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Een brief aan de koning 5juni 1829 

Jan van der Heijden 

Gevecht om het behoud van de begraafplaats bij de dorpskerk 

De dorpskerk van De Bilt werd op 27 april 1652 in 
gebruik genomen. De stichting ervan was vooral te 
danken aan de Biltse schout Paulus Ruijsch en de 
Utrechtse professor in de theologie dr. Johannes Hoorn-
beeck. Nadat verschillende pogingen om voor de Biltse 
gemeenschap een kerk te laten bouwen waren mislukt, 
wisten deze twee mannen op 27 februari 1650 de Staten 
ervan te overtuigen, dat De Bilt een kerk en een predikant 
nodig had. Een half jaar later stelden de Staten een 
subsidie van ƒ 12.00,- beschikbaar 'tot opbouwinge van 
een kerk aan De Bilt met een predikantshuis' en voor 
de bouw van een kosterswoning annex schooltje. Het 
onderhoud van de kerk en de pastorie zou voor eigen 
rekening komen. Voor het bestrijden van deze uitgaven 
was de kerk hoofdzakelijk aangewezen op de opbrengsten 

van de collectes, op giften en op de inkomsten die men 
verkreeg bij het begraven van lidmaten en andere 
ingezetenen van de gemeente. Dat begraven kon in de 
kerk, maar ook op het kerkhof, gelegen rond de kerk. 

Begraven in en rond de kerk 

De oudste nog aanwezige grafsteen in de kerk dateert 
uit 1652. De tekst op de steen luidt: 

DIRCKSALOMONSSENVANAERNHEMDIEDEPREDICK-
STOEL AENDESEKERCK VEREERT HEEFT 1652 

2>t, JCEÄIC aan de B I L T 
Begrafenisstoet aan de zuidzijde van de kerk. (Jan de Beijer, 1745, kopergravure.) 
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Hieruit blijkt dus dat hij de preekstoel heeft geschonken. 
We kunnen er niet uit opmaken dat Dirck in 1652 is 
overleden. Het kan namelijk heel goed zijn dat hij tijdens 
zijn leven reeds een graf in de kerk kocht en de steen in 
1652 liet beitelen, zodat een ieder kon zien wie de goede 
gever was. 

Het begraven in de kerk was duur, maar ook op 
het kerkhof rond de kerk kon men veel geld uitgeven. 
Wie een keldergraf voor zichzelf of familie lie t metselen, 
was niet alleen geld kwijt voor de metselaar, maar 
betaalde ook een forse som grafrechten aan de kerk. 
Indien een overledene in het graf werd bijgezet,ontving 
men een rekening voor het begraven, voor het gebruik 
van de baar, het laken, voor het klokluiden, voor het 
eventuele gebruik van een lijkkoets en volgkoetsen en 
de doodgraver. Daarnaast betaalde men nog voor 
overboekingen van de graven en een jaarlijks bedrag 
voor onderhoud. Bijna al deze inkomsten waren voor 
de kerk, die natuurlijk ook de nodige onkosten had, maar 
toch jaarlijks een behoorlijke som aan verdiensten kon 
boeken. 

In de 18e eeuw ontstonden er bezwaren tegen het 
begraven in de kerk en op plaatsen binnen de bebouwde 
kom. Vooral artsen wezen op de gevaren voor de 
volksgezondheid, en pleitten ervoor de doden elders te 
begraven. In Frankrijk werd het begraven in kerken reeds 
in 1776 verboden, maar in Nederland was men nog niet 
zover. Wel werden door intellectuelen en predikanten 
diverse initiatieven genomen tot aanleg van nieuwe 
begraafplaatsen buiten steden en dorpen. Er waren ook 
Utrechters die hun laatste rustplaats verkozen buiten 
de stad en zich op het Biltse kerkhof lieten begraven. 
Een van hen was de doopsgezinde predikant Marten 
Schagen, die in 1770 overleed. Op zijn grafsteen aan de 
zuidzijde van de kerk stond gebeiteld: 

