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H E T GRAF V A N J O H A N N E S W T E N B O G A E R T 

In September 1944 was het 3 eeuwen geleden dat Ds. Wtenbo-
gaert te 's Gravenhage overleed. 

In het begin van dat jaar maakte de Remonstrantsche broeder
schap plannen tot gedenking van het leven en het werken van hem, 
dien zij als hun eersten voorganger beschouwen. 

Toen kwam ook weder de vraag naar voren: waar is hij begra
ven? In de stad, waar hij de laatste jaren van zijn leven doorbracht, 
is zijn graf niet te vinden. Daarom dacht men aan zijn geboorte
plaats, Utrecht. En misschien óók, omdat Dr. H. C. Rogge, Wten-
bogaerts levensbeschrijver, op blz. 338/39 van het derde deel, een 
korte ontboezeming geeft van hetgeen voor zijn geestesoog zich 
aanschouwelijk voordeed bij de veronderstelde begrafenis in den 
Dom. Helaas berustte dat op een onvolledige mededeeling van 
hetgeen in het overlijdensregister omtrent de beluiding van Wten-
bogaert te boek gesteld is. Het woordje „buyten", dat geschreven 
is zoowel in de kolom, die bij andere inschrijvingen de begraafplaats 
aanduidt, als in de kolom waarin de namen der bidders vermeld 
worden en dat bovendien nog eens herhaald wordt aan het eind der 
inschrijving van Wtenbogaerts overlijden, geeft onwedersprekelijk 
te kennen, dat hij niet te Utrecht begraven is. 

De inschrijving wordt hier zoo getrouw mogelijk weergegeven: 
Dominus Johannes Wttenbo-

Didders g a e r t , voor desen eerst predi
cant tot Utrecht ende daer nae 
vande Duytsche ende Fransche 

buyten in 's Gravenhage ende aldaer 
overleden. Buyten". 

Zij geschiedde blijkens de lichtere kleur van de inkt op een ander 
tijdstip dan die der overige overledenen, die op 2 September 1644 
geschiedde. Dat zij later geschiedde blijkt uit het feit, dat het totale 
aantal der op dien dag als overleden aangegevenen opgegeven 
werd als „van binnen (de stad) 19, van buyten 3, doende 22 over-
ledens". 

Deze opgaaf komt precies uit als men de inschrijving van 
Wtenbogaert niet medetelt. 

Hoewel dat om andere redenen niet is toegestaan, is het dus 
maar goed, dat Kerkvoogden der Nederd. Herv. gemeente op 13 
Febr. 1877 afwijzend beschikten op een door Ds. Rogge op 21 Juni 
1876 gedaan verzoek tot het mogen plaatsen in den Dom van een 
steen, waarop alleen Wtenbogaerts naam en de data van geboorte 
en overlijden vermeld zouden worden. 

Het komt mij voor, dat het wel goed is vast te leggen dat Wten
bogaert ook niet te Utrecht begraven is. Dat kan een misverstand 
en eventueel een later herhaald vergeefs zoeken voorkomen voor 
hem, die zich geroepen gevoelen mocht om pogingen aan te wenden, 
die zouden kunnen leiden tot de bepaling der plaats waar hij wèl 
begraven is. K. 
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