer verzakkingen, maar ook dat leek men op de koop toe
te nemen.
De status van de overledene viel niet alleen af te leiden uit de plek van zijn laatste rustplaats,
maar bleek ook uit de begrafenisplechtigheid zelf. Zo zwegen de klokken als er een arme werd
begraven, terwijl rijke families de koster soms opdroegen een dode met maar liefst drie klokken te overluiden. Vanzelfsprekend waren de wijze en duur van het overluiden van invloed op
de hoogte van de rekening die de koster voor zijn werk presenteerde. Bovendien was het tarief
van de bidder voor het begeleiden van de uitvaart hiervan een afgeleide.
Vanouds werden de klokken van de protestantse kerk eveneens bij katholieke uitvaarten geluid.
De katholieke statie- of schuilkerk had geen klok, omdat de plakkaten na de Reformatie al het
katholiek uiterlijk vertoon verboden. Ook in Montfoort, waar toch vier van de vijf inwoners de
oude leer trouw waren gebleven, waren de katholieken tot de Franse tijd belemmerd in hun doen
en laten. Wat dit precies betekend heeft voor de kerkelijke rituelen rond een katholieke begrafenis in de protestantse kerk, blijkt niet goed uit de Montfoortse archieven. Mogelijk waren er
ook begin 19c eeuw nog beperkingen.2 De katholieken waren immers "te gast" bij de protestanten. Pastoor JJ. Reaal van Montfoort verkoos in ieder geval niet in de Montfoortse kerk
begraven te worden, maar in Woerden waar in 1816 een rooms-katholieke begraafplaats was

ORDONNANTIE
OP HET BEGRAAVEN DER

L

Y

K

B I N N E N

E

DE

N,

STAD

M O N T F O O il ï .
Gearresteerd- den 12 September

it'03.

!

-3

BY

Te U T R E,C H
T,
J. A L T H E E R , OrdinaMs Drukker der
feïAD

MONTFOORT,

74

1803,

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER.
Den Weleerwaarden Heer

JOANNES JOSEPHUS REAEL\

\

In leven Roomsch Catholyk P a s t o o r te M o n t f o o r t
j
Overleeden aldaar den 17 December 1818, in den '
Ouderdom van 70 Jaarcn , en omtrent 4 maanden .'
i
en Begraven den aa daaraan volgende op het
!
Roomfche Kerkhof te W o e r d e n ,
...-...-.']
-*
Door'tHcii;gPricstcrfchap aan Godsdienstnaauwverbonden,
Getrouw aan Hcrderpligt; in wandel fteeds opregt;
-;
In yver voor GODS'eer en wetten gansch verflonden
"
Heeft by het fpoor der deugd zyn' Kudde voorgelegd.
Zyn'zörg voor'tKerk-Sieraad tot Godsdienst pracht en luister/
Het Mis- en Plegt-Gewaad, deci' roemen eensgezind
By 't ftoflyk overfchot, gcfteld in fomber duister:
s, Hy heeft, 0 Heerl den luister van uw buii bemind»1^ r
Î
Ä.
ƒ.
-P.
Bidprentje van pastoor Reael.

