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--------------------------------- ------------------------------------------  

  Resolutie-boek Stavoren: 

1636 05-01-1636. Articulen ende ordonnantien gemaakt en geconcipeert bij burgemrs., schepenen ende raed 

mitsgaders den vroetschap tot Stavoren op't stuck van 't graeffmaecken ende waernae de graeffmaecker dezer 

stede ende alle anderen hen sullen hebben regulieren. 

 In den eersten sal van nu voortaen de graeffmaecker genieten ende ontfanghen sal van een oude doot 

van achtien jaeren ende daerboven voor een enkel graff in de kercke van een cleijne steen (ofte stenen) sal voor 

het openen als graeven alsmede toeleggen te saemen twee car. gulden. 

 Item van een graff dat twee diep wordt gegraeven sal de graeffmaecker daeraff genieten twee car. 

guldens ende thien strs. 

 Item bij aldien een groot schreijn ofte dootvatt gehaelt werdt, sal hebben ende ontfangen met utt 't 

graeffmaecken ende weder toe vloeren 't saemen drie guldens ende thien strs. 

 Item van een graff daer op een steen van twee graeven daer op leijt, sal de graeffmaecker 

genieten voor een enkel graff drie Car. gulden. 

 Item van een diergelijck graff dat twee diep gemaeckt werdt sal de graeffmaecker genieten 

de somme van drie gulden ende thien strs. 

 Ende bij aldien daer een doorvat offte schrijen daerutt werdt gehaelt sal daeraf met het 

nadien weder toeleggen ontfanghen vier car. gulden. 

Voorts van alle grote stenen naer advenant. 

 Item van een graff van een doot van 8 jaren tot 18 jaren sal de dootgraver, ende 

dat één graff diep, ontfangen ende genieten, gedect sijnde met een steen of cleijne 

steen, de som van dartich strs. 

 Item van twee graeven diep 36 strs. 

Ende bij aldien daer een schrijen ofte dootvatt uitt wert gehaelt, sal daeraff ontfanghen ende 

genieten twee gulden ende thien strs. 

Ende van groter stenen van graeven naer advenant, in voeghen hier voren van de oude doden 

verhaelt staet. 
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 Item van een jongh kint ende voorts tot 8 jaeren toe sal de dootgraever van een graff met een 

steen ofte cleijne steen ontvanghen twintich strs. 

 Item daer een groter steen op leijt ende twee graeven diep gemaeckt wordende sal de 

dootgraever genieten 30 strs. 

 Ende sal de dootgraever de graeven tot sijne costen gehouden wesen tot sijne coster weder- 

om toe leggen ende dicht vloeren. De grote stenen voorsichtelijcken handelen dat d'selve 

niet gerampeert nochte beschadicht werden. Bij pene ende verbeurte van sijn verdiende loon. 

   Van de graeven buijten de kercke.op het karckhoff leghende: 

 In den eersten van een graff van een oude doot sal de dootgraever ontfanghen ende genieten 

20 strs ende van twee graeven diep 25 strs. 

 Item bij aldien een kiste ofte dootvatt daer utt wert gehaelt sal de dootgraever daer 

aff ontfanghen ende genieten 30 strs. 

 Item van de doode van 8 tot 18 jaeren toe sal de doodt graever van een enckel graff genieten 

twaleff strs. 

 Ende van twee graven diep sal betaelt werden vijftich strs. 

 Item van een graff daer een kiste ofte dootvatt uttgehaelt werdt sal betaelt werden twintich strs. 

 Item van een jongh kint voorts tot 8 jaeren toe sal van een graff betaelt werden acht strs. 

 

Wordt mits desen de dootgraver geordonneert omme de graeven in de karcke nae exspiratie 

van drie daeghen nae date van de begraevinghe wederom toe te leggen, wel ende 

perfectelijcken te vloeren. Bij pene ende verbuerte van een car. gulden ende dat een ijderen 

dach ende dat so langhe 't voorschr. graff ongetoelecht ofte open sal geraecken te leghen. 

d'Welcke penen sullen comen ende geappliceert werden ten profijtte van de armen. 