LS. NE NOCEAT V/V/S HOC S/B/ SUB D/O ELEGIT 
SEPULCRUM BEA TORUM EXPECTANS RESURREC-
TIONEM MARTINUS SCHAGEN V.D.M. INTER BAPTISTAS 
NA TUS ALCMARIAEXXIV OCTOBRISA0 MDCCDENA TUS 
UL TRAJECT/ XXI OCTOBRIS MDCCLXXA° 

hetgeen betekent: 'L.S. Om de levenden niet te schaden 
koos zich dit graf onder de blote hemel [sub dio] in 
afwachting van de verrijzenis der zaligen Marten Schagen, 
dienaar van het goddelijk woord [V.D.M.- verbi Dei 
minister] onder de doopsgezinden [baptistas], geboren 
in Alkmaar 24 oktober in 't jaar 1700, overleden in 
Utrecht 21 oktober in 't jaar 1770'. Zijn grafkelder is 
later in andere 'handen' overgegaan, en het grafschrift 
is thans niet meer aanwezig. 

Keizerlijk Decreet 

In Frankrijk werd op 12juni 1804 bij Keizerlijk Besluit 
het verbod op het begraven in de kerken herhaald, nu 
uitgebreid met het verbod op het begraven binnen de 
bebouwde kom. Daar Nederland bezet was door de 
Fransen, werd het al snel duidelijk dat ook hier een 
strengere regelgeving zou komen. Toen ons land dan 
ook op 11 januari 1811 bij Frankrijk werd ingelijfd, 
werden dezelfde verboden ingevoerd, al was een datum 
waarop deze van kracht zouden worden nog niet vastge
steld. In 1812 werd uiteindelijk besloten om het verbod 
op 1 januari 1813 te laten ingaan. Het verbod werd in 
Nederland op grote schaal — een bevel immers van de 
bezetter — geschonden. Op vele plaatsen had men nog 
geen begraafplaats buiten de bebouwde kom aangelegd, 
en zo'n aanleg kostte natuurlijk geld. Het verbod is 
overigens niet lang van kracht gebleven, want in 
november 1813 kwam er een einde aan de Franse 
overheersing, en Willem I stelde op 22 december van 
datzelfde jaar het Keizerlijk Decreet voorlopig buiten 
werking. Alles bleef dus bij het oude. 

Koninklijk Besluit 

Toch werden de weerstanden ook in ons land steeds 
groter. Op 24 mei 1825 werd het begraven in de kerken 
en binnen de bebouwde kom wederom verboden, en nu 
definitief, bij Koninklijk Besluit van Koning Willem I. 
Het zou alleen nog enkele jaren duren alvorens het verbod 
daadwerkelijk van kracht kon worden: er moest eerst 
een nieuwe regeling voor het begraven worden geformu
leerd. Het verzet van de kerken, die hun inkomsten 
dreigden te verliezen, werd minder toen duidelijk werd, 
dat zij als compensatie gedurende lange tijd subsidies 
zouden kunnen ontvangen. 

Het Koninklijk Besluit werd voor uitwerking en 
uitvoering doorgestuurd naar de minister van Binnen
landse Zaken, en deze speelde de bal vervolgens door 
naar de Provinciale Staten, die in de verschillende 
provincies de nodige maatregelen moesten treffen. 

Op 25 augustus 1827 werden de gemeenten in de 
provincie Utrecht, waaronder de gemeente De Bilt, door 
de Gedeputeerde Staten op de hoogte gesteld van de 
nieuwe regeling. Het betekende dat vanaf 1 januari 1829 
'het begraven van lijken, in kerken, kapellen, bedeplaatsen, 
het zij publiek, het zij aan gestichten of particulieren 
toebehoorende, zal verboden blijven, en zulks zondereenige 
uitzondering, zoo wel ten platten lande, als in de steden, 
behoudens alleen hetbegra ven op kerkhoven in de gemeen
ten, welke niet meer dan duizend zielen bevatten. (....) in 
de steden, dorpen en vlekken van eene bevolking van meer 
dan duizend zielen op kerkhoven of begraafplaatsen in de 
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Kerk met het kerkhof aan de noordzijde. Van de drie grafkelders aan de rechterzijde zijn er nog twee aanwezig. 

