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Begraafplaatsen in de gemeente Breukelen (2) 

J a n Slingerland 

Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

Achter de Pieterskerk, ofwel de Nederlandse Hervormde kerk, in Breuke
len ligt de oude algemene begraafplaats. Of beter gezegd: vóór de kerk, want 
de begraafplaats aan de westzijde ligt voor de kerktoren met de oorspronke
lijke ingang. Een oude kerk had altijd de hoofdingang recht tegenover het 
koor. Maar omdat die ingang tegenwoordig weinig wordt gebruikt (wij gaan 
in Breukelen sinds 1835 gewoonlijk door de toen aan de Straatwegzijde toege
voegde achterdeur), zeggen wij nu gemakshalve dat de begraafplaats achter 
de kerk ligt. 

De begraafplaats is daar aangelegd in of kort na 1827. Het oudste graf dat 
ik in de begraafregisters vermeld vond is van 1835. De begraafplaats was in
gedeeld in drie klassen; achterin (aan de westzijde) was de 1ste klasse. Dat 
waren l inksachter (dus aan de zijde van de Bijenschans) zes rijen van tien 
graven; daarvóór - gescheiden door een pad - vormden tien rijen van tien 
graven de 2de klasse. Dan was er een pad van zuid naar noord om de 3de 
klasse aan de kerkzijde af te scheiden; daar waren ook tientallen graven. 

In he t register d.d. 1 juli 1867 staat geschreven dat er vier klassen waren. Dat lijkt ech
te r bij een voornemen gebleven te zijn. Er bes taa t een plattegrond waar de graven met 
namen op zijn aangegeven, m a a r daar vind ik nergens een 4de klasse. In ieder geval is 
het niet zo dat de armen nabij het achtereind van het kerkhof werden begraven, zoals wel 
eens wordt gezegd, want daar rus t juis t de rijke man met zijn rijke grafkelder of fraaie 
g r a f m o n u m e n t . 

Een graf (in vak taa l zandgraf genoemd, ter onderscheiding van een kelder) was stan
daard 1,20 x 2,50 el, een kelder 1,60 x 2,75 el. Met het woord "el" lijken meters bedoeld te 
zijn; in de begintijd van he t metrieke stelsel werden vrij vaak oude namen gebruikt voor 
de nieuwe eenheden. De voorgeschreven maten werden niet al te s t r ikt aangehouden; som
mige grafkelders zijn in de lengterichting ruim over de 3 meter . De breedte wisselt omdat 
er ke lders zijn waar in twee, drie, vier of nog wel meer doden naas t elkaar konden worden 
bijgezet. 

Het is duidelijk dat de zandgraven op het oude kerkhof herhaaldelijk door 
de doodgravers werden geruimd. Als een geruimd graf geen eigendom was, 
werd het daarna hergebruikt zoals dat het beste uitkwam, waardoor er na 
t ientallen ja ren andere namen op de plattegrond verschenen. De bij het rui
men nog aangetroffen knekels werden bewaard in het keldertje van het 
huisje dat achterin staat: het "knekelhuisje" in de mond van de vaklui. Nu 
is het een hok voor opslag van tuinmaterialen. De knekelkelder eronder is er 
n ie t meer . Maar als de muren konden spreken: He t was in de Tweede 
Wereldoorlog een uitwijkplaats als er door de Duitsers razzia's werden ge
houden, want het was bekend dat de Duitsers niet op begraafplaatsen kwa
men. Een welkome bergplaats dus ook voor gevorderde radiotoestellen, die 
in massa in een grafkelder waren opgeslagen. 

Het aanta l gestorven kinderen dat in de begraafregisters staat genoteerd -
zonder vermelding van een voornaam; alleen "kind van . . . " - is opvallend. 
Uit één gezin drie kinderen is geen uitzondering, soms zijn het er zelfs vijf. 

Verschillende grafkelders zien er momenteel verwaarloosd uit. De op
schriften zijn moeilijk of geheel niet te lezen. Eén plaat op een grafkelder is 
geheel gebarsten en ingevallen, waardoor weer en wind vrij toegang hebben 
tot de ruimte eronder; men kijkt zo in het water dat in de kelder staat. Een 
monument dat op de grafkelder van de familie Van Eeghen stond, is er blijk
baar afgewaaid en ligt achter het graf tegen een boom. 

