


Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 om de dorpskerken waren vanouds Katholieke begraafplaatsen geweest. Dezewaren destijds voor de Katholieke eredienst gewijd en nooit ontwijd. Het feitdat de kerken voor een andere godsdienst werd gebruikt, maakte ze nietongeschikt als Katholieke begraafplaats. Ten derde waren er de godsdiensten die wel toestemming hadden gekregen vooreen eigen begraafplaats. Dit betrof vooral de joden. Vanwege een uiterst letterlij-ke interpretatie van de Tora, het oude testament, hechtte de joodse gemeenschaperg aan een eigen begraafplaats waar de graven tot de jongste dag konden blijvenrusten. In ons gebied had alleen Wijk een joodse begraafplaats. In Zeist had deHernhuttergemeenschap toestemming gekregen een eigen begraafplaats testichten. Ook hier wordt niet geruimd. Alle graven sinds 1747 zijn er nog

intact.Een groot aantal leden van onze kring bracht er in september 1992 een bezoekaan. In de achttiende eeuw kende men verschillende 'klassen' van begraven. In deplaatsen bestonden verschillende soorten graven: de kelders, koopgraven,huurgraven en tenslotte de graven op het kerkhof. De kelders waren alleen voor de zeer rijken te betalen. Vaak was het bezit vaneen grafkelder in de kerk, net als van de herenbank, gekoppeld aan heerlijkerechten of de eigendom van een kasteel of buitenhuis. In Bunnik bijvoorbeeld,hadden Rijnauwen en Amelisweerd eigen kelders, in Werkhoven Beverweerd enin Cothen Rijnestein, in Langbroek een aantal huizen zoals Sandenbui^ en inSchalkwijk de Van der Capellens. Vaak zien we dat bij de eigendomsoverdrachtvan een heerlijkheid of landgoed, de kelder apart beschreven wordt. Kelderswaren altijd koopgraven. Ze

werden gereserveerd voor leden van de eigenfamilie, maar het kwam ook wel eens voor dat een dienstbode die de familievele tientallen had gediend, als posthuum blijk van waardering in de familiekel-der werd bijgezet. Kelders waren vanouds te vinden onder het koor van de kerk,waar de priester destijds de mis gecelebreerd had. Het waren vaak zeer groteruimtes, 6 of 8 kisten was de norm, maar kelders voor 12, 16 of 24 kisten warengeen uitzondering. Zeer groot is bijvoorbeeld de kelder van de familie VanOranje-Nassau in Delft. De kisten werden meestal voorzien van een koperen ofloden plaat, waar de naam van de overledene op werd vermeld. Ze werden opelkaar gestapeld of in speciale nissen geborgen. Toch raakten de kelders op den duur vol. Dan werden de resten uit de oudstekisten gehaald en met de naamplaat in een kleinere kist, verzamelkist

of onderde bodem van de kelder begraven. De kelders zijn vaak gedekt met een fraaigebeitelde steen van grote afmetingen (2x3 meter is geen uitzondering) die als





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 rekening van het armbestuur werden begraven. Het was ook de plek waarmensen werden begraven waarvan men de identiteit niet had kiuinen achterha-len. En dat waren er nogal wat. In de achttiende eeuw wemelde het van derondreizende bedelaars, kramers, muzikanten en dieven die geen vaste woon- ofverblijfplaats hadden en die bovendien geen papieren hadden waaruit bleek wieze waren en waar ze thuishoorden. Als zo iemand dood werd aangetroffen, dankwam hij ook op het kerishof terecht Vaak was er op het kerkhof vanouds eenhoekje waar de aarde niet gewijd was. Hier werden de zelfmoordenaars begra-ven. Arbeiders waren vaak hun hele leven aan het sparen voor hun begrafenis. Metlosse centen en halfjes werd een paar gulden opgespaard en dat kon net hetverschil uitmaken tussen het kerkhof of een huurgraf in de kerk. En men had erheel wat

voor over om de schande van een begrafenis op het kerkhof te vermij-den! Aan het einde van de achttiende eeuw kwamen er mensen die begraven inde kerk om medische redenen afwezen, zoals de dorpsdokter. Deze mensenkozen bewust voor een begrafenis op het kerkhof. Veel waren het er echter niet. Vaak is er een relatie tussen het soort graf dat men kreeg en de manier waaropmen begraven werd. Het meest duiu- was 'gesonken'. Deze manier van begraven,die in de stad Utrecht onder de rijken heel populair was, kwam op het platte-land niet zoveel voor. Het was een soort fakkeloptocht bij avond, waarbij debegrafenis 's avonds plaatsvond. Dit was verboden omdat men door een begrafe-nis in het donker bijvoorbeeld de sporen van een misdrijf kon uitwissen.Daarom stond er op avondlijke begrafenissen een boete. Veel rijken betaaldendie boete graag vanwege de bijzondere sfeer die uitging van

