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J.A.L. de Meyere 

Fragment van een reglement in 
verband met begrafenissen 

In de verzameling van de Historische 
Vereniging te Vianen bevindt zich een 
document met diverse regelingen be
treffende begrafenissen in stad en 
schoutambt van Vianen. Voluit heet het: 
'Reglement op de Begraavenissen, binnen 
de Steede en Schoütampte van Vianen, 
mitsgaders op de Koetzen, Rouwmantels 
etc. daar bij gebrüijkt wordende'. 

Wie het reglement opgesteld heeft, wie 
het geschreven heeft en wanneer dat 
gebeurd is, valt uit het document niet 
op te maken. Daarbij komt nog dat het 
handschrift, in inkt op papier, niet 
eens compleet is: de vermelding 'Bij
lage B' bovenaan het eerste blad, 
wijst daarop. Uit de tekst, die om
streeks 1775 gedateerd wordt, valt op 
te maken dat dé belanghebbende het 
weeshuis te Vianen was. 

Koetsen 

In het reglement wordt duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen de lijk-
koets en de 'volg-roüwkoetzen ' . 

Op de lijkkoets wordt de lijkkist 
geplaatst. Het gebruik van de lijk
koets, die door het weeshuis onder
houden wordt, kost, binnen de stad 
Vianen, acht gulden. De onkosten voor 
het brengen of halen van een lijk per 
lijkkoets naar of van de Lek of de 
haven - waarmee blijkbaar bedoeld 
wordt dat verder transport van het 
lijk per schip via de Lek gebeurde -
bedraagt twaalf gulden. Voor ' 't 
emploij' van de lijkkoets buiten Vianen 
zal door de regenten van het weeshuis 
'met in agtneeming van de Slijtage en 
't nodige profijt van 't Weeshuis' met 
de betrokkenen 'in der minne gecon-
venieerd of geaccordeerd worden' (art. 
2). 

De twee volgkoetsen blijken zo weinig 
gebruikt te worden dat men ze wenst te 
verkopen. Wanneer men alsnog bij be
grafenissen volgkoetsen wil gebruiken, 
''t zij rouw, 't zij gecoûleûrde' en 
die koetsen 'zelfs vanelders gehaald' 
worden, dan moet in ieder geval per 
koets dertig stuivers betaald worden 
aan het weeshuis (art. 3 ) . 

Kleden 

Mogelijk is het document een fragment 
van een concept voor een nieuw op te 
stellen reglement. Archiefonderzoek 
zou wellicht de oplossing betekenen 
van dit probleem. Het zou uiteraard 
zeer wenselijk zijn, wanneer het 
document ooit.in zijn juiste kontekst 
geplaatst zou kunnen worden. Dat 
ideaal was niet het doel van deze 
bijdrage; wèl het signaleren van een 
document uit het bezit van de Histo
rische Vereniging te Vianen. 

'Geene Lijken in een Koets of op een 
Roübaar, aldus het eerste artikel van 
het reglement, Zullen in Vianen gebragt 
mogen worden, dan met een doodkleed op 
de kist...'. De bedragen die voor der
gelijke kleden gevraagd worden, zo 
blijkt uit artikel 5 van het reglement, 
zijn nogal verschillend: voor 'het 
beste doodkleed op de baar' moet zes 
gulden betaald worden; voor 'het 
middelste doodkleed' vier gulden, en 
voor een 'arme kleed' 'Nihil'! 

De inhoud van het reglement heeft 
in hoofdzaak betrekking op een 
onderdeel van de begrafenis, name
lijk het dragen van rouwmantels. 
De rouwkoetsen en -kleden komen in 
het document wel ter sprake, maar 
slechts op een secundaire plaats. 

De kosten voor de huur van een 
'paardekleed' - het kleed dat bij de 
begrafenis op de rug ligt van paarden 
die de koetsen trekken - bedragen 
twaalf stuivers. 

In hetzelfde artikel van het regle
ment is verder sprake van andere 
kleden. Een 'doodkleet in het Sterf
huis' kost aan huur vier gulden, al-
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thans voor het beste. Het 'middelkleed' 
voor het sterfhuis kost twee gulden. 
Voor de 'armen' schijnt er in dit geval 
niets te zijn. 

