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De begraafplaats in Breukeleveen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Weinigen weten nog dat ook in Breukeleveen bijna een eeuw lang een 
openbare begraafplaats heeft bestaan. Deze was gelegen aan de westzijde 
van de Herenweg, op de plek van de huidige garage van het huis Herenweg 
117 en een stukje tuin ten zuiden daarvan. 

Aanleiding tot de aanleg van een begraafplaats 

Op 10 april 1869 werd in Nederland een wet van kracht die bepaalde dat 
in iedere gemeente een algemene begraafplaats aanwezig moest zijn. In die 
gemeenten waar niet al een begraafplaats aanwezig was zou er een aan
gelegd moeten worden. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht vroegen vervolgens aan alle gemeenten 
in hun provincie om hen vóór 1 augustus 1869 te laten weten of ze over 
een algemene begraafplaats beschikten. Deze brief kwam pas op 4 
augustus ter sprake in de gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters. Ze 
maakte een discussie los waaraan alle raadsleden deelnamen, Het resultaat 
was het besluit "aan H.H. Gedep. Staten mede te deelen dat alhier geen 
algemeene begraafplaats bestaat en tevens hunne tusschenkomst te 
verzoeken om volgens art. 13, 2de alinea, van genoemde wet tijdelijke 
ontheffing van het voorschrift te bekomen". Een reden werd niet 
opgegeven, maar al spoedig zou uit het vervolg van de geschiedenis blijken 
dat financiële overwegingen voor de raad een belangrijke rol speelden. 

Een begraafplaats tegen zo laag mogelijke kosten 

In de gemeenteraadsvergadering van Breukelen-St. Pieters van 14 
oktober 1869 kwam de brief van Gedeputeerde Staten opnieuw aan de 
orde. De raad besloot toen eerst "bij het Gemeentebestuur van Breukelen 
Nijenrode aanzoek te doen om een overeenkomst te sluiten omtrent het 
gebruik der algemeene begraafplaats aldaar". 

Op 15 november 1869 kon de burgemeester aan de raad meedelen dat 
de buurgemeente niet ongenegen was om tegen een jaarlijkse vergoeding 
een deel van hun algemene begraafplaats aan Breukelen-St. Pieters af te 
staan. Die periodieke betaling stond de heren blijkbaar niet erg aan, want 
men verkoos nog niet op het aanbod in te gaan, "doch eerst te zien of men 
zich vereenigen kan met de kerkvoogden van Tienhoven om een gedeelte 
der begraafplaats aldaar ten gebruike te bekomen". In de raadsvergadering 
van 24 december 1869 werd bericht dat die kerkvoogden wel mee wilden 
werken, en wel "voor eene jaarlijksche recognitie van zes gulden". De raad 
besloot "hieromtrent het gevoelen van H.H. Ged. Staten in te winnen". 

Het antwoord van Gedeputeerde Staten kwam op 25 april 1870 in de 
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raad aan de orde. De bedoeling van de wet was dat iedere gemeente zelf in 
de opgelegde taak zou voorzien. Daarop volgde met algemene stemmen het 
besluit "dat de Raad zich met request tot den Koning zal wenden tot 
verkrijging van vrijstelling van het opregten eener begraafplaats". Op 15 
september 1870 werd dit gevolgd door een unaniem gesteund voornemen 
om "met Kerkvoogden van Tienhoven eene overeenkomst te sluiten tot 
verkrijging van het regt om de lijken die voor rekening der gemeente 
begraven worden op de bijzondere begraafplaats van Tienhoven te mogen 
begraven". 