gesticht. Zijn begrafenis in Woerden vond plaats op 22 december 1818, waarvan in tijdschrift
De Godsdienstvriend vrij uitgebreid verslag werd gedaan, 's Morgens om 9 uur kwam de met
vier paarden bespannen lijkkoets in Woerden aan, gevolgd door drie rijtuigen met de burgemeester, de kerkmeesters en familie van pastoor Reaal. Bij de stadspoort werd door de wacht
de krijgseer bewezen. De klok van de katholieke kerk werd geluid, hetgeen toen kennelijk nog
een aparte vermelding waard was, omdat hiermee de uitoefening van de katholieke godsdienst
openlijk werd aangekondigd. Bij de kerk wachtten de vooraanstaande leden van de katholieke
staties van Woerden en Montfoort met brandende flambouwen. Onder door de geestelijken aangeheven treurgezang werd het lijk met de "aloude gebruiken der Christenen" ingehaald.
Vervolgens werd de plechtige requiemmis gecelebreerd. Na de absoute werd de kist onder het
zingen van het In Paradisum uit de kerk ten grave gedragen onder begeleiding van de geestelijken en eerdergenoemde toortsdragers. De Godsdienstvriend noemde de begrafenisplechtigheid
behalve treurig ook hoogstbelangrijk "voor alle Catholijken, welke belang in de openlijke uitoefening van den Voorvaderlijken Godsdienst in deze oorden stellen. "3
Reaal was niet de eerste geestelijke uit de regio die op de bijzondere begraafplaats te Woerden,
in gewijde aarde begraven werd. De leken uit Montfoort, die vanuit de statiekerk aan de Oude
Boomgaard begraven werden, waren vooralsnog aangewezen op de kerk en het bijbehorende
kerkhof van de hervormde gemeente.
De eerste katholieke begraafplaats
Onder pastoor Koppers, de opvolger van Reaal, kon er echter gewerkt worden aan een eigen
begraafplaats. Een wens, die in katholieke kringen al langer gekoesterd zal zijn.
Voor de financiële middelen zorgde Barbera van Dieten, een oude, vrijgezelle rentenierster. Op
18 januari 1820 liet zij in het bijzijn van de pastoor en kerkmeesters haar testament opmaken,
waarbij lan Hogenboom, haar "bijzondere goede vriend wegens zijne veelvuldige diensten"
werd benoemd tot algeheel erfgenaam en executeur-testamentair. Hogenboom behoorde tot de
aanzienlijkste katholieken van Montfoort en bekleedde de functie van kerk- en armmeester van
de statie. In een aparte notitie gaf zij hem opdracht om als haar nalatenschap toereikend was,
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een katholiek kerkhof te stichten. Toereikend waren haar middelen zeker, zo bleek na haar overlijden op 24 juli 1820. Er bleef zelfs nog geld over om uit het fonds een nieuwe sacristie te bouwen. De kerkmeesters besloten hiertoe, omdat de sacristie na het afbreken van belendende
gebouwen bouwvallig bleek. Bovendien was nieuwbouw beter voor het kerkgebouw met het
oog op het verzakken van de kerk. Wellicht heeft men met het oog op de aanleg van het kerkhof dus enige gebouwen gesloopt. De begraafplaats kwam net iets ten noorden van de kerk aan
de Oude Boomgaard te liggen.4 Op 4 september 1821 is het kerkhof en de grafkelder door G.
van Nooij, aartspriester van Utrecht, met assisterende geestelijken plechtig ingewijd. Onder het
kruis voor de grafkelder werd ter nagedachtenis aan de schenkster de volgende tekst geplaatst:
"Het godsdienstig verlangen van Barbera van Dieten heeft een Catholijk kerkhof opgericht."5
De pastoor diende ieder jaar rond de verjaardag van de inwijding van het kerkhof een mis te
lezen voor de overledenen die daar begraven lagen. Hiervoor was het kerkbestuur de pastoor
een gulden (later twee gulden) verschuldigd. Voorts moest het kerkbestuur het kerkhof op
behoorlijke wijze onderhouden en de kosten betalen van de begrafenissen van armen.
Tegenover genoemde kostenposten voor het kerkbestuur stonden de inkomsten uit grafrechten,
die naar eigen goeddunken konden worden besteed.
Dat het kerkbestuur verantwoordelijk werd gesteld voor de betaling van de begrafeniskosten
van armen, was niet toevallig. De armen "een vrijen en christelijke begrafenis " geven, was het