Oorspronkelijk was er om het terrein aan drie zijden een sloot, die aan de 
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west- en oostkant afwaterde op de Kerkvaart, oftewel de Danne. U kunt dat 
nog zien aan de westzijde, niet ver van de ophaalbrug bij de Engel de Ruyter-
straat, waar een inhammetje in de beschoeiing is (de tuin van de heer 
Brouwer Jr). Aan de oostzijde kwam die sloot in de Kerkvaart uit aan het 
einde van de rij huizen (vroeger de Armenhuizen van de kerk) langs de 
Kerkvaart tussen nr. 11 en het huis van de familie Matthes aan Kerkplein 
nr. 12. Die sloot lag helemaal om de begraafplaats heen, behalve aan de 
smalle voorzijde. Er liep namelijk een sloot van de Straatweg (hoek Nassau-
straat naast de pastorie, thans notarishuis) naar het Klokkehuis en vandaar 
achter de Broeckland-scholen langs. Dat stuk vanaf de Straatweg tot 't 
Klokkehuis en verder tot het Merwedekanaal (later het Amsterdam-Rijn
kanaal) heette het Domineeslaantje. Het terrein van de begraafplaats was 
opgehoogd en had zo een logische afwatering. 

De begraafplaats, nu een rustig stukje park met oude bomen, geklemd 
tussen de scholen De Bijenschans en Broeckland, wordt alleen nog gebruikt 
voor families die daar nog ruimte hebben in een bestaand graf. Er wordt 
heel zelden begraven. 

Befaamde familienamen uit de Breukelse geschiedenis 

Klinkende voorname namen staan er op de grafkelders, de zerken. Daar
onder die van verscheidene bewoners van de prachtige buitenplaatsen langs 
de Vecht. Over iedere familie zou een boek te schrijven zijn: Van Eeghen, 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, Melvil van Carnbee, Bos, Van der 
Jagt, Bastert, Matthes, Dudok de Wit. Allemaal uit de vorige eeuw, rijk, be
langrijk. 

Wij gaan eerst naar het einde van de begraafplaats links; daar is een 
grafkelder op rij 1, met de nummers 1, 2 en 3, in 1837 gekocht door Jan 
Huidekoper. In 1867 werden de nummers 4, 5 en 6 er bij gekocht en ook als 
grafkelder ingericht. De kelder werd in 1868 overgedragen aan Catharina 
Huidekoper, echtgenote van Christiaan Pieter van Eeghen te Amsterdam. 
Volgens de registers werden in de twee grote kelders in de loop der tijd een 
15-tal Huidekopers en Van Eeghens bijgezet. 

Omdat een Tjarda van Starkenborgh Stachouwer de laats te Gouverneur-Generaal van 
Neder lands Oost-Indië was, ging ik eens na waar deze familie in de Vechts t reek woonde. 
Van 1845 tot 1848 woonde een Jh r . Mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tot 
Wehe op Huis ten Bosch (Zandweg 44, Maarssen). Hij was oud-burgemeester van Leens in 
Groningen; hij woonde daar op de borg Verhildersum en later op he t hu i s Borgweer te Wehe. 
Hij was eigenaar van Vechtzigt van 1853 tot 1855 en verkocht het voor ƒ 15 500,- met boerde
rij aan Pieter Nicolaas J a n Bastert , steenbakker, die eigenaar was van 1855 tot 1860. Die 
woonde op het buiten Otterspoor. Ook Tjarda woonde niet op Vechtzigt; he t was wellicht ver
huurd . J h r . Edzard was de laatste bewoner van het oude Vegt en Hoff (Zandpad 43, Breuke-
len). Hij was eigenaar van 1855 tot 1872, tot zijn dood op 4 mei 1872. Hij was achtereenvol
gens gehuwd geweest me t Aleida Warmoldina Lamber ta Ta lma en Cornel ia Pe t rone l la 
H e r m a n n a Thooft. Het huis werd verkocht en door de koper, Joan Adam Mat thes , afgebro
ken. Deze liet het huidige huis bouwen. 

In Maarssen, op Herengracht 22, s taat een prachtig huis in drieën, De Boomgaard ge
heten. Daar woonden van 1872 tot 1893 notaris Isaac Jan van den Helm en Jvr . Ca thar ina 
Allegonda Susanna Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. 