De gedachte dat deze zaak zo weinig mogelijk zou moeten kosten bleef de 
gemeentebestuurders niettemin ook daarna nog gespitst houden op alter
natieven. En men bedacht er een: in Breukeleveen lag nog wel een stukje 
betrekkelijk waardeloos voorland; zou dat niet tot begraafplaats kunnen 
worden bestemd? Voorland was veenland dat ter wille van de stevigheid 
van de aangrenzende dijk niet voor turfwinning ontveend mocht worden. 
De raad zag er wel wat in en besloot, op voorstel van B&W, met algemene 
stemmen "terug te komen op het verzoek tot ontheffing van de daarstelling 
eener algemeene begraafplaats en tijdelijke ontheffing te vragen tot 1 
Augustus eerstkomend en dan tevens eene begraafplaats daar te stellen op 
een voorland thans in pacht bij L.C. Drost". Uit een kadasterkaart blijkt dat 
slechts een deel van dat perceel, vanaf de weg tot op iets meer dan de 
halve afstand richting Vierde Plas, tot begraafplaats werd bestemd (zie ook 
Afbeelding 1). Op 22 juni 1870 stond er een ingekomen stuk op de raads-
agenda waarin Gedeputeerde Staten meedeelden dat bij Koninklijk Besluit 
het gevraagde uitstel tot 1 augustus was toegekend. 

Ook de gemeente Tienhoven zag in dat Breukelen-St. Pieters vermoede
lijk de goedkoopste oplossing had gevonden. In die gemeente bestond wel 
een kerkelijke, maar geen openbare begraafplaats. Weliswaar werd daar
mee aan de wet van 1869 voldaan, maar de gemeente moest wel aan de 
kerkvoogden betalen indien iemand op gemeenschapskosten op het plaat
selijke kerkhof ter aarde werd besteld. Zuinigheid kenmerkte ook daar het 
lokale bestuur en Tienhoven besloot daarom nu van haar kant samen
werking met een buurgemeente te zoeken. 

Breukelen-St. Pieters kwam daarop in de glorieuze positie dat zij geld 
kon gaan vragen. Men werd het eens. Op 5 september 1871 besloot de 
gemeenteraad van Breukelen-St. Pieters met algemene stemmen "den 
onverdeelde helft van een gedeelte grond sectie C n° 1416 abusief ten 
name van Nicolaas Krijgsman staande en in het geheel groot 6 aren 80 
centiaren voor f 35 aan de Gemeente Tienhoven te verkoopen tot daar
stelling eener gemeenschappelijke begraafplaats". 

Verordeningen op het begraven 

Nu Breukelen-St. Pieters een eigen begraafplaats binnen zijn gebied 
kreeg, was het zaak daarvoor ook de nodige regels vast te stellen. Op 18 
oktober 1871 nam de gemeenteraad een "Verordening tot vaststelling van 
bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken binnen de gemeente" aan, 
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Afb. 1, Kadastraal kaartje uit 1950, gemaakt toen de verbreding van de Herenweg in 
Breukeleveen (rechts op die tekening) aan de orde was. Bij de pijl het terrein van de 
begraafplaats. Het perceel ten zuiden ervan (812) vas in het bezit van de gemeente 
Breukelen en grenst aan de westzijde aan de Vierde Plas, het perceel 813 met het 
voormalige ziekenhuis was eigendom van de familie Masmeijer en op het perceel 988 
staat het huis dat sinds 1966 St, Pietershaven heet. De situatie aan de linkerzijde van de 
tekening is wat verwarrend, doordat daar perceelgrenzen zijn aangegeven die in de 
plas liggen. 

en, zoals van goed op de centjes passende gemeentebestuurders mocht 
worden verwacht, een "Besluit tot heffing van begrafenisrechten" alsmede 
een "Verordening op de invordering van begrafenisrechten". 

Het zat de heren bestuurders niet mee. Onder de ingekomen stukken 
voor de gemeenteraadsvergadering van 5 januari 1872 bevond zich een 
missive van Gedeputeerde Staten van 13 december 1871 waarin mee
gedeeld werd dat bij Koninklijk Besluit van 23 november 1871 goedkeuring 
was onthouden aan het besluit tot heffing van begrafenisrechten. 

De raad moest zijn werk op bescheidener voet overdoen. De notulen van 
de vergadering van 19 april 1872 vermelden dat op voorstel van de voor
zitter met algemene stemmen niet meer werd vastgesteld dan: "1° Eene 
straf verordening op de begraafplaats in gemeen bezeten wordende door de 
gemeenten Breukelen-St. Pieters en Tienhoven en 2° Eene strafverordening 
op het begraven enz. binnen de gemeente Breukelen St. Pieters". 