doel dat nadrukkelijk door Barbera van Dieten met haar schenking werd nagestreefd. Pastoor
Koppers stelde deze begrafeniskosten op een gulden voor kaarsen rond de kist en een gulden
voor de pastoor. De pastoor verklaarde de regeling ook van toepassing op de armen die onder
een ander armbestuur vielen en waarvan de familie evenmin de begrafenis kon betalen. Deze
stap had als achtergrond dat het R.K. Armbestuur zich vanouds alleen richtte op de armen in de
stad Montfoort, terwijl het werkgebied van de statie - evenals de latere parochie - veel groter
was. De katholieke armen in het buitengebied vielen derhalve onder andere (algemene) armbesturen, maar konden voortaan dus wel profiteren van de begrafenisregeling.
Nu de katholieken in het trotse bezit waren van een eigen begraafplaats werd er besloten tot herbegraving over te gaan van pastoor G. Kuijter. Pastoor Kuijter was lange tijd in Montfoort werkzaam geweest en lag begraven in de St.Janskerk. In het rooms-katholieke begraafboek vinden
we de aantekening: "25 februari 1823: zijn de beenderen met enige andere overblijfselen van
klederen van den weleerwaarde heer G. Kuijter, pastoor dezer gemeente, overleden den 22 april
1791, uit de grafkelder der protestanten in de grafkelder van het Roomsche kerkhof in een kistje overgebragt. "
Het kerkhof moet er sober uit hebben gezien. Het was vroeger geen algemeen gebruik om grafstenen of andere gedenktekens op de graven te plaatsen. In de graftarieven had het kerkbestuur
hier dan ook geen rekening mee gehouden. Desgevraagd stelden de kerkmeesters in 1829 het
volgende: " Wat eindelijk de grafzuilen aanbelangt (hoezeer nog nimmer dit voorval zich bij ons
opdeed) is men van meening dat zij die het graf met zulke eerbewijzen willen doen prijken
gehouden zullen zijn de verdubbelde somma van de eerste classe, en dus 24,00, te betalen.
Immers het zijn soortgelijke gedenkteekenen, die den geregelden loop der begraving stuiten en
veel langer dan gewoonlijk het graf bezet houden. "6
Uit het vorenstaande volgt dat 12 gulden betaald moest worden voor een begrafenis in de eerste klasse. Dit bedrag was verschuldigd voor het openen, sluiten en onderhouden van het graf
alsmede voor het doodskleed en de baar. De tweede klasse kostte 10 gulden, de derde 8 en voor
kindergraven was men 2 gulden verschuldigd.
De begraafplaats Buiten de Willeskopperpoort
Een lang leven was het eerste kerkhof niet beschoren. Enkele jaren na de inwijding werd dit al
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duidelijk. Met het oog op de volksgezondheid wilde men van rijkswege een einde maken aan
het begraven in kerken en bovendien de kerkhoven binnen de bebouwde kom doen sluiten.7 De
gemeentebesturen werd op het hart gedrukt, dat het verbod met ingang van 1 januari 1829 in
werking moest treden. Voor die tijd moesten de gemeenten zorgen dat er een algemene begraafplaats werd aangelegd. Het stadsbestuur van Montfoort was erg op de penning en zag uit naar
een goedkope oplossing. Het spoorde het katholieke en hervormde kerkbestuur aan om contact
op te nemen met het bestuur van het Weeshuis. Volgens ingewonnen informatie was het
Weeshuis bereid om onder aantrekkelijke voorwaarden een stuk grond buiten de
Willeskopperpoort ten algemene nutte af te staan. Wanneer de beide kerkbesturen hier een
begraafplaats zouden stichten, kon de algemene begraafplaats in de ogen van de gemeente
uiterst klein blijven. Vrijwel alle inwoners van Montfoort behoorden immers tot een van beide
kerken. Op die manier hoefde het stadbestuur niet zo diep in de buidel te tasten.s
Deze vlieger ging echter niet op. De Hervormde kerk was niet zo gebrand op een eigen begraafplaats. Haar lidmaten waren bereid gewoon gebruik te maken van de algemene begraafplaats.
Bovendien kwam het stadsbestuur zelf tot de slotsom, dat het verplicht was een begraafplaats
voor de gehele bevolking aan te leggen. Het was dan ook toch de stad Montfoort die voor 1025
