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Instructie voor de doodgraver,van 5-6-l769.geschrevendoor secretarisSwalue.
l. Alleen de doodgravermag een graf maken.
2.Wie iemandwil laten begraven,moet de doodgraverdaar een dag van te voren van in kennis
stellerq zodat hij een graf kan maken. Als het graf dan niet klaar is, krijgt de doodgraver een
boete van 3 Car. gulden, die bestemdis voor de armen.
3. De doodgravermag geen doden in "Onregtegraven setten".Hij mag een graf pas openenals
hij zeker lryeet,dat de Íungever daar her recht toe heeft.
4. Als het grafregister op orde is, moet hij eerst bij de houder van het kerkeboek informeren.
5. Hij mag zonder toestemmingvan de eigenaargeenkisten breken of in stukken slaan.
6. Hij moet, 's morgensop de dag van de begrafenis,tijdig eenbaar voor het sterftruis
bezorgen.
7. Hij moet toezicht op de baren - zowel stadsbarenals gildebaren- houdenen defecten
melden.
8. In de kerk moet hij de stoelenopruimen en weer plaatsen.
Voor banken,die hij niet alleenkan "beredden",mag hij eentimmermanwagen.
9. Hij moet de graven in de kerk vlak en slecht houden. Hij moet het nodige zand zelf betalen.
l0Hij moet het gevloerdekerkhof ook effen en egaalhouden en hij moet het voetpad het hele
jaar wieden en schoonhouden.
I lHij moet het groenekerkhof ook vlak houdenen 2 keer per jaar maaien.Er mag geenvee
op lopen.
l2Hij moet de goot achter de kerk open makentot een bekwamewaterlossing.
l3Hij moet bij alle preekbeurtende klokken in het tweede geluid helpenluiden en
in de kerk op het orgel de puisterstreden. Hiervoor krijgt hij l0 Car. gulden van de stad.
l4Hij moet de regeringerespecten ontzag bewijzen.
15. Salaris.Voor het ligten van een enkelesteen:Í IJA, -
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hetmakenvan eengraf,1 diepf 3,2 diepf

5 en3 diepf 7.
Het makenvan eengraf onderdeMagistraats-,Vroedschapsof in het Vierkant
,Officiersbank
kost/ 1 meer.
Voor iederekist die geliS moetwordenmaghrj Í | rekenen.
Voor de gravenvankindersbovenhet steenligten:
Eenkind onderde armgedragenÍ | , l0 , Met kleinebaar
Í 2 ,l0 , Voor hetligtenvankinderkisten Í - ,l0 , Op het gevloerdekerkhof
Voor het grafvan eenoude dode f 2
Voor eenoudedode2 diep
Í 3.
Eenkind onderdearmgedragenÍ 0,15 ,Metkleinebaren
fl,-,Op het groenekerkhof
E e n o u d e d o dled: i e pÍ l , 2 d i e pf 2 e n 3 d i e p / 2 , 1 0 , Eenkind onderde armI - ,10, - eneenkleinebaairÍ - ,12, -.
Het liSen vankistenop beidekerkhovenkost de helftvanhet liSen in de kerk.
magde doodgraverf I rekenen
Voor het graf van eendrenkeldode
envaneenarmedood/ | ,4,
Indienhet rekjeop dekist gebruiktwordt maghij daarvoor10 stuiversnemen.
's Winters bij gladheidmoet hij op verzoek strooien.Hij moet zelf voor zand zorgenen mag
per kruiwagen 4 stuiversnemen.