En dan het geslacht Van Eeghen. U kent Beek en Hoff in Loenen (Dorp
straat 81), het vroegere kloosterpand dat de laatste tijd weer in het nieuws is 
omdat de gemeente Loenen het heeft gekocht om er na enige uitbreiding een 
gemeentehuis van te maken. Daar woonde de familie Van Eeghen, de beken
de Amsterdamse doopsgezinde koopmansfamilie. Eerst werd Beek en Hoff 
gehuurd voor ƒ 600,- per jaar, daarna in 1795 gekocht voor ƒ 12 600,- door 
Cornelia van Eeghen, die eigenaresse bleef tot haar dood in 1801. Door ver-
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erving kwam het aan Pieter van Eeghen, van 1801 tot 1815, en daarna door 
verkoop aan Abraham van Eeghen (achtereenvolgens gehuwd met Aletta 
Willink en Petronella Rochussen), die het echter slechts kort behield, van 
1815 tot 1818. 

Er bes taa t een tekening van het huis Vrede en Rust (Straatweg 30 te Breukelen), ge
m a a k t door C.P. van Eeghen als familie van de eigenaar Pieter Huidekoper (1832 - 1852). 
Een her inner ingss teen l inks onderin de voorgevel vermeldt: "ACM van Eeghen 26 july 
1845". Pieter Huidekoper was assuradeur en burgemeester van Amsterdam (1842 - 1849) en 
gehuwd met Sara Geertruida Margare tha van Eeghen. Door vererving kwam het huis van 
1852 tot 1884 aan de ongehuwde Geertruida Margaretha Jacoba Huidekoper (begraven in 
m a a r t 1884) en daarna van 1884 tot 1886 aan Christiaan Pieter van Eeghen (op 73-jarige 
leeftijd begraven op 29 oktober 1890), die was gehuwd met Catharina Huidekoper (begraven 
in oktober 1879). 

Uit later tijd vindt men van de in Breukelen bekende familie Molenkamp 
vier graven. Het opschrift luidt: "zaad van God gezaaid tot de dag des groten 
oogstes". Op het graf van de even bekende familie Schuurman luidt de tekst: 
"Scheiden is onze bestemming. Weerzien onze hoop". 

Familiegraf I hi dok de Wit 

Halverwege aan de linkerzijde dekt een grote zerk het graf van de beken
de Breukelaar L.C. Dudok de Wit (1843 - 1913), die wij Kees de Tippelaar noe
men. Op de zerk staat alleen "Familiegraf Dudok de Wit", maar onder die 

Afb. 1. Gedeelte van de oude Breukelse begraafplaats, gezien van het graf van de familie 
Dudok de Wit. Links achter , vóór de bomenrij , de grafkelders van de families Huidekoper 
en Van Eeghen. De wat hogere grafkelder op de achtergrond iets rechts van he t midden, is 
he t familiegraf van G.J. Bos; da t heeft als enige een getraliede deur; l inks daa rvan de 
teks t "Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven", rechts van de deur "Hunne werken 
volgen hen" . Daa rach te r , vrijwel geheel schui lgaand onder k l imop, h e t kneke lhu i s j e . 
Sommige zandgraven zijn door een hekje omgeven, zoals dat met de ovale steen l inks op de 
foto, he t graf van de jonkvrouwen Helene Lucia (begraven 1856) en Anna Willemina (be
graven 1858) Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Rechts daarvan he t graf van U.G.H. 
Schmedes en de dubbele grafkelder van de familie Nahusen. (Foto H. van Walderveen, 
1994, in Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 
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tekst is een bronzen plaat op de gebarsten zerk zo'n 10 cm verhoogd aan
gebracht in een houten raamwerk. Het opschrift luidt: 

Aan de nagedachtenis van den goeden mensch, 
den groot - toerist - wandelaar L.C. Dudok de Wit 
"Kees de Tippelaar". 
Eenige oud-vrienden en honderden wandelaars 1925 - 1934 
3 oct. 1934 

Iedereen in Breukelen kent het verhaal, maar je kunt er niet omheen het 
weer te vertellen: Omstreeks zijn verjaardag, 3 oktober, wordt deze zo bijzon
dere figuur door ons dorp herdacht met een kranslegging. En op de eerste 
zaterdag in oktober is er een wandeltocht, georganiseerd door de wandel
sportvereniging Dudok de Wit. Er staat rond die tijd enkele weken een poffer-
tjeskraam, waarmee de familie Van der Steen uit Bussum al minstens een 
kleine eeuw jaarlijks naar Breukelen komt, en er is een paar dagen kermis 
op de Markt. 

