EEN STATELIJKE BEGRAFENIS

Het diakenhuismannetje, dat Hildebrand in zijn Camera Obscura
ons teekent, is een figuur aan ons allen bekend, in de litteratuur.
Mogelijk is het oude ventje, dat onder zijn h•emd zijn paar zuinig
opgespaarde guldens zorgvuldig bewaart, om zich daarvoor een
.,eigen" doodshemd inplaats van het gestichtsgoed en een "fatsoendelijke begrafenis" te verzekeren, een fantasie van Hildebrand geweest. Maar dat ook in werkelijkheid soms een bewoner van een
liefdadigheidsgesticht verlangend was naar een edeler begrafenis,
dan hem naar de gewone orde van het Huis ten deel ·zou vallen,
blijkt op aardige wijze uit het verbaal 1) van zoo'n bijzondere begrafenis, aangetroffen in een memoriaal van het Aalmoezeniershuis
in Gouda.
In 1690 werd in het Aalmoezeniershuis een tienjarig weesje opgenomen, Paulyntge Hagenaer. Haar moeder was pas overleden, haar
vader, Jan Cornelisz. Hagenaer, al eerder gestorven "op Malacke
in Oost Indien" 2). Het meisje groeide op en werd een vlijtige en
spaarzame jongedochter, spaarzaam vooral. Die eigenschap moet
wel opvallend zijn geweest, immers de naam Hagenaer, waarmee
ze in het Huis werd opgenomen, wordt daarna niet meer gebruikt.
In latere jaren heet ze steeds Paulina Soekpenning, een karakteristieke naam ongetwijfeld, haar eens gegeven door een speelsch
vernuft, naar aanleiding van haar in het oog loopende zuinigheid,
en sindsdien behouden. Misschien spaarde ze aanvankelijk voor een
toekomstig huwelijk, maar de jaren vergingen en de jongedochter
werd zoetjesaan een bejaarde dochter. Zij bleef steeds in het huis.
Waarschijnlijk had ze daar werk, waarvoor ze in ruil haar onderhoud en een wekelijksch zakduitje kreeg. Zoo bereikte Paulina de
leeftijd van zestig jaren. Een leeftijd, waarop zorgzame menschen,
die op alles voorbereid willen zijn, ook hun gedachten laten gaan
over hun dood en begrafenis.
Hoe de begrafenis van de verpleegden in het Aalmoezeniershuis
gewoonlijk geschiedde, wordt niet vermeld. Vermoedelijk werden
zij op het kerkhof in een armen graf. gelegd. In ieder geval strekten
de wenschen van Paulina zich uit naar iets hoogers dart het gewone.
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In de loop der jaren had zij een aardig spaarduitje verkregen, .. de
somma van vierhondert en vijftig gulden, die door haar suynigheyt
bij haar was overgegaart".
Op een goede dag verscheen zij daarmee voor de Heeren Regenten en bood dit bedrag aan ten voordeele van het Aalmoezeniersh uis, .,dog onder vriendelijk beding. dat soo wanneer sij het tijdelijke
met het eeuwige soude hebben verwisseld, de Heren Regenten
haar dode lighaam op een ordentelijke wijze souden ter aarde bestellen en wel in de St. Jans- of Grote Kerk deser stad en moebende
gedragen w>erden van en door de kinderen alsdan in het Huys
werdende gealimenteert", waarna de kinderen moesten worden onthaald op eenig bier.
De regenten hebben het aanbod, met de voorwaarde, geaccepteerd. Hun redenen daarvoor zijn niet opgeteekend, maar deze overweging zal er misschien ook niet vreemd aan zijn geweest, dat het
Huis niet rijk met goederen was gezegend en dat een som van
vierhonderd en vijftig gulden de kosten van de buitengewone begrafenis ruimschoots zou dekken.
Nog vele jaren heeft Paulina Soekpenning daarna mogen leven
met het streelende vooruitzicht op een "ordentelijke" teraardebestelling. Zij overleed den 22en Maart 1773 in de gezegende ouderdom
van drie en negentig jaar en werd op 27 Maart begraven "in de
Grote Kerk des er stad onder het geluy van alle de klokken op een
statelijke wijze".
De plechtige stoet was als volgt samengesteld:
1

., l.
2.

3.

4.

5.