gulden de zogenaamde Weeshuisboomgaard kocht om deze tot begraafplaats in te richten. De
boomgaard lag op een geschikte lokatie buiten de Willeskopperpoort op een afstand van meer
dan de voorgeschreven 40 el van de bebouwde kom. In tegenstelling tot de protestanten waren
de katholieken niet van zins een begraafplaats met andere gezindten te delen. Voor de pastoor
en kerkmeesters stond als een paal boven water, dat er in Montfoort een apart rooms-katholiek
kerkhof moest blijven bestaan. Het liefste bleven zij gebruik maken van het bestaande kerkhof,
want met de financiële situatie van de kerkenkas was het slecht gesteld. De poging om ontheffing te krijgen van het verbod om lijken binnen de stadskom te begraven, mislukte echter.
De minister van Binnenlandse Zaken gaf het kerkbestuur nul op rekest.9 Ook het plan om achter in de pastorietuin een begraafplaats aan te leggen liep op niets uit.
Ondertussen begon de tijd te dringen. Het was al 1829. Officieel zou het verbod op het begraven binnen de stadsring dus van kracht moeten zijn, maar er was nog enig uitstel. De gemeente had namelijk haar eigen algemene begraafplaats ook nog niet klaar, maar zodra deze geopend
was, moest het echt afgelopen zijn met alle begrafenissen binnen de stad. Het stadsbestuur van
Montfoort deed er alles aan om de katholieken de helpende hand te bieden. De
Weeshuisboomgaard was groot genoeg om naast de algemene begraafplaats ook een bijzondere voor de katholieken te stichten. De stad was best bereid een stuk af te staan. Er werden
gesprekken gevoerd en er werd een overeenkomst ter ondertekening aangeboden. Voordat de
pastoor zijn handtekening zette, wilde hij echter wel alle consequenties kunnen overzien. Hij
maakte zich zorgen of op het nieuwe kerkhof de rooms-katholieke rituelen wel werden toegestaan en bovenal welke financiële verplichtingen eruit zouden voortvloeien. Het feit dat de
gemeente de grond om niet wilde afstaan, deed toch vermoeden dat er ergens een addertje onder
het gras zat. Telkens rezen er nieuwe vragen. Het kerkbestuur werd door burgemeester Gobius
in nette bewoordingen beticht van "draaikonterij".10 In plaats van het aanbod van de stad om op
goedkope wijze de katholieken aan een eigen kerkhof te helpen met beide handen aan te grijpen, greep de pastoor allerhande zaken aan om de beslissing uit te stellen. De burgemeester
besloot daarom meer druk op de ketel te zetten, waarna de pastoor toch maar eieren voor zijn
geld koos." De katholieke statie richtte op een afzonderlijk deel van de Weeshuisboomgaard
een eigen begraafplaats op. Van het voorschrift om de begraafplaats te ommuren kreeg het kerkbestuur ontheffing. Hierom hadden de kerkmeesters verzocht "uit hoofde der bekrompen
omstandigheden hunner financiën. "12
Op 10 november 1829 werd het eerste lijk op de katholieke begraafplaats Buiten de
Willeskopperpoort begraven. De inwijding vond geruime tijd later plaats op 20 september 1830
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door kapelaan P.C. Veldhuizen, die zich zo had ingespannen voor de totstandkoming van de
begraafplaats. De kapelaan kreeg alle lof toegezwaaid voor diens "ijverige bemoeijingen tegenover de moeijelijkheden van provinciale en naburige gemeentebesturen" waardoor de kerk dan
uiteindelijk toch "in het ongestoorde bezit van die Godsakker" gekomen is.13
De belangrijkste reden dat de contacten tussen kerk en gemeente in het kader van de begraafplaats zo stroef waren verlopen, hing samen met de onduidelijkheid over de financiële bijdrage
die betaald moest worden voor de algemene begraafplaats. Hogere overheden stelden zich op
het standpunt, dat de gemeenten verplicht waren een algemene begraafplaats aan te leggen voor
de gehele bevolking en dus schade leden als er daarnaast bijzondere begraafplaatsen werden
aangelegd. Om gemeentebesturen hiervoor te behoeden werd er naar een vorm van schadevergoeding gezocht.14 De gemeente Montfoort, die toch al niet zo goed wist uit welk potje de
