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De kosten van de diverse klassen van begraven, 1668.

BEGRAVEN IN DE OUDE EN DE NIEUWE KERK 

Een tarievenlijst uit de 17e eeuw. Namenlijst 1612 
Van de voormalige kruiskerk in de Kerkstraat werd na de verwoesting in 1575, tussen
ongeveer 1610 en 1613 het gedeelte tussen toren en transept herbouwd. De rest bleef
ruïne. Het weer opgebouwde deel met de toren noemde men de Nieuwe Kerk en de res-
tanten van het transept en het koor de Oude Kerk. In deze beide delen werden graven
gedolven, evenals op het kerkhof. Voor het begraven op deze drie locaties bestonden
verschillende tarieven. Een lijst met de bedragen die voor de verschillende soorten van
teraardebestelling betaald moesten worden, is bewaard gebleven. Het is een kalligrafisch
afschrift van de door de secretaris van Alblasserdam in 1668 opgestelde lijst en 
waarschijnlijk door de schoolmeester uit die periode (Boudewijn Manhoud) zo fraai
uitgevoerd. 
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Uit het doopboek van de kerk blijkt dat de herbouwde kerk, althans het deel tussen toren en
het voormalige transept, begin november 1612 in gebruik is genomen. Omdat er bijna
veertig jaar verlopen was tussen de verwoesting in 1575 en het herstel in 1612, waren er
misverstanden ontstaan en daardoor diverse geschillen over de eigendomsrechten op de
graven in de ruïne. Vandaar dat schout, heemraden en kerkmeesters tegelijk met de
ingebruikneming van het weer verrezen gebouw orde op zaken wilden stellen. Op de eerste
bladzijden van het rekeningenboek van de kerk lopend van 1612 tot 1662, is een
ordonnantie van de graven opgenomen, die we hier geheel zullen weergeven. 

ORDONNANTIEN VAN DE GRAVEN ALHYER 
Alsoe verscheiden questien ende geschillen mitsgaders abuysen geresen en geschiet
sijn tsedert den trublen lestleden ofte binnen den tijt van ontrent XL jaren herwaarts
omme in het graven der dooden binnen de kercke alhyer tot Alblasserdam die nu van
nieus gerepareert is van de cruyswercken beginnende tot de thoorn toe ende omme
verdere questien te verhoeden ende de goede ingesetenen des voorsz. dorpe te
houden in vrede en eenigheyt hebben schout ende heemraden tot Alblasserdam met
atvys vande voornoemde kerckmeesters doen dachvaerden alle de inwoonders binnen
onse voorsz. durpe te compareren binnen de vrsz. kerck ende elq aenwijsinge doen
soe veel graven sij van oude tijden daer gehadt hebben ende waar die gelegen sijn. 
Waerop de voorsz. ingelanden verclaert hebben ende verclaeren mits desen waer
haere graven gelegen sijn in forma als volgt. 
Eerst hebben de voornoemde kerck doen meeten bij Ariaen Huybertsz timmerman ter
presentie vant volle collegie der heemraden ende kerckmeesters hoe veel graven die
lanck en breet is ende yeder graft gemeeten lanck acht voeten ende breet vyer voeten
te weeten weselse voeten die gedeylt sijn in elff duymen. 
Beginnende vande achtergevel die thusschen het oude Cruyswerck ende de voorkerck
in gemaeckt is weert bevonden de voorsz. kerck breet vant den noorden ten suyden
acht graven ende vant des oosten ten westen lanck seven graven mits blijvende
alomme ene voete vande muyren. 