Want de wandelaar , weldoener en kindervriend Kees liet een Fonds na, met de bepa
ling, da t met da t geld op zijn verjaardag de schoolkinderen van he t dorp een schoolreisje 
zouden maken of op poffertjes worden getracteerd. De burgemeester beheer t he t geld. Maar 
het dorp groeide en alleen een portie poffertjes bleef voor het Fonds betaalbaar. 

En zo ziet men volgens een keurig schema rond de verjaardag van Kees successievelijk 
klassen van alle basisscholen achter juf of meester aanlopen van school n a a r de k r a a m op 
de Mark t om daar die typisch Nederlandse portie poffertjes te verorberen. Een t radi t ie die 
in ere wordt gehouden in ons dorp en waar de kinderen van genieten. 

Graf van de Engelse oorlogsvlieger Maltby als Breukelse gedenkplaats 

Er hangt naast het mooie smeedijzeren hek met gietijzeren staanders 
met zandlopers (dat overigens al jaren iets uit het lood hangt en daardoor 
niet goed open en dicht gaat) een bordje met het opschrift "Oorlogsgraf van 
het Gemenebest / Commonwealth war grave". Helaas zijn er na de Tweede 
Wereldoorlog in ons land vele begraafplaatsen met dit opschrift in meer
voud. Op de Breukelse begraafplaats is één graf waarop dit bord betrekking 
heeft: dat van Flight Lieutenant Christopher James Maltby, een 21-jarige 
Engelse vliegenier (10.5.1923 - 25.3.1945) die op 25 maart 1945 met zijn squa
dron Spitfires een aanval deed op de spoorlijn Amsterdam - Utrecht bij het 
station. Hij vloog te laag en werd getroffen door de ontploffing van de door 
hemzelf uitgeworpen bommen, als gevolg waarvan zijn Spitfire neerstortte 
bij Kortrijk. Op zijn zerk staat "from the inhabitants of Breukelen". 

Hij stierf voor onze vrijheid en daarom herdenkt Breukelen elk j a a r op 4 mei de slacht
offers van de Tweede Wereldoorlog bij het graf van die jonge Engelsman. Een stille stoet 
inwoners - met de burgemeester voorop - begeeft zich dan van he t gemeentehuis Boom en 
Bosch naa r he t graf op die oude begraafplaats. Nadat de luidklok "Peter" achtmaal heeft 
geslagen, neemt men na de kranslegging twee minuten stilte in acht . Een hoornblazer van 
de Brassband Breukelen blaast "The Last Post" en daa rna worden "God save the King" en 
he t "Wilhelmus" gespeeld. 

Vrijthof 

Voordat de besproken begraafplaats er was, begroef men op het "kerkhof' 
dat nu het Kerkplein heet, of - als men genoeg geld had - in de kerk. 

Het kerkhof was het oude "vrijthof, dat door de koster werd onderhou
den. Het vrijthof was in ver verleden tijden een middelpunt in de gemeen
schap. Niet alleen werden de doden er herdacht, er werd ook vergaderd, ge
handeld, gefeest en gevrijd. 
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De koster zorgde voor het dagelijks onderhoud van het kerkgebouw en de 
liturgische voorwerpen en voor de netheid op het vrijthof, maar was tevens 
schoolmeester en later ook voorlezer in de kerk. Bovendien zorgde hij voor 
het uurwerk in de toren. 

Zo'n voorlezer was in onze eeuw nog de heer C.J. Naerebout, die werkelijk een mooi 
graf heeft op het oude kerkhof "achter de kerk": een goed onderhouden monument langs het 
middenpad, waar hij in 1923 werd begraven. Hij was een zeer bekende dorpsgenoot, een on
derwijzer van de School met de Bijbel, die bijzonder goed vertellen kon. Hij las geruime 
tijd zondags in de Pieterskerk de door de dominee opgegeven bijbelgedeelten voor, voordat 
laatstgenoemde aan zijn preek begon. 