begraafplaats betaald moest worden, bleek graag een beroep te doen op deze regeling. De katholieke ingezetenen weigerden echter naast de grafrechten van de katholieke begraafplaats ook
nog die van de algemene begraafplaats te betalen. Tegen nabestaanden die de vijf gulden grafrechten ten stadshuize niet voldeden, werd proces-verbaal opgemaakt. In het geval van Jan
Cornelis de Munck en Hugo Pauw kwam het zelfs tot een zaak voor de vrederechter, die uitpakte in het voordeel van de gemeente.15 Merkwaardig was dat in principe ook voor een katholieke arme die op het katholieke kerkhof werd begraven, de grafrechten voor de algemene
begraafplaats betaald moesten worden. Uiteraard kwam dit dan voor rekening van het armbestuur, maar het was wat wrang, zeker als men in ogenschouw neemt dat de desbetreffende arme
recht had op een gratis graf op de algemene begraafplaats. Het stadsbestuur klom veelvuldig in
de pen om aan het gouvernement om raad te vragen. Het feit dat de tarieven van de algemene
begraafplaats aanvankelijk nog niet de vereiste koninklijke goedkeuring hadden, maakte de
zaak er niet gemakkelijker op.
Ondertussen zat het kerkbestuur niet stil. De stad zou op oneigenlijke gronden bepaald hebben
dat ook degenen die op het katholieke kerkhof werden begraven, moesten betalen voor de algemene begraafplaats. De katholieke kerk bezat namelijk in Montfoort al een kerkhof voordat de
nieuwe regeling van 1829 van kracht werd. Omdat de schadeloosstelling voor de burgerlijke
begraafplaats alleen verschuldigd was voor nieuw opgerichte bijzondere begraafplaatsen, vocht
het kerkbestuur de heffing aan. Burgemeester Gobius wees er echter fijntjes op dat de katholieken weldegelijk moesten betalen, omdat zij immers een nieuwe begraafplaats hadden opgericht.
Uiteindelijk werd het gevecht bij Koninklijk Besluit van 10 mei 1830 nr. 24 beëindigd. De
katholieken werden vrijgesteld van de betaling van de grafrechten voor de algemene begraafplaats. Het stadsbestuur zocht de dekking van de aanlegkosten van de begraafplaats in de hoofdelijke omslag, waaraan de hele bevolking meebetaalde. Ook de naburige gemeenten Willeskop
en Achthoven, die eveneens onder de kerk van Montfoort vielen en vanwege hun geringe
omvang geen aparte algemene begraafplaats hadden aangelegd, werd om een bijdrage
gevraagd. Zo wilde de burgemeester deze "verdrietige zaak" de wereld uit helpen.
De katholieken uit de gemeente Linschoten die eveneens onder de statie Montfoort vielen, hadden in hun eigen burgerlijke gemeente een soortgelijk probleem. Aanvankelijk leken zij hieronder niet erg gebukt te gaan. Zonder klagen werden de verschuldigde grafrechten betaald voor
de algemene begraafplaats, die ter plaatse trouwens beheerd werd door de kerkvoogdij van de
hervormde gemeente Linschoten. Echter in oktober 1834 werd het overlijden van boerenknecht
Jan Erkenmij aangegrepen om te pogen net als in de gemeente Montfoort vrijstelling van betaling te krijgen. Plotseling toonden pastoor Antonius Koppers en kerkmeesters Arnoldus van
Kleef en Hendrik Vlooswijk zich verbolgen over het feit dat de burgemeester van Linschoten
vader Erkenmij pas toestemming gaf om het lijk van zijn zoon naar Montfoort te vervoeren,
nadat de retributie voor de algemene begraafplaats was voldaan. In een verzoekschrift richtten
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zij zich tot de koning. Burgemeester Gerard van Dam moest het hierin behoorlijk ontgelden. Dat
de burgemeester het durfde te wagen om zo in tegenspraak met het bovengenoemde Koninklijk
Besluit van 10 mei 1830 te handelen, zou toch geen rechtschapen Nederlander kunnen geloven
als de feiten dit niet bevestigden? De burgemeester reageerde koel. Hij wenste niet in te gaan
op de tegen hem gerichte personaliteiten, waar hij zich "doorpligtsbesef" boven verheven voelde. Van Dam constateerde dat hij niets anders had gedaan dan het uitvoeren van de reglementen. Bovendien was de gemeente Linschoten op geen enkele wijze betrokken geweest bij de
