


Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 kwijk, bezat ook de Pleinkerk een grafcrypte onder het oude koor (nu ingebruik als consistoriekamer). Deze ruimte was even groot als het vloerop-pervlak van het kerkkoor en was twee meter diep. In de overkluisde ruimtezullen in vroeger tijden de overledenen in een stenen tombe of kist zijn bijgezet.Later is men ertoe overgegaan openingen in de zijwanden van de crypte temaken, waardoor de grafruimten door de muur binnen in de kerk kwamen teliggen. In het begraafboek, dat in 1803 is aangelegd, staat op de eerste bladzijde dat degegevens zijn ontleend aan een ouder boek van 4 december 1683'. Het grafboekbegint met de grafruimten in het koor (de crypte), waar een graf lag dattoebehoorde aan de riddermatige huizen van Wulven en een graf van VanVelthuysen, de eerder gemoemde heer van Heemstede. Helaas is de crypte in1969 bij

herstelwerkzaamheden in de consistoriekamer gesloopt. De kluis is toeningeslagen en de ruimten zijn opgevuld met puin en zand en afgedekt met eenbetonvloer. Tijdens een bouwcontrole ben ik nog in deze grafruimten geweest.De ingang ertoe was gelegen in de consistoriekamer, waar een luik in de vloerzat. Ik heb daar toen nog de graven van Wulven en Heemstede gezien, die doorhet tijdelijk verwijderen van de sluitsteen, herkenbaar waren aan de loden naam-plaatjes die eens op de grafkisten waren bevestigd. In een andere grafruimte dieook aan de heren van Heemstede had toebehoord, stond een grafkist met eenkruis en de symbolen van geloof, hoop en liefde aangebracht in koperen spij-kertjes. Bij nader onderzoek bleek dat dit familiegraf eigendom was geweest vanJ. v.d. Mosch, heer van Heemstede. De bijzetting van de met koperen spijkertjesversierde grafkist was van Johan van

Heerden, een rooms-katholieke pastoor uitHouten, die op 11 juli 1807 was overleden. Pastoor Van Heerden was bevriendmet de roomse familie Van de Mosch, die het een eer vond om het stoffelijkoverschot van de parochiegeestelijke in het familiegraf te mogen bijzetten. Derooms-katholieken beschikten immers sinds de Reformatie in 1580 niet meerover een eigen kerk of begraafplaats. Behalve in de kerk was er vanouds ook begraven op het ommuurde terrein rondde kerk. De kerkhofmuur dateert in zijn huidige vorm weliswaar uit 1957, maaris gemetseld op de fundamenten van een middeleeuwse voorganger die herinnertaan het kerkelijk immuniteitsrecht. Op het zuidelijk gedeelte van de hofbevinden zich nog verschillende soorten, bijna honderd jaar oude, bomen. Toen op 1 januari 1829 het Koninklijk besluit kwam, dat niet langer in dekerken mocht worden begraven, werden de

gemeentebesturen voor de taak 1. Rijksarchief in Utrecht (RAU), Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Houten (onge-inventariseerd). 39





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Monumentale graf van de familie WttewaaU van Wickenburgh, centraal op hetkerkhof aan de Vlierweg te Houten.                                       Foto Otto WttewaaU. De oppervlakte van de nieuwe begraafplaats was met 7.120 m^ in verhoudingtot het inwonertal van de gemeente' veel te groot, maar dat werd opgelost door 3. Blijkens 'De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord' (Utrecht 1972), p.51telde, Houten in 1815 1140 inwoners. Hiervan waren er 560 katholiek en 580 hervormd en 41