De onder 1° bedoelde "Verordening op de gemeenschappelijke begraafplaats onder 
Breukelen-St. Pieters" luidt als volgt: 
Art. 1. De graven of kelders waarin eene lijkkist is neergelaten zullen onmiddellijk 
daarna worden gesloten en in den gewonen staat worden hersteld 
Art. 2. Binnen de afsluiting der begraafplaats mogen geen waterputten worden gegra
ven, noch dichte boschjes, heesters en hoogopgaande boomen worden geplant. 
Art. 3 Het stichten van grafkelders en gedenkteekenen, het aanleggen van graf-
tuinen, het planten van boomen en andere gewassen, het plaatsen van zerken en het
geen hiermede overeenkomt, kan door Burgemeester en Wethouders met inacht-
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neming van het voorgaand artikel worden vergund, onder bepaling evenwel dat het 
onderhoud daarvan komt ten koste van den eigenaar. 
Art 4 Wanneer de in het voorgaand artikel bedoelde eigenaar ondanks eene daartoe 
door Burgemeester en Wethouders gedane schriftelijke vordering, nalatig mocht 
blijven in het behoorlijk onderhoud van zijn eigendom zal het worden geslecht en de 
plaats waar het zich bevond in zijn vorigen staat worden hersteld, Ingeval de eige
naar onbekend mochtzijn, zal geene vordering de slechting behoeven vooraf te gaan. 
Art. 5 Met eene boete van drie tot tien gulden zal worden gestraft de persoon die, met 
de uitvoering in artikel 1 vermeld, belast is en de voorschriften niet heeft nageleefd. 

Men wenste dus op de plaatsing van alle soorten grafmonumenten voorbereid te 
zijn, tot en met grafkelders en graftuinen. Deze verordening steekt daarmee nogal af 
tegen het motief voor de aanleg van de dodenakker; dat was immers het hebben van 
een rustplek voor "de lijken die voor rekening der gemeente begraven worden". 
H i o t r i o r * Aa i r i l m a a n t a k a c t i m r i 4 û N < M t r A n i n n m n t n « « . n n « m m wrr.^ •*** A'.*. _ ~ « . . • — s - I — 
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rijke suikerooms hadden? 

Bouw van een lijkenhuisje 
In de raadsvergadering van 13 januari 1874 kwam bij monde van de 

voorzitter aan de orde "Het doen oprichten van een lijkenhuis, overeen
komstig de aanschrijving van 16 Augustus 1873 (Provinciaal blad no. 91), 
en waaraan tot nog toe niet is voldaan". Druk van de kant van het 
provinciaal bestuur was dus nodig om een dergelijke voorziening te 
realiseren, die toch bepaald niet overbodig leek voor een begraafplaats 
welke vooral was bestemd voor overleden armoedzaaiers en zwervers. 

Naast de begraafplaats stond een ziekenhuisje, dat door J. Masmeijer van 
de gemeente was gehuurd. Een van de raadsleden deelde mee "van dezen 
Mastmeijer vernomen te hebben [dat] hij gaarne een gebouwtje door de 
gemeente wilde hebben opgericht ten einde als bergplaats, varkenshok of 
iets van dien aard te dienen". (De naam staat in deze notulen fout gespeld.) 
Het raadslid C. Verhoeff stelde daarop voor "dit gebouwtje en het lijkenhuis 
dan onder één dak te zetten, daar zulks goedkooper zoude uitkomen". Maar 
de voorzitter, burgemeester P.L.A. Coüard, merkte in zijn reactie op "dat dit 
hem stuitend voorkomt: een lijkenhuis dient afgezonderd te staan van elk 
ander gebouw, voornamelijk van zoodanig een dat misschien wel als 
varkenshok zal gebruikt worden". De meeste leden deelden dat gevoelen, 
zodat het voorstel van de heer Verhoeff verworpen werd. 