oprichting van het rooms-katholieke kerkhof te Montfoort. Dat de Linschotense katholieken
hier ook financieel aan hadden bijgedragen, was voor hem geen argument om hen te ontheffen
van de verplichting tot betaling van grafrechten voor de algemene begraafplaats, zoals dat in
Montfoort kennelijk het geval was. De parochie hanteerde namelijk zelf ook niet het principe
van gelijke monniken gelijke kappen. De burgemeester doelde hiermee op de organisatie van
de katholieke armenzorg. Ook de Linschotense parochianen offerden 's zondags hun liefdegaven voor de armen in de kerk te Montfoort, maar als zij een beroep op de armenkas moesten
doen gaf het R.K. Armbestuur niet thuis. De katholieke armen in Linschoten klopten aan bij de
kas van de Algemene Armen, die echter aangevuld werd met belastinggelden. En die belastinggelden werden mede opgebracht door de hervormde ingezetenen. Het stuitte de burgemeester
knap tegen de borst, dat de katholieken zich kennelijk wilden onttrekken aan de lasten van de
burgerlijke instellingen.
De provincie stuurde echter aan op een oplossing voor de kwestie van de grafrechten. Deze
werd gevonden in de regeling dat de burgerlijke gemeente Linschoten voortaan een jaarlijkse
subsidie gaf aan de kerkvoogdij van de hervormde gemeente, belast met het beheer van de algemene begraafplaats. Indirect voldeden ook de katholieke belastingbetalers dus zo hun burgerlijke plicht. Een opgeluchte pastoor Koppers kon in zijn begraafboek aantekenen dat hiermee
de gewraakte heffing ook voor zijn Linschotense parochianen kwam te vervallen.16 De regeling
werd op 21 april 1835 met instemming van alle betrokken besturen door gedeputeerde staten
goedgekeurd.
Bij de berekening van de benodigde capaciteit van de rooms-katholieke begraafplaats was rekening gehouden met de nog relatief hoge kindersterfte aan het begin van de 19c eeuw. Het kerkbestuur ging uit van jaarlijks 15 à 20 kleine lijken tegenover 20 à 25 grote lijken.17 Dit betrof
uiteraard gemiddelden. Pastoor Koppers plaatste bijvoorbeeld in het begraafboek bij het jaar
1834 de kanttekening: "Het is aanmerkelijk: 54 kinderen overleden, merendeels door verzwakking. " Twee jaar eerder ontkwam Montfoort aan de ernstige gevolgen van de cholera-epidemie
die het land teisterde. De grote aantallen slachtoffers elders maakten niettemin diepe indruk op
de pastoor, getuige de vele woorden die hij hierover in het zelfde register optekende. Allereerst
schetste hij kort het verloop van de epidemie in Europa en de grote steden van Nederland. De
kleine steden Woerden, Oudewater, IJsselstein en Vianen telden slechts een klein aantal slachtoffers, en het platteland een enkel geval. Over zijn eigen gemeente schreef hij dat er volgens de
verklaringen van geneesheren twee slachtsoffers te betreuren vielen: Johanna van Zeist en
Antonius van den IJssel, overleden op respectievelijk 25 oktober en 28 november 1832. Verder
zijn er 2 à 3 anderen ziek geweest, "hoewel veele zieke deze niet voor de cholera erkende.[...]
Het gevaarlijke van de ziekte was dat soms gezonde menschen op straat of in hun bezigheden
wierden overvallen, en terstond overleden of na 1, 2 of 3 dagen. " De pastoor memoreerde dat
gebleken was dat de geneesheren niet goed wisten hoe de ziekte te bestrijden. "Men merkte dan
in deze ziekte een bijzondere bezoekingen, waarbij zeer toegepast wierd: Waakt dan, want gij
weet nog uur, nog tijd (Math. 25-13). " Overigens werd Montfoort in 1849 bij een nieuwe cholera-epidemie wel in zware rouw gedompeld. De pastoor sprak van "eene ijselijke ramp" : In
twee maanden stierven maar liefst 87 parochianen en bovendien 32 kinderen, die hun eerste hei-
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De begraafplaats aan de Lodewijkstraat in Montfoort: boven het ingangshek en onder het baarhuisje.
Collectie Stadsarchief Montfoort, foto Provincie Utrecht.