Dan volgt een register op de graven zoals die dus door de rechthebbenden zijn
aangewezen. De ordonnantie en het register zijn opgesteld op 20 september 1612, dus kort
voordat de kerk weer gebruikt werd. In het register zijn de mutaties tot het jaar 1617
aangegeven. Na de namenlijst spreekt de ordonnantie nog over de kosten van kopen en
openen van een graf: 

Nadien alle materialen nodig tot reparaty van onse kercke alhyer hoe langer hoe
hooger van prijs sijn ende meerder moeten betaalt worden als die van oude tijden oyt
gedaen sijn geweest ende seer weynig wert betaalt soe int coopen als int openen van
alle de graven voorsz. hebben schout ende heemraden met de kerckmeesters alhyer
geordonneert ende gestatueert, ordonneren ende statueren mits desen soe wye van
nu voortaan eenige graven coopt betalen sal voor yeder graft voorsz. ses car. gul.
ende van openen telcke reysen drye car. gul. ende soe wye eenige graven opent salse
tot sijnen costen wederom toeleggen ende soe daar eenige tegels breecken tot sijne
costen weder nieuwe inne leggen sonder tegenseggen lasten wij schout ende
heemraden voorsz. allen ende een yegelijcken hen hyer nae te reguleren ende ge-
melden voorsz. ordonnantien nae te comen.
Aldus gedaan en geërsteert bij Jan Pietersz Schout, Ariaen Huybertsen, Adriaen
Claessen Sterrenburg, Pieter Hermanssen Pijl, Adriaen Cornelissen, Adriaan
Matheussen, Sebastiaen Francken ende Pieter Adriaensen Bouman alle heemraden
met Jan Pietersz ende Willem Lenaertsen kerckmeesters.
Den XXen september Anno 1612.
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Een fragment van de tekst van de ordonnantie uit 1612. Hier staat: “Nadien alle
materialen, nodich tot reparaty van onse kerck alhyer hoe langer hoe hooger van prijs
sijn en meerder moeten betaelt worden als die van ouden tijden oeyt gedaen sijn
geweest, ende seer weynich wert betaelt soe int coopen als int openen van alle de
graven voorseyt....”

 Door last van de voorsz. heeren bij mij als secretaris 
Leendert van Asperen 1612.

Het bovenstaande had alleen betrekking op de zogenaamde Nieuwe Kerk, het herbouwde
deel dus. Nog in diezelfde maand september bepaalden schout, heemraden en
kerkmeesters dat voor een graf in de Oude Kerk, het oude koor en transept 3, gulden
betaald moest worden. 

Dan volgt nu de namenlijst van het register, dat echter alleen opgesteld is voor de Nieuwe
Kerk. De indeling van de linies is van oost naar west, in totaal acht, en de nummering van de
graven is van noord naar zuid. In 1781 zou Frans van Werkhoven een nieuw register
aanleggen gebaseerd op dezelfde indeling.

Weeder beginnende in de noort oosten hoeck bij de voorsz. gevel.
1. Dat 1e graft behoort niemant. T'is gecoft ende betaelt bij Aryen Huybertsz. timmerman op den 8en

Meij Anno 1616, aen handen van Pieter Cornelisz. Stout ende Gheerit Heyndericxsz. als
kerckmeesters op dien tiden voor seven gulden 4 stuyvers.

2. Dat 2e mede aen niemant. Dit graft is gecogt ende betaelt bij de erffgenamen van Dirck Huybertsz.
blijckende bij de kerckmeesters haere reeckening.

3. Dat derde behoort Jacob Sebastiaensz.
4. Dat vyerde behoort Gerrit Hendericxsz.
5. Dat 5e behoort niemant. Dit graft is gecogt ende betaelt bij de weduwe en de kinderen van Cleys

Aryensz. Cay, blijckende bij de kerckmeesters haere reeckening.
6. Dat 6e behoort Jop Adriaensz. erffgenamen .
7. Dat 7e behoort niemant. Dit graft betaelt ende gecogt bij de weduwe ende kinderen zal. Adriaen

Huygen.
8. Dat 8e behoort de erffgenamen van Adriaen Huygen.

Den 2e liny ofte reepel mede uyt den noorden gemeeten.
1. Dat 1e graft behoort Pleun Thonisz.
2. Dat 2e behoort Sebastiaen Francken.
3. Dat 3e behoort niemant. Dit derde graft gecoft bij de weduwe van De Relijckheyt op den 2en Meij

Anno 1615. Het graft is betaelt.
4. Dat 4e behoort niemant. Dit graft is gecoft ende betaelt bij dye erfgenamen van Sijger Pietersz.