Pas ruim twee maanden later, in de raadsvergadering van 17 maart 
1874, werd besloten tot een aanbesteding bij inschrijving van de bouw van 
K l i t 1 i I l ^ ü r t K I I Î O V l o o r t / - , ö*" \ t i o ^ m a n m A A n c K O ^ ï O + T » T » ^ * % * A r% \ ** <r.^t>«« '• 'êX TÎ m r-, r, 

n v t i i j r ^ v i i i i u u . m a a i tvjvn u a u Lilian m t t u o ï iaaok, w a m UE m o v l l l ij v I n g o -

briefjes moesten reeds op 20 maart ten huize van de heer C. Verhoeff 
worden ingediend. Op 13 april deelde de burgemeester mee dat de 
aanbesteding had plaats gevonden en dat de bouw was gegund "voor de 
som van f 62 ongeveer". Het huisje werd zo hoog dat een volwassen mens 
er net goed rechtop in kon staan. 

Onderhoud van de begraafplaats 

De op 19 april 1872 aangenomen verordeningen hadden slechts een 
korte geldigheidsduur. In de raadsvergadering van 25 februari 1876 wer
den ze opnieuw van kracht verklaard. Hetzelfde gebeurde op 27 mei 1886. 
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Het bezit van een begraafplaats bracht voor de gemeente toch nog enige 
inkomsten met zich. Zo werd in de raadsvergadering van 17 december 1886 besloten 
'tot de publieke verkoop van het houtgewas staande op de Algemeene begraafplaats te 
Breukelveen wanneer zulks ook wordt goedgekeurd door het Bestuur der Gemeente 
Tienhoven". Maar daartegenover stonden onderhoudskosten en die konden aardig 
oplopen, vooral als er achterstalligheid optrad. Zo moest de gemeenteraad op 4 maart 
1887 constateren dat de begrotingssom voor het in orde brengen der algemene 
begraafplaats te Breukeleveen te gering was en met f 50,- moest worden verhoogd tot 
een totaalpost van f 100.-. 

Toch was vermoedelijk ook dat bedrag nog te krap. Op maandag 14 oktober 1889 
moest de burgemeester aan de raad meedelen dat op de voorafgaande zaterdag de Ge
neeskundige Inspecteur naar de begraafplaats was wezen kijken. Die had laten weten 
dat deze "in overeenstemming zal moeten worden gebracht met bestaande voorschrif
ten" De burgemeester liet weten met nadere voorstellen daartoe te zullen komen. 

Die voorstellen kwamen aan de orde in de raadsvergadering van 23 december 1889. 
De sloten aan de voor- en achterkant en aan de zijde van het ziekenhuis zouden 
moeten worden gedempt. Het hele terrein moest met ruim 70 centimeter worden 
opgehoogd, omdat de grondhoogte te gering was bevonden om er twee lijken boven 
elkaar te kunnen begraven. Aanwezig houtgewas moest worden verwijderd Het hele 
terrein diende door een haag te worden omgeven. Het toegangshek moest, in verband 
met een verlegging van het hoofdpad. worden verplaatst en tevens worden veranderd 
of gerepareerd. De raad stemde, na enige discussie, met de voorstellen in, onder 
voorbehoud dat ook de gemeenteraad van Tienhoven dat zou doen. 

In deze geherstructureerde vorm zou de begraafplaats tot ruim in de 20ste eeuw 
blijven bestaan 

Toch een prijslijst 

Tien jaar later, op 15 november 1899, sprak de gemeenteraad van 
Breukelen-St. Pieters opnieuw over begrafenisrechten en legesgelden met 
betrekking tot de algemene begraafplaats in Breukeleveen. 

Voor het begraven van lijken zou betaald moeten gaan worden; eerste klasse f 6,-, 
tweede klasse f 4,- en derde klasse f 1,-. Voor het begraven op buitengewone uren zou 
f3,- extra verschuldigd zijn. voor het stichten van een grafkelder f 20,-, voor het dek
ken van een graf met een zerk f 5-, en voor het stellen van een gedenkteken f 10,-. 
De huur van grafruimte voor de duur van 10 jaar zou bedragen: eerste klasse f 10,-, 
tweede klasse f 6,- en derde klasse f 3,-; grafruimte voor onbepaalde tijd zou moeten 
kosten: eerste klasse f 30,-, en tweede klasse f 20,- (voor een graf in de derde klasse 
was huur voor onbepaalde tijd niet mogelijk). Voor het inschrijven van een graf zou 
men f 3,- moeten gaan betalen en voor het viseren (= krijgen van een afschrift) van 
een eigendomsbewijs f 0,30 