Den Binnenvader van het Aelemoeseniershuys, in het swart,
met mantel en beff.
Twee van de outste kinderen van desen Huyse, van de
vrouwelijke sexe, in 't swart met rouwmutse en swarte lint
in de kettinge, verbeeldende de swaren rouw.
Alle de kinderen van de vrouwelijke sexe, paar aan paar, in
haar Huyskleederen met rouwmutse en swarte linten in de
kettingen.
Twee van de outste kinderen van het manlijk geslagt, agter
de meysjes, verbeeldende admiraals, met rouwstrikken op de
hoeden en witte !handschoenen aan.
AHe de overige kinderen van het manlijk geslagt, paar aan
paar, met rouwstrikken op de hoeden; dese allen met haar
gewone Huyskleederen.
Aan beyde sijde van den train der kinderen eenige bediende
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van desen Huyse met mantel en beff, om deselve in goede
ordre te houden.
Twee aansprekers der dooden.
Het lijk van de overledene. werdende gedragen door thien
kinderen; rontom 't lijk thien kinderen om met het dragen
malkander te vervangen, alle in haar Huysclederen met
swarte strikken op de hoeden en witte handschoenen aan.
Drie paar van de naaste vrienden van de overledene, die in
de stad bekent waaren.
De ses in dienst sijnde Regenten van desen Huyse, paar aan
paar.
Twee heeren predikanten van de Nederduytsche Gemeente
deser stad, sijnde de heren van het quartier.
Twee Oud-Regenten ( waarvan een absent was) .
Den Med. Doet. van des en H uyse (absent).
Den Procureur van desen Huyse.
Den Huyschirurgijn.
Den Chatigiseermeester.
Den Binnenvader van het Weeshuys.
Den Bode van desen Huyse. •
Eenige, paar aan paar, domestique en supoosten van het
Huys. waarmeden den train gesloten wierd.

Aldus dan de lijkstatie in ordre geschaard sijnde, is deselve: voortgegaan, nemende de route langs de Spieringstraat, door de Nootsteeg, langs ,de Haven, door het Wijtstraat. over -de Markt, door
de Kierksteeg na de Kerk. In de kerk gekomen sijnde, passeerde den
train langs de zuydmuur, voor het choor, langs de hoge banken,
onder het orgel. in het middelpand tot aan het gestoelte van de
Heeren Burgemeesteren, alwaar het lijk voor gemelte gestoelte is
ten grave gedaalt.
Vervolgens heeft de rouwstatie weder voortgegaan uyt het middelpant, langs de hoge banken na buyten de kerk, nemende de route
door de Kerksteeg, op de Mark, door het Wijtstraat, na de Haven
tot de Molewerff na het Aelemoeseniershuys.
Daar gekomen sijnde soo sijn de vrienden en Heren bedankt voor
de eer, den overledene aangedaan. En dit alles is verrigt onder een
ontelbaare en ontsaggelijk getal aanschouwers. soo grote en aensienlijke als gemeenen, oud en jong, soo op de straten als in de
huysen, en dat tot genoegen van de Regenten en de aanschouwers
der gansche burgerije".
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Het is te veronderstellen, dat zoo'n oud besje van tegen de
honderd jaren, dat drie en tachtig daarvan in het Huis had gesleten,
geslachten van Regenten had zien komen -en gaan en verhalen
kon doen uit tijden, die niemand meer had beleefd, in en buiten
het Huis een figuur was, die zekere populariteit genoot en in wier
uitvaart de hie:ele stad belang stelde. Maar waarlijk, de regenten
toentertijd zijn de verplichting tot een "ordentelijke begrafenis",
hun door hun langoverleden voorgangers opgelegd, op royale wijze
nagekomen . . De statie, waarmee Paulina Soekpenning, een oud
gestichtsvrouwtje, grafwaarts is gebracht, zal zelfs haar stoutste
droomen daaromtrent hebben overtroffen!
Ook de tweede voorwaarde, het onthaal der kinderèn, werd op
niet minder royale wijze vervuld. Ter voldoiening daaraan "so~
sijn de kinderen van desen Huysen -des Sondags daaraanvolgende
door de tegenwoordige in dienst sijnde Regenten herlijk ter maaltijd onthaald, 's middags op gebrade vlees met gestoofde groene
boonen en 's avonts op rijstenbrij met suyker 1en caneel en beste
bier. En daar.mede is -dese plegtige sermonie in a1le sijne omstandigheden geeyndigt, en sal om het singuliere hiervan aantekening
werden gehouden ter gedagtenis van Paulina Soekpenning" .
M. A.C. M . VAN HATTUM.
1) Arch. Wees- en Aalmoezeniershuis, no. 69a, fol. 33.
2) Arch. Wees- en Aalmoezeniershuis, no. 65.