Afb. 2. Graf van Christi-
aan Johannes Naerebout, 
geboren 22 april 1881, 
overleden 27 juni 1923. Op 
de afgeknotte zuil staat de 
tekst "Hij is mijn lust . 
Ook als mijn stof eens 
rust.". Vóór de zuil een 
horizontaal grafsteentje 
ter nagedachtenis aan 
zijn vrouw, Adriana Ca-
tharina Naerebout-Ligte-
lijn, geboren 13 december 
1885, overleden 22 april 
1972. (Foto gemaakt door 
H. van Walderveen, 1994, 
en opgenomen in Foto
archief Historische Kring 
Breukelen.) 

Graven onder de toren 

Vanaf het moment dat het christendom in onze streken zijn intrede deed, 
zijn er doden begraven in de kerken. De vroegste Christenheid gaf er de 
voorkeur aan de overledenen zo dicht mogelijk bij het altaar te begraven. 
Daar waren vaak een of meer resten van een martelaar ingemetseld. Min
der belangrijke personen kregen een plaatsje elders, tot in de uithoeken van 
de kerk, of daarbuiten. In Breukelen gebeurde dat ook. 

Zoals boven de deur in de toren van de Pieterskerk te lezen is, werd de 
toren van de kerk vanwege instorting herbouwd in 1705. Toen men in 1703 
ging graven voor de fundering van de nieuwe kerktoren, trof men in de 
grond stolpgraven zonder bodem aan. Zij lagen 5 tot 6 voet onder de grond en 
waren 8 tot 12 voet lang. De graven waren opgebouwd uit tufstenen platen, 
die tegen elkaar waren gezet en voorzien waren van een deksel bestaande uit 
twee schuin tegen elkaar geplaatste tufstenen panelen. Het betreft de oudste 
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vorm van grafkisten. Stolpgraven worden ze genoemd omdat de dode zo op 
de aarde werd gelegd en de kist als een stolp daaroverheen werd gezet. Deze 
wijze van begraven stamt uit de eerste tijd na de kerstening. Een bewijs van 
zeer hoge ouderdom dus. 

Ik haa l enkele bijzonderheden aan van dit monument , de oude Pie terskerk , omdat daar 
de sporen van de oudste graven van ons dorp te vinden zijn. Zoals Ds. A.W. Kuipers te recht 
schreef: "met alle aanbouwsels , kapellen, consistorie, u i t verschil lende tijden, vormt deze 
dorpskerk een boeiende s taa lkaar t van bouwijver door de eeuwen heen. Bewust is dit com
plexe karak te r tijdens de laatste restaurat ie van 1980 gehandhaafd!" 

Grafetenen in de Pieterskerk 

Vóórdat Napoleon ons land bij Frankrijk inlijfde, werd regelmatig ook in 
de kerk begraven. Aan de achterwand heeft vóór de Kerkelijke Reformatie 
een altaar etc. gestaan, maar alles is verdwenen en het koor is geworden tot 
een ingangspartij en een rouwkapel: zie de graven en rouwborden van de 
adellijke families. Een rouwbord was een teken van rouw, aangebracht 
boven de deur van een sterfhuis. Later kwam het in de kerk als herinnering 
aan de overledene. De rouwborden aan de muren geven aan wie belangrijk 
waren en hier ter aarde werden besteld. Ik wijs ook op de tombes van de fa
milies die eeuwenlang over Breukelen de scepter hebben gezwaaid: de bewo
ners van kasteel Nijenrode. En dat alles bevindt zich in het koor en de daar
mee verbonden Van Nijenrodeskapel. 

Behalve in het koor en de grafkapellen werd tevens elders in de kerk be
graven. In schip en transept kan men de grafstenen zien; een aantal namen 
komt nog steeds voor in de Breukelse kerkfamilie. In de Franse tijd werd het 
begraven in de kerk verboden, maar nauwelijks was Willem I koning gewor
den of dat verbod werd ingetrokken. In 1827 werd het bij Koninklijk Besluit 
evenwel opnieuw ingevoerd, en ditmaal definitief. Kerkbestuurders wezen 
op derving van inkomsten. Bovendien moesten er hoge kosten worden ge
maakt om meer terrein buiten de kerk als begraafplaats in te richten. 
Aanvankelijk werd nog op het Kerkplein begraven, maar al snel kwam de 
begraafplaats ten westen van de kerk tot stand. 

Toen deze nog dicht bij de kerk gelegen begraafplaats vol was, werd in 
1948 buiten het dorp de algemene begraafplaats aan het Zandpad ingericht. 
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