81

lige communie nog niet gedaan hadden.'8
De tarieven op de nieuwe begraafplaats bleven aanvankelijk hetzelfde als voorheen. Wel werd
de regeling van Barbera van Dieten, dat armen op kosten van het kerkbestuur begraven werden,
gewijzigd. Voortaan kwamen de uitvaartkosten in voorkomende gevallen voor rekening van het
armbestuur. Pastoor Koppers vond deze verandering nodig, omdat het nieuwe kerkhof op kosten van de hele kerkgemeenschap was aangelegd. Het zou dan niet billijk zijn als de kerkenkas
ook nog eens aangesproken moest worden voor de kosten van de uitvaart van een arme.
Het kerkbestuur betaalde uit de grafrechten de doodgraver. In 1834 werd zijn loon vastgesteld
als volgt:
Voor een graf in de rang van 12 en 10 gulden: een gulden en 20 cent
Voor een graf in de rang van 8 gulden: een gulden
Voor een graf voor een kind: 45 cent
Voor een graf van een arme, die met de baar begraven wordt en valt onder een van de armbesturen: 60 cent
Voor een graf voor een kind van een arme: 45 cent
Begraafplaats Buiten de Hees wij kerpoort (Lodewijkstraat)
De grote leemten in het parochiearchief benemen ons het zicht op wat er verder voor bijzonderheden zijn gebeurd rond de begraafplaats Buiten de Willeskopperpoort. Hoe dan ook besloot
het kerkbestuur in 1903 over te gaan tot stichting van een nieuwe begraafplaats. De aartsbisschop machtigde het kerkbestuur hiervoor een buitengewone uitgave te doen van 4000 gulden.
De beoogde plek lag net buiten het stadje in buurtschap Heeswijk aan de Bloklandseweg. De
gronden werden door een parochiaan, Gijsbertus van den Houdijk, geschonken tegen een lijfrente van 300 gulden per jaar.19 De benodigde vergunning verkreeg de parochie echter niet zonder slag of stoot. Pastoor A.B. van Blaricum en secretaris J. van de Berg dienden de vergunningaanvraag in bij zowel de gemeente Montfoort als de gemeente Linschoten, omdat de gemeentegrens dwars over de aan te leggen begraafplaats liep. Beide gemeenten verleenden twee
weken later de vergunning, dus tot zover geen vuiltje aan de lucht. Hiertegen kwam echter J.
Schalkwijk, een omwonende, in het geweer. Er zou volgens hem in strijd met de Begrafeniswet
zijn gehandeld, omdat de begraafplaats aan de Bloklandseweg binnen een afstand van 50 meter
"te midden van een rij huizen" kwam te liggen. Gedeputeerde staten van Utrecht stelden
Schalkwijk in het gelijk en verklaarden op 28 april 1904 de vergunningverlening ongeldig.
Hiertegen gingen de beide gemeenten in beroep. Zij toonden aan dat de huizen van Schalkwijk
c.s. geen onderdeel uitmaakten van de bebouwde kom van Montfoort, die niet verder reikte dan
de vestinggracht. Dit was belangrijk, omdat krachtens de Begrafeniswet de aanleg van een
begraafplaats verboden was binnen een straal van 50 meter van enige woning, die tot een
bebouwde kom behoorde. De verspreid staande daggeldershuizen die nabij de Usselstad
gebouwd waren, konden evenmin gezien worden als een op zichzelf staande kom van een
gehucht of buurtschap. In tegenstelling tot wat Schalkwijk beweerde stond de wet de aanleg van
de begraafplaats niet in de weg. Sterker nog: de gemeenten waren verplicht vergunning te verlenen aan een kerkgenootschap dat op een daarvoor geschikte plaats een begraafplaats wilde
aanleggen. Bij Koninklijk Besluit van 28 juni 1904 werd het besluit van gedeputeerde staten
vernietigd en kreeg het kerkbestuur dan toch haar zin. De begraafplaats werd omgracht en voorzien van een hoge haag. Op 5 september 1904 kon het nieuwe kerkhof door de deken van
Montfoort, A.A.J. van Rossum, worden ingewijd. Na de aanleg van de Provinciale Weg werd
de ingang van de begraafplaats met het smeedijzeren toegangshek verplaatst naar de
Lodewijkstraat. De begraafplaats is nog steeds in gebruik. Door het oprukken van de nieuwbouw rond Montfoort is hij nu wel onmiskenbaar in de bebouwde kom komen te liggen. Midden
op de begraafplaats ligt het priestergraf, een ereplaats voor de priesters die de Montfoortse
parochie hebben gediend.
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Begrafenis van H.B. Rouwhorst, kapelaan van Montfoort, in 1935 in zijn geboorteplaats Amersfoort. Met omfloerste
banieren waren hier ook diverse Montfoortse verenigingen bij aanwezig. In het midden, met wijwaterkwast, pastoor
C.M.J. Spaan van Montfoort.
Foto: Streekarchief Rijnstreek, Woerden, archief R.K. parochie van St. Johannes de Doper, Montfoort.