(P.J.Lutgers, 1850, tekening in sepia. Rijksarchief Utrecht, T.A. 669-4.) 

bebouwde kom dergemeente gelegen, te doen ophouden, 
en bij gevolg te bevelen, dat aldaar, vóór het gemelde tijdstip 
zullen worden aangelegd, eene of meer begraafplaatsen, 
zulks ten minste 35 of40 ellen afgelegen van de bebouwde 
komdergemeenten, metuitzondering alleen, van die weinige 
steden, dorpenen vlekken, alwaar het voorloop ig behouden 
der thans bestaande begraafplaatsen, buiten de kerken, 
om zeer dringende redenen en geheel buitengewone 
omstandigheden, als noodzakelijk, of zeerraadzaammögt 
voorkomen '. 

De gemeente De Bilt en de kerkvoogden der 
Hervormde Kerk zullen wel even geschrokken zijn van 
deze vergaande maatregelen. De gemeente had iets meer 
dan 1000 zielen (1056), en het kerkhof lag weliswaar niet 
binnen de bebouwde kom, maar wel aan de rand en op 
minder dan de voorgeschreven afstand. Dus kon de 
regeling grote consequenties hebben. 

Reactie van De Bilt 

Het is niet verwonderlijk dat de burgemeester en 
assessoren (wethouders) een maand later (26 september) 

een uitvoerige brief naar Gedeputeerde Staten zonden, 
met het verzoek het bestaande kerkhof voorlopig te 
mogen behouden en niet verplicht te worden een nieuwe 
begraafplaats aan te leggen. Alledenkbare argumenten 
werden uit de kast gehaald: men prees het kerkhof, dat 
'door deszelfs hooge ligging' met graven en gemetselde 
kelders zo geschikt was, dat er sedert 1814 al niet meer 
in de kerk was begraven; ook was het kerkhof groot ge
noeg voor de Biltse bevolking, zelfs ook voor anderen 
van buiten de gemeente die aldaar hun doden lieten 
begraven. En de gelden voor het verkopen der graven, 
het openen en sluiten en andere onkosten bij het 
begraven, kwamen in de kas van de kerk, en maken een 
groot gedeelte van haar inkomsten uit. Het moest kortom 
deheren wel duidelijkzijn, dat het kerkhof zeer geschikt 
was, en voldoende uitgestrekt om bij voortduring als 
begraafplaats te blijven dienen. Het aantal inwoners van 
de gemeente bedroeg voorts slechts 56 meer dan de 
bedoelde 1000; van die 1056 inwoners waren er 300 
rooms-katholiek en kerkten bij de parochie buiten de 
Wittevrouwenpoort in Utrecht; nadat daar een begraaf
plaats was aangelegd (1818), werden hun doden daar 
begraven. Zo'n 80 inwoners woonden in het zogenaamde 
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Ridderdorp in het uiterste noorden van de gemeente, 
en zij lieten hun overledenen in Maartensdijk of aan de 
Vuurse begraven. De huisgezinnen woonachtig aan de 
Minstroom en het Vossegat (nu behorend bij Utrecht) 
lieten hun doden ook in Utrecht ter aarde bestellen. Voor 
wat het begraven betreft telde de gemeente dus veel 
minder dan duizend zielen. Om nu alle moeilijkheden 
met kerkvoogden en eigenaren van graven te vermijden, 
en om zich de aanzienlijke kosten voor het aanleggen 
van een nieuwe begraafplaats te besparen, verzocht de 
gemeente aan Gedeputeerde Staten de 'alhier bestaande 
daartoe ingerigte en zeergeschikte begraafplaats op het 
kerkhof voorlopig te mogen behouden. 

Het antwoord van Gedeputeerde Staten van 4 januari 
1828 was kort en duidelijk: zij achtten zich niet bevoegd 
de bepalingen van Zijner Majesteits Besluit te overschrij
den, en konden daarom niet anders dan de gemeente 
aanraden zich zo spoedig mogelij k per rekest te wenden 
tot de Koning. 

ingezetenen hun doden buiten de gemeente lieten begra
ven. 