Is mede goetgevonden ende wel expresselijck geresolveert dat van nu voortaen op 

sondaegen ofte andere heijlige daegen, ende wanneer nae de middags gepraedickt werdt, 

geen begraevinghe van doden en sal mogen geschieden voor de clocke drie weg sal 

hebben geslaegen. Waernae de dootgraever hem sal hebben te reguleren. 

Aldus gedaen ende gearresteert op ten raethuijse der stede Stavoren. Huijden den  

vijften januarij 1636. Douwe Sijmons  Laes Heeres 

   Douwe Douwes  Olfert Heeresz. 

-----------------------------  

1715  Resolutie-boek 18 Stavoren: 

 16-03-1715.  Doodgraver/puistertreder Marten Hendrix Raan is overleden. Nu Claes Jansz.  

 Tractement f 12. 

 Hij moet ook alle bomen op het kerkhof snoeien en mag het snoeihout zelf houden. 

-----------------------------  

1725 Resolutie-boek Stavoren: 

Kerkvoogd: J. Hovius: Het gevloerde kerkhof met nieuwe gele steen opnieuw laten vervloeren 

en van de kerk laten lopen, zodat het water via de goot weg kan lopen. De kosten worden over 

de graven omgeslagen. 

-----------------------------  

1726 Resolutie-boek Stavoren: 

15-01-1726. Het stadsmagazijn achter het kerkhof is te klein. Het wagenhuis van P.S. Wiaarda, 

naast dit magazijn wordt voor f 55 gekocht om zo het magazijn te vergroten. 

-----------------------------  

1739 Rekening en begraafboek van de Ned. Herv. kerk in Stavoren: 

11-01-1739. Aan Pier Johannes Stonebrink, traktement als doodgraver  ₤ 12,16 

en 2x maaien van het kerkhof. Hij werd in 1739 apart betaald voor pramen 

zand om de kerk op te hogen. Hij was ook "puistertreder". Eén keer kreeg hij extra 

voor het naar beneden halen en weer ophangen van de grote kroonluchter. 

-----------------------------  

1743 Rekening en begraafboek van de Ned. Herv. kerk in Stavoren: 

.02-07-1743.  Betaalt aan Tiemen Gerrits wegens versetten van de banken in de kerkq  ₤  1,14 
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Resolutieboek Staveren: Toewijzing der Stads-ambten: 

1766 02-01-1766, voor de bediening van de Stadts-ambten voor dese jare als volgt: 

  als Doodgraver,  Pier Johannes  

 hij moet tevens onderhouden, van de Schans "van't bankje agter de baan tot aen de Noorder Poort". 

1767  02-01-1767, voor de bediening van de Stads-ambten voor dese jare als volgt;  

als Doodgraver, Pier Johannes,  verder idem. 

------------------------------------------------------------------------- 

1769 Oud archief Stavoren Rijksarchief Leeuwarden (toegang 26 nummer 70-01180.) 

    Instructie voor de 

   Doodgraver te Stavoren.   [d.d. 05-06-1769.] 

 

 
 Art. 1. Niemand behalven de Stads Doodgraver sal de 

vrijheid hebben het grafmaken te ondernemen. 

Selvs geen buiren, naaste Vrienden of huisgesinen 

van de Overledene, al præsentierden deselve sulx 

voor niets te doen. 

 Art. 2. Die een Dode heeft te laten begraven, sal gehouden 

sijn 's daags te voren den doodgraver daarvan 

kennisse te geven op dat hij in staat sij op de geordon- 

neerde tijd het Graf klaar en gereed te hebben, 't welk 

hij dan ook alsoo sal moeten hebben bij poene van 

drie Caroli guldens voor den Armen. 

 Art. 3. De doodgraver sal behoorlijke sorg dragen, dat 

geene Doodden in onregte graven worden geset, 

en daarom geen graf openen, als waarvan 

hij seker weet, dat de Aangever daar regt toe 

heeft.  