De huur van een 'tafelkleed' kost één 
gulden en de huur van een 'spiegel-
kleed' - een kleed waarmee spiegels 
worden afgedekt - vijftien stuivers. 

Mantels 

In het eerste artikel van het reglement 
wordt gesteld dat 'de Bidders, Draagers 
en Volgers, zullen moeten voorzien zijn 
van een Zwarte mantel'. Artikel 4, 
het meest uitvoerige van het 
reglement, is geheel gewijd aan het 
dragen van rouwmantels, met dien 
verstande dat hier alleen sprake is 
van het dragen van mantels door 
'volgers'. Het artikel geeft precies 
aan wat met 'volgers' bedoeld wordt: 
'niet de draagers, maar de Geene die 
als Genodigde Magen of Vrienden etc. 
het Lijk 't zij in koetzen of rij
tuigen 't zij te Voet Volgen'. 

De rouwmantels voor de begrafenissen 
worden door het weeshuis verhuurd. 
Bij de begrafenis van een arme kost 
de huur van een mantel twee stuivers. 
Bij een dergelijke begrafenis mogen 
niet meer dan vier paren het lijk 
volgen. 

Een bedrag van drie stuivers moet 
betaald worden voor de huur van een 
mantel, wanneer 'Lijken op het 
kerkhoff begraaven wordende, mits 
niet meer als zes paaren het Lijk 
volgen'. 

'•Janneer de overledene in de kerk 
begraven wordt, althans wanneer 
'bij de Sterfhuijzen eene onmagt, 
om meerder te kunnen betaalen met 
waarheid word voorgedragen', moet 
een bedrag van vier stuivers voor 
de huur van een mantel betaald 
worden. Maximaal acht paren mogen 
in dat geval de kist volgen, 'want 
meerder paaren het Lijk volgende, 
of de begraavenis met koetzen ge
schiedende' betekent zes stuivers 
per mantel betalen. 

In overige gevallen betaalt men zes 
stuivers voor de huur van een rouw
mantel, behalve wanneer meer dan 

twintig paren het lijk volgen. Dan 
moet naast de zes stuivers per 
mantel, een extra bedrag van zes 
gulden betaald worden ten behoeve 
van het weeshuis. 

Het weeshuis is niet verplicht om 
bij een begrafenis mantels te 
leveren voor meer dan dertig paren. 
Wanneer dat aantal echter nodig 
mocht zijn, dan moeten alle onkosten 
die de bezorging daarvan meebrengt, 
betaald worden aan het weeshuis. 
Wanneer men een sleepmantel wil, dan 
kost de huur daarvan één gulden en 
tien stuivers. Een 'ordinaire rouw
mantel, welke geleend wordt tot be-
graavenissen buijten de Steede en 
Schoutampt van Vianen' kost acht 
stuivers. 

Men is niet verplicht een rouwmantel 
van het weeshuis te huren; men mag 
ook zijn eigen rouwmantel dragen. De 
onkosten blijven echter dezelfde! 
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Voorstelling van een begrafenis. Anoniem ge
kleurde pentekening uit een familiealbum, eind 
18de eeuw vianen, particuliere collectie. 
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Overige bepalingen 

Artikel 6 van het reglement voorziet 
in het voorkomen van 'Schaade en 
wanbetaling'. Alle onkosten dienen 
daags vóór de begrafenis te zijn be
taald! De controle is toevertrouwd 
aan de rentmeester van het weeshuis. 

Om alles goed op elkaar af te stemmen 
wordt in het reglement bepaald dat de 
stadsboden in hun 'qüaliteit als 
begraaffenisbidders' verplicht zijn 
een bericht van overlijden zo spoedig 
mogelijk 'bekend te maaken en aan te 
zeggen' bij de rentmeester van het 
weeshuis. Op verzuim staat een boete 
van drie gulden. Daarnaast zal de 
bode, in geval van nalatigheid, alle 
financiële schade aan het weeshuis 
moeten vergoeden. Aan de secretaris 
van de stad Vianen wordt opgedragen 
deze bepaling onder de aandacht van 
de stadsboden te brengen. 