Spruyt op den 20 October 1616.
5. Dat 5e niemant. Ende is gecoft bij Jan Pietersz. Snijder op den 27en Februwari Anno 1617. Ende

is betaelt aen Crijn Aryensz. kerckmeester op den 9en April Anno 1617.
6. Dat 6e behoort de erffgenamen zal. Nicolaes Muyen.
7. Dat 7e ende 8e behoort den Capiteyn Sterrenburg, met namen Adriaen Claesz. Sterrenburg.
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Reconstructie van de indeling van de graven in de ‘Oude Kerk’ en de ‘Nieuwe Kerk’, gebaseerd op het register uit 1781 van
Frans van Werkhoven. Deze indeling bestond in 1612 al. Tekening A. Korpel, Alblasserdam.

Den 3en liny ofte repel mede uyt den noorden gemeeten
1. Dat 1e graft behoort Jacob Willemsz.
2. Dat 2e behoort de weduwe zal. Aert Cornelissen Burger.
3. Dat 3e behoort Cornelis Ghijsbertsz. ende is geopent Anno 1617 voor zijne huysvrouw op den 1e

October.
4. Dat 4e behoort de erffgenamen van zal. de moeder Jentgen Cornelisdr. weduwe Adriaen

Sebastiaensz. Bou.
5. Dat 5e behoort de erffgenamen van de moeder Fijcken Pieters schoutinne.
6. Dat 6e behoort de erffgenamen van Thonis Langeneelen
7. Dat 7e behoort Pieter Overdebrig.
8. Dat 8e behoort Pieter Pouelsz. Langesteeg.

Den 4e liny ofte reepel mede uyt den noorden gemeeten
1. Dat 1e en 2e graft behoort Cornelis Thonisz.
3. Dat 3e behoort Jan Cornelisz.
4. Dat 4e behoort niemant. Ende is ghecoft op den 1en Mert Anno 1615 voor Ghijsbert Michielsz. van

zijn erffgenamen.
5. Dat 5e behoort Willem Lenaertsz. kerkmeester.
6. Dat 6e ende 7e behoort de erffgenamen Wouter Creynen.
8. Dat 8e behoort de erffgenamen van Cornelis Geenen.

Den 5en liny ofte reepel mede uyt den noorden gemeeten
1. De 1e, 2e, 3e en 4e graften behooren Jan Pietersz. schout. Den schout begeert mer drye graften,

ergo t'eene niemant. Dit 4e graft bij de erffgenamen van Jan Pietersz. schout aengevaert ende
betaelt.
Dit 1e graft bij Lenaert Beerntsz. schout geopent ende betaelt int t'jaer 1616.

5. Dat 5e behoort Jan Cleysz.
6. Dat 6e Jan Cleysz. ofte Aecht Neel Lauwen weduwe. Dit behoort mede Jan Cleysz. ende heeft

t'beleggen betaelt.
7. Dat 7e behoort niemant. Ende is gecoft bij de erffgenamen van Cornelis Ghijssen op den 26en

November Anno 1617.
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8. Dat 8e behoort Pleuntge Pietersdr.

Den 6en liny ofte repel mede uyt den noorden gemeeten
1. Dat 1e graft behoort Jacop Cornelisz.
2. Dat 2e dit behoort niemant.
3. Dat 3e behoort Neel Crijsmanen met alle hare kinderen ende kints kinderen.
4. Dat 4e mede geneen.
5. Dat 5e behoort Aecht Neel Lauwen weduwe.
6. Dat 6e behoort Ghijsbert Pieterz. ende is geopent op den lesten November 1617.
7. Dat 7e en 8e behoort Adriaen Crijnen.

Den 7en wesende den lesten liny mede uyt den noorden gemeeten
1. Dat 1e graft behoort Neeltgen Hendericx.
2. Dat 2e Mels Adriaensen.
3. Dat 3e Jacob Willemsz.
4. Dat 4e behoort Jan Adriaensz. Nathals.
5. Dat 5e behoort Adriaen Pouelsz.
6. Dat 6e behoort Jan Jansz.
7. Dat 7e ende 8e behoort noch Adriaen Jansz.

Den selffden noch een graft gecoft tegen den thoorn int suyden.
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