 Art. 4. Soo wanneer eens het Register der graven herstelt 

en in orde is gebragt, sal hij volstrekt geen graf 

mogen openen, of sal eerst bij den Houder van 

het Kerkeboek moeten vernemen of hem het regte 

graf is aangegeven. En soo iemand in een anders 

graf met permissie van den Eigenaar sal worden 

gelegt, sal hem die permissie mondeling of 

schriftelijk moeten geblijken, alvorens hij het 

graf vermag te maken.  

 Art. 5. Hij sal bij het openen van een Graf geen kist of kisten 

daarin sijnde mogen breken ofte in stukken 

slaan sonder kennis van de Eigenaar van het Graf 

of naaste vrienden, indien de Eigenaar absent sei 

en hij sal de Onreinigheid der graven aanstonds na 

begravenisse wederom moeten schoonmaken. 

 Art. 6. 'S morgens van de dag der begravenisse sal hij tijdig 

de Baar voor het Sterfhuis moeten besorgen.  

 Art. 7. Hij sal voorts goede toesigt op de Baren houden en soo 

er eenig defect aan is, daar van aanstonds kennisse 

geven aan de Præsiderende Burgemr., soo het aan 

publieque Stadsbaren is. En aan de Overlieden 

der respectieve Gilden waaraan de defecte Baren 

behoren, soo het Gildebaren sijn, om aanstonds  
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verholpen te worden.  

 Art. 8. In begravenissen in de Kerk geschiedende, sal hij de 

Stoelen en banken moeten opruimen, en ook 

wederom te regte brengen, dog tot de banken die 

hij alleen niet kan beredden, sal hij een timmerman 

mogen nemen tot laste van de Stad.   

 Art. 9. Hij sal de graven in de Kerk slegt en egaal houden 

soo veel mogelijk en ten dien einde de lagere moeten 

ophogen, en al het vereischte sand selve moeten 

bekostigen.  

 Art. 10. Gelijk hij mede sal moeten doen ten opsigte der Graven 

op het gevloerde Kerkhof, en voorts die vloering altoos 

effen en egaal te houden; En sal hij mede het voet- 

pad daar bij langs lopende het geheele Jaar moeten 

wieden en schoonhouden, dog met de Vloering daar- 

van heeft hij niets te doen. 

 

   

 Art. 11. Hij sal mede het Groene Kerkhof aan weerskanten 

soo veel doenlijk effen houden, alwaar het te hoog 

is wegnemen en in de laagten brengen en 

twee maal in het Jaar moeten maijen. Maar 

geen Schapen of ander Vee daar op mogen weiden. 

 Art. 12. Hij sal de goot agter de Kerk behoorlijk hebben op 

te maken en altoos klaar te houden, tot een bekwame 

Waterlosinge op aanwijsinge.  

 Art. 13. Hij sal gehouden sijn om alle predikbeurten de 

Klokken in het tweede geluid te luiden en 

in de Kerk op het Orgel de puisters treden, des voor het 

laatste genietende een tractement van tien Caroli 

guldens jaarlijks tot laste van de Stad.  

 Art. 14. Hij sal de Regeringe in't gemeen en ieder Lid van 

dien in't besonder alle behoorlijk respect en 

Ontzag bewijsen, en bij overtredinge van dese 

Instructie bij arbitrage worden gecorrigeert, houdende 

de Regeringe aan sig de faculteit omme deselve 

na tijds gelegentheid te veranderen, soo verstaan 

sullen. 

 Art. 15. Hij sal boven 't gene voors: is geen Tractement 

tot laste van de Stad genieten. Maar sijn 

verdienste mogen rekenen na de Lijste hier 

agter geregistreert. 

 

  Lijste van de Salarien van den 

  Doodgraver. 