De gemeente was natuurlijk bijzonder tevreden met 
het besluit. Toen in september van dat jaar gevraagd 
werd een ontwerp-reglement op het begraven te 
formuleren, werd daar door de gemeente alle medewer
king aan verleend. Eind november werd het reglement 
reeds door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin werd 
onder meerbepaald, dat alle ingezetenen of ingelanden 
die dat verlangden, een graf op het kerkhof toegewezen 
zouden krijgen; de kerkvoogden waren verplicht 
voldoende ruimte op het kerkhof te reserveren voor de 
Biltse ingezetenen; het verkopen van graven aan mensen 
van buiten de gemeente was alleen toegestaan na 
toestemming van het gemeentebestuur. Voor het begraven 
van armen en bedeelden, werden alleen de kosten van 
dedoodgraver in rekeninggebracht. Alleinkomsten uit 
het begraven waren voor de kerk, die verplicht was voor 
goed onderhoud zorg te dragen. Alleen de zestig cent 
voor het luiden van de klok waren voor de gemeente, 
zoals vanouds gebruikelijk was. 

Gedeputeerde Staten hebben geen bezwaar 

Het advies van Gedeputeerde Staten om een brief aan 
de Koning te sturen werd door het gemeentebestuur van 
De Bilt vooralsnog niet opgevolgd. In maart ontving 
de gemeente De Bilt afschriften van een drietal besluiten 
van Gedeputeerde Staten, waarin een aantal voorschriften 
nader werd uitgewerkt en verduidelijkt. Het eerste besluit, 
van 4 maart 1828, sprak van het eventueel behouden 
van kerkhoven die op voldoende afstand van de 
bebouwde kom lagen. In het tweede besluit, van 10 dagen 
later, werd uitgelegd, dat de algemene begraafplaats 
bestemd diende te zijn voor alle gezindten. Het was aan 
kerken niet verboden eigen begraafplaatsen aan te leggen, 
maar deze zouden mede onder toezicht komen en blijven 
van het plaatselijk bestuur. In het derde besluit, van 18 
maart, werden een drietal vraagpunten behandeld, 
waaronder die van schadevergoeding aan kerkvoogden. 

De gemeente meende in de besluiten aspecten te 
zien die het behoud van het kerkhof aan De Bilt mogelijk 
maakten, en schreven op 31 maart 1828 opnieuw een 
brief aan GedeputeerdeStaten. Met verwijzingnaar het 
drietal bovengenoemde besluiten hoopten zij, dat 
Gedeputeerde Staten geen bezwaren meer zouden hebben 
om het behoud van het Biltse kerkhof toe te staan. 

Op 22 april ontving De Bilt het antwoord waarop 
het gehoopt had. Het gemeentebestuur werd gemachtigd 
het bestaande kerkhof voorlopig te behouden, onder 
voorwaarde dat het dienstbaar werd gemaakt aan alle 
gezindten en dat aan eigenaren van graven in de kerk 
kosteloos een plaats op het kerkhof werd aangewezen. 
De belangrijkste overweging van G.S. was dat veel 

'Gedifficulteerd' 

Op 14 april 1829, eenjaar later dus, ontving de gemeente 
echter opnieuw een brief van GedeputeerdeStaten, nu 
echter met slechter nieuws. Het was de Staten 'ten 
duidelijkste gebleken, dathetdes Körtings volstrekte begeerte 
is, dat in alle gemeenten, welke meer dan 1000 zielen 
bevatten de burgerlijke begraafplaats niet verblijve op het 
kerkhof, wanneer dit binnen den bebouwden kom der 
Gemeente of niet op den voorschreven afstand daarvan 
gelegen is'. Alle verzoeken van gemeenten met verge
lijkbare bezwaren als De Bilt waren door Zijne Majesteit 
van de hand gewezen. Gedeputeerde Staten zagen zich 
dan ook verplicht het verzoek van de gemeente, dat zij 
voorlopig hadden ingewilligd, te 'dirïïcuiteeren' en 
nodigden de gemeente uit om met de grootste spoed een 
plan te beramen tot aanleg van een algemene burgerlijke 
begraafplaats, overeenkomstig Zijne Majesteits 
gemanifesteerde wil en voorschriften. Of de gemeente 
De Bilt maar snel zo'n plan bij hen wilden indienen. 

Bovengenoemde brief werd voorgelezen in de 
gemeenteraadsvergadering van 16 april daaropvolgend. 
Besloten werd om onverwijldeen geschikte plaats voor 
een nieuwe begraafplaats te zoeken, en een stuk land 
aan te kopen. De burgemeester kreeg de opdracht 
hiervoor te zorgen. Tevens werd een afschrift van de brief 
verzonden naar de heren kerkvoogden, om hen va n de 
inhoud op de hoogte te stellen. 