een begrafenis bijfakkellicht. Er is vaak een relatie te ontdekken tussen 'gesonken' en bijzetting ineen kelder. De dorpselite van boeren en rijke middenstanders werd meestal met alle prachten praal begraven die de kerk te bieden had. Soms huurde men koetsen ofwerden boerenwagens omhangen met zwart laken. Dit laken werd -als men rijkgenoeg was- daarna gescheurd als teken van rouw. Meestal was men zo praktischom het niet weg te gooien, maar het te schenken aan een weeshuis. Daaromwaren de pakjes van weeskinderen in die tijd ook bijna altijd zwart. Vaak werdop het laken al aangegeven hoe het moest worden gescheurd om er daarna nognette pakjes van te kunnen maken. Er werd een kist van dik eikenhout metkoperbeslag besteld en men koos voor een flink aantal betaalde dragers, huurdede baar van de kerk en liet die bedekken met het dure kleed. De familie kwamnaar de kerk met

koetsen, terwijl er bedienden met fakkels langs de wegstonden.



Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Was men Katholiek, dan werd er een hoogmis voor de overledene gehouden metdrie heren, dat wil zeggen: drie priesters. Geen enkel dorp had drie priesters(hooguit twee: de pastoor en de kapelaan) zodat er ook uit een omliggendeparochie een extra priester moest komen en dat was duur. Steenrijke Katholiekefamilies lieten zich door de bisschop begraven, maar in de achttiende eeuw, toenNederland geen eigen bisschoppen had, was het (stiekum) laten overkomen vaneen buitenlandse bisschop onbetaalbaar. Na afloop van de begrafenis werd ervoor de familie een uitgebreide maaltijd aangericht waar de jenever rijkelijkvloeide en op gezette tijden na het overlijden werden er ziele-missen gelezenvoor de overledene. Zo'n begrafenis kostte een vermogen, soms wel een jaarin-komen. Door een paar begrafenissen achter elkaar kon een rijke boerenfamilieaan de bedelstaf

raken! Li Hervormde kring werden de zaken aanmerkelijk soberder aangepakt. Hetuiterlijke vertoon dat het rijke roomse leven kenmerkte, was hier taboe. Dat wilniet zeggen dat ze veel goedkoper uit waren. Wat een Katholiek uitgaf aan ziele-missen, gebruikte een Hervormde voor het doen van giften aan weeshuizen of dediaconie. Vaak is er een duidelijke relatie te zien tussen het begraven in een eigen graf enhet gebruik van de baar en het beste kleed in de kerk. Aan begraafrechten kostteeen begrafenis in de achttiende eeuw ongeveer een weekloon. Wie zich dit alles niet kon veroorloven omdat het met de huur van een graf inde kerk ophield, moest genoegen nemen met een veel eenvoudiger begrafenis. Dekist was niet van eikehout, maar van vurehout, soms zelfs van ongeschaafdeplanken. Vaak zorgden de buren samen voor dit soort zaken. De kist werd doorhen zelf getimmerd en het waren de

buurmannen die de kist naar de kerkdroegen. De familie liep er achter aan. In de kerk werd de kist op de grondgezet of men leende eigens een paar schragen. Soms huurde men het 'middelstekleet' of het 'slegte kleet'; vaak was het een hele kale plechtigheid. De maaltijdna afloop werd ook door buren en vrienden verzorgd. Er is een duidelijke relatietussen het gebruik van de eenvoudige voorzieningen en een huurgraf. Tenslotte was er de armenbegrafenis. Omdat iedereen begraven moest worden,kon men in het uiterste geval altijd bij het armbestuur terecht. Uiteraard werder dan voldaan aan de kerkelijke plichten (rouwdienst), maar zonder enigetoestand eromheen. De begrafenis vond daarna plaats op het kerkhof. Ook derelatie tussen kerkhof en armenbegrafenis spreekt vanzelf. In Houten en Schal-kwijk was er een verloren kerkhof, waar onbekenden werden begraven van wiemen het geloof niet wist.

Toevallig liggen beide aan een Achterdijk.