 

  In de Kark. 

voor het ligten van Een Enkelde Steen  1 - 10 - 

van Een dubbelde Steen    2 - 10 - 

van Een Steen van drie graven   3 -  :  -  : 

Te rekenen van de Steen die op het te 

makene graf legt, wordende voor 

de beide Sydstenen, die insgelijks geligt 

worden niets betaalt. 
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Een enkel graf met verscheidene kleinere 

Stenen gedekt, word voor een graf gerekent 

 

  Voor't Grafmaken 

  van een oude Doode 

  boven het Steenligten. 

 

Een graf, een diep  ..............    3 -  :  -  : 

twee diep ............  ...............    5 -  :  -  : 

drie diep .............  ...............    7 -  :  -  : 

 

Maar soo't graf is onder de Magistraats 

en Vroetschaps of Officiers bank of 

't Vierkant, wordt in allen gevalle 

een gulden meer betaalt 

 

Voor ieder kist die geligt moet worden  1 -  :  -  : 

 

Voor de graven van 

kinders boven het Steen 

ligten. 

Een kind onder den arm gedragen   1 - 10 -  : 

met de kleine baar     2 - 10 -  : 

voor't ligten van kindere kisten   :  - 10  -   : 

 

Op't gevloerde Kerkhof 

voor een graf van een oude doode   2 -  :  -  : 

2 diep ....  .............  ...............     3 -  :  -  : 

Een kind onder den arm gedragen   1 - 15 -  : 

met de kleine baarren ..........    1 -  :  -  : 

 

 Op't groene kerkhof 

 van een oude Doode 

Een graf een diep  ...............    1 -  :  -  : 

twee diep .............  ...............     2 -  :  -  : 

drie diep  .............  ...............    2 - 10 -  : 

Van een kind onder den arm gedragen  :  - 10 -  : 

met de kleine baaren ...........     :  - 12 -  : 

 

Op kistlichten op de beide kerkhoven 

half soo veel als in de kerk. 

 

Voor het graf van een drinkel dood   1 -  :  -  : 

Van een arme dood .............     1 -  4 -  : 

 

Indien't rakje op de kist gebruikt 

word, mag hij daarvoor nemen   :  - 10 -  : 

 

De Doodgraver versogt wordende 

om bij begravenissen 's Winters 

bij gladigheid sand te strooijen 

sal hij dat moeten doen; en 

genieten voor ieder ordinaris 
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Kruiwagen vol die hij verbruikt   :  -  4 -  : 

des het zand selve betalende 

 

Soo iets mogte manqueren het 

welk hier niet is uitgedrukt, zal staan 

aan de redelijke bepaling van de 

Præsiderende Burgemeester 

in der tijd. 

 

Aldus geresolveert en gearresteert bij Burgemeesteren 

en Vroedschappen der Stad Stavoren.  Actum 

Stavoren op den Raadhuise den 5 Juni 1769 

 

  .............. In kennisse van mij Secretaris 

    Swalué 

-------------------------------------------------------------------------  

Resolutieboek Staveren: Toewijzing der Stads-ambten: 

1767  02-01-1767, voor de bediening van de Stads-ambten voor dese jare als volgt;  

als Doodgraver, Pier Johannes,  

hij moet tevens onderhouden, van de Schans "van't bankje agter de baan tot aen de Noorder Poort" 

1766 02-01-1766, idem: Pier Johannes met dezelfde taak. 

------------------------  

1777 Resolutie-boek van de Stad Stavoren (765-1802, toegang 70-01 nummer 21) 

  Begraven van een tweede dode  te Staveren. 
 

Op heden den 26 Febrary 1777. 

Burgemeesteren der Stad Stavoren op den Raadhuis 

vergaderd zijnde, zijn tot voorkominge van enige 

inconvienten welke zouden mogen ontstaan bij 

het begraven der dode, geresolveerd dat in't 

vervolg wanneer twee doden op één dag moeten 

worden begraven, de oudste van jaren altoos 

de eerste begraven sal worden zonder onderscheid 

of het arme luiden 

is vergund dan of het volle regt word betaald 

't ware tusschen Partyen anders geaccordeerd 

worde. 

 Aldus gedaan & geresolveerd, Stavoren 

 op den Raadhuise, datum als boven. 

-----------------------------  

 