Intussen leek toch de bereidheid van de gemeente 
om opdrachten van Gedeputeerde Staten uit te voeren 
te verslappen. Op 6 maart 1829 was reeds verzocht een 
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Gezicht op de kerk aan de Dorpsstraatzijde. (P.J.Lutgers, 1842, aquarel. Rijksarchief Utrecht, TA. 669-3.) 

soort begroting voor de begraafplaats op te stellen, en 
deze voor 24 maart in te dienen. De gemeente heeft die 
opdracht niet tijdig uitgevoerd, want op 18 april moest 
de gouverneur der provincie nog op inzending van de 
gevraagde gegevens aandringen, en een maand later nog 
eens. 

De brief aan de Koning 

Uit het eerdergenoemde raadsbesluit van 16 april 1829 
bleek, dat de gemeente de aanleg van een nieuwe 
begraafplaats voorbereidde. Toch gaf zij zich nog niet 
gewonnen. Op 5 juni 1829 trok men de stoute schoenen 
aan en werd alsnog een brief naar Zijne Majesteit de 
Koning verzonden. Met de meeste eerbied werd de 
Koning "hoogstderzelver"'op de hoogte gesteld van de 
prachtige ligging, de uitgestrektheid en de geschiktheid 
van het Biltse kerkhof, en de gevolgen die de uitvoering 
van het Koninklijk Besluit zou hebben voor de Biltse 
situatie. De argumenten tot behoud van de begraafplaats 
waren ongeveer dezelfde die anderhalfjaar eerder bij 
Gedeputeerde Staten naar voren waren gebracht. Vervol
gens werd de Majesteit eerbiedig verzocht "om de alhier 

bestaande daartoe ingerigte en genoegzaam uitgestrekte 
begraafplaats op het kerkhof als burgerlijke begraafplaats 
te behouden onder zoodanige bepalingen als Uwe Majesteit 
dienstig en noodig zal oordeelen ". De brief werd onderte
kend door burgemeester P. A.Muntendam en wethouder 
Van den Broek en op zegel verstuurd (zie blz. 8) 

Of Koning Willem I de brief "hoogstderzelver"onder 
ogen heeft gehad wagen we te betwijfelen, maar effect 
had de brief wel. Drie maanden later kwam de antwoord
brief uit Brussel, getekend door C.Vollenhoven, 
administrateur voor het Binnenlands Bestuur: 
het behoud van het kerkhof als burgerlijke begraafplaats 
werd toegestaan. 

Een verzoek om dispensatie van de verplichting om 
de begraafplaats met een muur te omringen, werd 
aanmerkelijk vlotter gehonoreerd. Dit verzoek, verstuurd 
op 28 september, werd binnen een halve maand 
ingewilligd onder voorwaarde, dat een sloot of gracht 
rond het kerkhof gegraven zou worden, aangevuldmet 
rasterwerk en een heg van bekwame hoogte. 
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Geen afstel maar uitstel, ofschoon 

Natuurlijk had de dispensatie van de koning geen 
eeuwigheidswaarde. Speciaal in de tweede helft van de 
vorige eeuw gingen regelmatig stemmen op om tot sluiting 
van de begraafplaats over te gaan. In december 1870 
werd door Gedeputeerde Staten uitdrukkelijk verboden 
dat op het kerkhof aan de Dorpsstraatzijde en terzijde 
van de kerk bij de Kerksteeg nog zou worden begraven. 
Verder zouden geen begravingen meer plaats mogen 
vinden binnen 35 meter van de kosterswoning (nu De 
Oude School). De kerkvoogdij heeft zich niet altijd strikt 
aan deze bepalingen gehouden. Herhaaldelijkmoest de 
burgemeester de kerkvoogdij aan het verbod herinneren. 