Het laatste artikel van het regle
ment bepaalt dat in geval van 
moeilijkheden - wanneer 'eenig 
different mögt ontstaan' - de 
magistraat van Vianen het geschil 
onmiddellijk en 'buiten alle 
figuur van proces' moet oplossen. 

J.A.L. de Meyere 

Te Water, Ockerse en het begraven in 
de kerken en binnen de steden 

Reeds in de Middeleeuwen was het een 
algemeen gebruik om in de Noordelijke 
Nederlanden de doden te begraven in 
kerken of op de ernaast gelegen kerk
hoven. Na de reformatie bleef dit ge
bruik gehandhaafd. Aanzienlijken -
zowel geestelijk als wereldlijk - von
den hun laatste rustplaats in de kerk 
zelf, terwijl de minderen uit de be
volking genoegen moesten nemen met een 
plaatsje op de dodenakker. Dat gold 
zowel voor protestanten als voor ka
tholieken. Immers, nadat in onze 
streken als gevolg van de hervorming 
de kerken in protestante handen waren 
gekomen, werden de katholieken, die 
geen eigen kerken of kerkhoven meer 
bezaten, bij de protestanten begra
ven. Een aparte positie namen in dit 
opzicht de Joden in. Zij hebben hun 

' I 
doden altijd bijgezet op buiten de 
stad gelegen begraafplaatsen. 
Er is weinig fantasie voor nodig om 
zich voor te stellen tot welke wan
toestanden het begraven in de kerk
gebouwen aanleiding gaf. Regelmatig 
vielen er tijdens de diensten mensen 
flauw vanwege de stank, die door de 
in ontbinding verkerende lijken ver
spreid werd. Dit was geen wonder, 
want men liet de grafkuilen, die al 
vele malen hadden dienst gedaan, 
ongedekt om er gemakkelijk nieuwe 
doden te kunnen begraven. Vooral in 
de zomer en in tijden van epidemie-
en vormde dit een bedreiging voor de 
volksgezondheid. 
Reeds in een vroeg stadium probeer
den met name predikanten in deze 
situatie verbetering te brengen door 
zelf het goede voorbeeld te geven. Zo 
liet de Amsterdamse dominee Petrus 
Plancius zich in 1622 op het Zuider
kerkhof begraven. Predikanten als 
Plancius wisten uit ervaring, welke 
nadelen het in de kerken begraven 
met zich meebracht. Hun preken wer
den verstoord door het ter aarde be
stellen tijdens de kerkdienst, hetgeen 
soms recht voor de preekstoel gebeur
de. Dit was nog een overblijfsel uit 
de middeleeuwen, toen begraven op 
zondag regelmatig voorkwam. Hieronder 
zullen nog andere nadelige gevolgen 
aan de orde komen. 
In de achttiende eeuw rees in ons 
land, nadat buitenlanders hierin al 
waren voorgegaan, toenemend verzet 
tegen het aloude gebruik de doden in 
de kerken en binnen de stadsmuren te 
begraven. Behalve predikanten waren 
het juristen en medici, die in disser
taties en verhandelingen wezen op de 
schadelijkheid van deze gewoonte. Sa
men met enkele aanzienlijke burgers 
verzochten zij de overheid om buiten
begraafplaatsen te mogen aanleggen, 
waarop zij zelf begraven wilden wor
den. Op deze manier ontstonden onder 
andere de begraafplaatsen te Zuilen 
(1738) - waarvoor de heer en vrouwe 
Van Tuyll van Serooskerken een stuk 
land schonken -, te Zwolle (1779), te 
Scheveningen (1779) en te Tiel (1786). 
Deze beide laatste, waarover later 
meer, onder de naam van het genoot
schap "Ter Navolging". Niet altijd 
was de bevolking het hier mee eens. 
Niet overal bleek men positief te rea
geren. Nadat te Arnhem in 1783 een be
graafplaats buiten de stad was opge-
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