De oude katholieke begraafplaats Buiten de Willeskopperpoort, of liever gezegd aan de
Julianalaan, kon door de aanleg van de nieuwe begraafplaats in de loop der tijd weer tot boomgaard worden gemaakt. In 1967 wilde de gemeente Montfoort deze gronden in het belang van
de volkshuisvesting verwerven. Een jaar later kwam de koop rond voor een bedrag van t l
11.600,-.20 Wat er dus gebeurde, was dat de gemeente het perceel terugkocht, dat in 1829 om
niet als stuk van de Weeshuisboomgaard aan de kerk was vergeven. Als de oude burgemeester
Gobius dit zou hebben kunnen horen, zou hij zich vast in zijn graf hebben omgedraaid.
Geraadpleegde archieven:
Streekarchief "Rijnstreek" te Woerden:
Archief gemeente Montfoort (GAM)
Archief gemeente Linschoten, correspondentie uit 1835
Notarieel archief Montfoort, inv. 1483 en 1491.
Parochiearchief Montfoort (PAM)
Archief Hervormde gemeente Linschoten, inv. 21
Archief Weeshuis te Montfoort, inv. 3910.
Noten:
A. Beerthuizen-van Kooten, Montfoort, geschiedenis van een kleine Utrechse stad,
1
1670-1750, Stichts-Hollandse Bijdragen 19 (Woerden, 1988), p.245-255.
Het feit dat, zoals later beschreven, pastoor Koppers zich in 1829 nog zorgen maakt
over het verbod op bepaalde rituelen bij een katholieke uitvaart op een eventuele algemene begraafplaats, suggereert dat er in het recente verleden belemmeringen waren.
Een voorbeeld van "aanstootgevende roomse bijgelovigheden" bij een uitvaart in
Montfoort van voor de Franse tijd is te vinden in Beerthuizen. p. 251.
De Godsdienstvriend, deel 2, 1819: blz. 69-71.
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PAM, ''inventaris 2", beschrijft onder de onroerende goederen van de statie een stuk
grond ten noorden van de kerk "vroeger gediend hebbende voor begraafplaats".
Inventarissen van latere jaren (1857) beschrijven op deze plek een huis, dat bekend zou
staan onder de benaming "Het Baarhuis".
De gegevens inzake de in 1821 gestichte begraafplaats zijn met name ontleend aan
aantekeningen in het begraafboek in het PAM.
GAM, inv. 153, brief van 7 februari 1829.
Provinciaal Blad van Utrecht 1829 nr. 57 en 80: Als uitvloeisel van het Koninklijk
Besluit van 24 mei 1825 nr. 162 en op grond van de brief van de minister van
Binnenlandse Zaken van 22 augustus 1827 werd het begraven in kerken en op kerkhoven binnen de bebouwde kom van gemeenten boven de 1000 inwoners verboden.
GAM, inv 232, brief 2072.
GAM, inv. 153, brief van 7 februari 1829.
GAM, inv. 232, brief 2492.
De overeenkomst tussen gemeente en kerk heb ik niet gevonden. Zeer waarschijnlijk
heeft de statie de grond voor de begraafplaats om niet verkregen en moesten alleen de
aanlegkosten worden betaald uit de kerkenkas. Dit blijkt onder meer uit verstrekte
inlichtingen aan de provincie. De aanbesteding van de aanleg die aanvankelijk door de
gemeente voor beide begraafplaatsen zou worden gedaan, vond geen doorgang. Dat de
grond om niet werd overgedragen werd tegengesproken in de terechtzitting voor de
vrederechter in nagenoemde zaak Pauw/De Munck, waarin men stelde dat de kerk om
niet beduidende redenen heeft afgezien van het eerdergenoemde aanbod van de stad en
de kerk zo met onnodige kosten heeft bezwaard.
GAM, inv. 153, brief van 6 juli 1829.
PAM, "notulenboek 1842-1863" (Boeken nr. 12) minuut van brief aan aartspriester
d.d. 9 november 1848.
Provinciaal Blad van Utrecht 1829 nr. 22.
GAM inv. 8: Bij vonnissen van de vrederechter te IJsselstein d.d. 5 februari 1830 werden De Munck en Pauw ieder veroordeeld tot betaling van 5 gulden grafrechten; eerstgenoemde voor zijn overleden zoon, Cornelis Johannes de Munck, en Pauw voor wijlen Cornelia Rijkelijkhuizen, zijn echtgenote. De proceskosten kwamen voor rekening
van de gemeente, omdat zij zich juridisch gezien niet had mogen laten vertegenwoordigen door gemeenteraadslid Hermanus Dijkman. De vrederechter oordeelde dat de
grafrechten geheven werden conform de bestaande regelgeving en ging niet in op de
aangevochten billijkheid van de reglementen.
PAM, aantekenbriefje in begraafboek: Uitkering Linschoten gevorderd tot 1835
"beslist en vereffent door gedeputeerde staten den 24 april 1835".
GAM inv. 153 brief van 7 februari 1829.
PAM, "Notulenboek 1842-1863": De slachtoffers stierven tussen 4 augustus en 27 september 1849.
PAM, Register Memoriale. G. van den Houdijk overleed in juni 1908 en legateerde aan
de kerk nog meer percelen grond in Heeswijk en een huis in de Keizerstraat, alsmede
een bedrag van 1000 gulden waarvoor missen gelezen moesten worden. GAM inv. 214
noemt als kadastrale aanduiding van de begraafplaats de percelen Gemeente
Montfoort, sectie A, nummer 18, 19, 674, 675 en Gemeente Linschoten, sectie G, nummer 328 en 329.
Akte van transport, op 18-01-1968 verleden voor notaris H.T.P. Coebergh te
Montfoort, van perceel boomgaard aan de Julianalaan, kadastraal bekend gemeente
Montfoort, sectie A, nummer 82
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