Een geheel nieuwe situatie ontstond toen rond de 
laatste eeuwwisseling plannen werden on twikkeld voor 
de aanleg van een gemeentelijke begraafplaats. Op 9 mei 
1899 werd door de gemeenteraad besloten een perceel 
weiland van W. Bieshaar te kopen en hierop een 
begraafplaats aan te leggen. De aankoop vergde een 
bedrag van F.5500,- en de aanleg kostte F.2700,-. Op 
1 september 1900 werd de gemeentelijke begraafplaats 
aan de Ie Brandenburgerweg in gebruik genomen. Met 
de komst van deze begraafplaats kon men gemakkelijker 
besluiten nemen over het kerkhof aan de Dorpsstraat. 

Het Biltse College schreef op 25 juli 1900 een brief 
aan Gedeputeerde Staten met het verzoek de begraaf
plaats bij de Hervormde Kerk te sluiten. Aan de 
Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht werd 
advies gevraagd, en deze oordeelde dat het kerkhof 
gevaar kon opleveren voorde volksgezondheid. Daarop 
besloten Gedeputeerde Staten tot sluiting van de begraaf
plaats met ingang van 1 oktober 1900, met de toevoeging: 
'zonder dat inbreuk zal worden gemaakt op verkregen 
rechten, waarvan de uitoefening de openbare gezondheid 
niet in gevaar brengt'. Men doelde op de rechten van 
de eigenaren van zandgraven en grafkelders. Burgemees
ter De With heeft de kerkvoogdij op 3 september 1900 
van dit besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. 

De kerkvoogdij haastte zich vervolgens de eigenaren 
van de zandgraven en grafkelders op te sporen. Kennelijk 
was de administratie niet geheel in orde, want in de krant 
verscheen een advertentie waarin onbekendeeigenaren 
werden opgeroepen zich voor 15 november bij de 
kerkvoogdij te melden met eigendomsbewijzen en -niet 
te vergeten-de gelden voorhet tienjarig onderhoud der 
graven. 

Het is inmiddels meer dan 90 jaar geleden dat het besluit 
tot sluiting van het kerkhof van kracht werd. Sindsdien 
mochten er geen nieuwe graven worden gedolven. Het 
is echter nog steeds zo, dat eigenaren of andere rechtheb
benden op graven en grafkelders, gebruik maken van 

het 'overgangsrecht'. De jongste begraving dateert uit 
1988, en dat is zeker niet de laatste geweest. 

Verantwoording 

Archieven: 

Dit artikel is voor een belangrijk deel gebaseerd op een 

pakket stukken (waaronderde brief aan de Koning) dat zich 

bevindt in het oud-archief der gemeente De Bilt onder 

inventarisnummer 427. 

Bij hetgemeentearchiefwerden verdergeraadpleegd stukken 

onder: 

-inv.nr.156 (1899), volgnr. 270: 

-inv.nr.157(1900), vdgnr. 150; 

-classificatie nr. 1.776.112, map 113. 

Een aantal stukken m.b.t. hetsluitingsbesluitvan 1900 werd 

teruggevonden in hetarchiefderNed.Herv.Kerk(RAU), onder 

inv.nr. 114. 

De landelijke en provinciale regelgeving staat verwoord in 

het Provinciaal Blad van Utrecht (RAU), waarvan de 

jaargangen 1827, 1828 en 1829 zijn gebruikt. 
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Aan Zijne Majesteit den Koning. 

Sire, 

Het is met den meesten eerbied dat wij de vrijheid nemen ons door dezen tot Uwe Majesteit te wenden, 
hoogstderzelve te kennen gevende, 

dat in deze Gemeente zich bevindt eene begraafplaats, zijnde het kerkhof van de Gereformeerde Kerk, hetwelk 
door deszelfs uitgestrektheicfen hooge ligging, van rondsom met eene breede sloot voor en achter hekken afgeschei
den, daartoe zeergeschikt is, en waarop onderscheidene graven en gemetselde kelders aanwezig zijn, zoodat reeds 
sedert den jare 1814 in de kerk niet meer is begraven, terwijl de voordeelen van het verkoopen der graven, gelijk mede 
het openen en sluiten derzelven en andere onkosten, komen ten behoeve van de kerk welke een groot gedeelte van 
hare inkomsten uitmaakt. 

Dat het Zijne Majesteit behaagd heeft gevolg gevende aan hoogstdeszelfs besluit van den 24s" Mei 1825 r/. 162 
nopens het begraven der lijken in de kerken, aan beeren Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht medegedeeld 
bij missive van Zijne Excellentie den heer Minister van Binnenlandsche Zaken van den 22s" Augustus 1827 en aan ons 
kennelijk gemaakt bij Besluit van voornoemde Heeren Gedeputeerde Staten van den 25s" daaraanvolgende (provinciaal 
blad hf. 57) onder anderen te bepalen en vast te stellen: 

"Om te rekenen van en met den 1 January 1829 het begraven van lijken In de steden, dorpen en vlekken van eene 
bevolking van meer dan duizend (1000) zielen op kerkhoven of begraafplaatsen in de bebouwde kom der 
gemeente gelegen te doen ophouden, en bijgevolg te bevelen, dat aldaar, vóór het gemelde tijdstip zullen worden 
aangelegd, eene of meer begraafplaatsen, naarmate der bevolking en andere plaatselijke omstandigheden, en 
zulks ten minste 35 of 40 ellen afgelegen van de bebouwde kom der gemeenten, en van eene uitgestrekheid vijf
maal grooter dan de oppervlakte, welke berekend wordt noodzakelijk, tot het begraven der afgestorvenen in het 
tijdsverloop van een doorlopend jaar, met uitzondering alleen van die weinige steden, dorpen en vlekken, alwaar 
het voor/oop/g behouden der thans bestaande begraafplaatsen, buiten de kerken, om zeer dringende redenen of 
geheel buitengewone omstandigheden, als noodzakelijk of zeer raadzaam mögt voorkomen" 

Dat deze Gemeente bevat eene bevolking van duizend tachtig (1080) zielen, en het hierbovengemelde kerkhof 
hoewel niet in, echter niet genoegzaam verwijderd van den kom der gemeente is gelegen, zoo zouden wij naar den 
letter van voornoemd besluit verpligtzijn eene nieuwe begraafplaats aan te leggen, 

dan daar wij vertrouwen dat niet alleen het gering verschil van tachtig zielen door Uwe Majesteit in aanmerking 
moge worden genomen om de voorschrevene begraafplaats in deze Gemeente voorloopig te behouden, maar nog 
bovendien om de volgende redenen, die wij bij deze eerbiedig onderde aandacht van Uwe Majesteit brengen: 
1: Onder de 1080 zielen die de bevolking dezer gemeente uitmaakt, bevinden erzieh ruim driehonderd die den 

roamsch katho/yken godsdienst belijden, en vermits alhier geen roomsche kerk bestaat, parochiëren onder de kerk 
buiten de Wittevrouwenpoort der stad Utrechten aldaar sedert het aanleggen van eenen begraafplaats bij 
gemelde kerk hunne lijken doen begraven. 

2. De bewoners van het zoogenaamde Ridderdorp onder deze Gemeente, uitmakende ruim tachtig zielen doen 
hunne lijken, om de nabijheid, hetzij aan den Maartensdijk of aan de Vuursche begraven, terwijl die huisgezinnen 
woonachtig aan den Minstroom en het Vossegat bijAbstede om dezelfde reden in de stad Utrecht hunne dooden 
ter aarde doen bestellen. 

Waanuit dus blijkt dat wat het begra ven der lijken aangaat deze Gemeente verre beneden de 1000 zielen telt, en alzoo 
kan gerekend worden onderde Gemeenten sub n.3. der gemelde vastgestelde bepalingen te behooren. 

Wij durven het daarom vragen uit aanmerking van bovengemelde redenen, gelijk mede ter vermijding van 
aanzienlijke kosten, die het aanleggen van eene nieuwe begraafplaats zoude te weeg brengen en ter voorkoming van 
alle moeilijkheden, die welligtmet de eigenaren van graven en Kerkvoogden zouden kunnen ontstaan, Uwe Majesteit 
eerbiedig te verzoeken om de alhier bestaande daartoe ingerigte en genoegzaam uitgestrekte begraafplaats op het 
kerkhof als burgerlijke begraafplaats te behouden onder zoodanige bepalingen als Uwe Majesteit dienstig en noodig zal 
oordeelen. 

Sire, 
Uwe Majesteits gehoorzame en getrouwe onderdanen, 
Burgemeester en Assessoren van de Gemeente de Bilt. 
P.A. Muntendam. 
Ter Ordonnantie van deze/ven, 