Inkomsten volgens deze prijslijst heeft de Breukeleveense begraafplaats 
overigens toch niet opgeleverd. Niets wijst er op dat daar ooit een persoon 
ter aarde is besteld. Wel zou er, volgens mondelinge mededelingen die oude 
Breukeleveners mij in de jaren 1940 gaven, een keer een paard zijn 
begraven, dat aan een besmettelijke ziekte was overleden. 

Einde v a n de bes temming als begraafplaats 

In de loop van de 20ste eeuw raakte de begraafplaats in Breukeleveen 
steeds verder in verval. Het perceel verwilderde. 

Kort voor de Tweede Wereldoorlog ging Piet Masmeijer trouwen, de 
oudste zoon van de Jan Masmeijer die toen in het pand ten zuiden van de 
begraafplaats woonde. Hij wilde graag een huis laten bouwen op het terrein 
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Terkoop grond« In 3-voud ingezonden aan gedeputeerde 
Btaten ran Utrecht t e r goedkeuring in
gevolge a r t . 228, sub d, der gemeente-
wet, op 5 J u l i 1951.  

De raad der gemeente Tienhoven(U) ; 
overwegende, dat wegene wijziging van het aanvankelijke plan -ter 
verbe ter ing van de Herenweg in de gemeente Breukelen die gemeente 
kan vols taan met de verkr i jg ing in eigendom van minder grond van 
deze gemeente dan tot de verkoop waarvan werd besloten b i j z i j n 
"besluit van 23 Februari 1950, goedgekeurd door de gedeputeerde 
s ta ten van u t rech t b i j hun b e s l u i t van 14 April 1950, 3e afdeling, 
n r . 1471/1253, aan welk bes lu i t nog geen u i tvoer ing i s gegeven; 
gehoord het voors te l van burgemeester en wethouders; 

"be a 1 u i t i 

I» z i j n b e s l u i t van 23 Februari 1950, hiervoren vermeld, in t e t r e k 
ken; 

I I . aan de gemeente Breukelen te verkopen voor de som van f 12,60 en 
voor ts onder de voorwaarden, bepalingen en bedingen, a l s in de 
b i j d i t "besluit behorende ontwerp—verklaring van verkoop z i j n 
vermeld, een strook grond, gelegen en onmiddellijk grenzende aan 
de Herenweg in de gemeente Breukelen, kadast raal bekend a l s ge
meente Breukelen-Sint P i e t e r s , s e c t i e ï , n r . 811 , groot ongeveer 
6,30 m2 "bij een lengte van ongeveer 12,50 m en een "breedte van 
ongeveer 0,50 m, alsmede het langs deze strook grond gelegen deel 
van de Herenweg t e r grootte van ongeveer 25 m2 "bij een lengte 
van eveneens ongeveer 12,50 a , een en ander a l s op de b i j d i t be
s l u i t "behorende tekening i s aangegeven; 

III« burgemeester en wethouders u i t te nodigen en de burgemeester voor 
zoveel nodig te machtigen t o t he t ver r ich ten van al hetgeen t e r 
u i tvoer ing van d i t bes lu i t wordt v e r e i s t . 

Gedaan t e r openbare vergadering van 31 Mei 1951. 

De raad voornoemd, 

, v o o r z i t t e r . 

secre ta r i s 

VAN UTRECHT INGHVOLGt Aïn . < - u - ^ ^ ^ 

I 'f* 
~_Aj/'i7^'^£y. ~p 

pGRlrfM 

Afb. 2, Raadsbesluit van Tienhoven uit 1951, waarbij afstand wordt gedaan van een 
stukje van het begraafplaatsterrein in Breukeleveen. 
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van de begraafplaats, maar dat lukte niet, omdat de gemeenten Breukelen-
St. Pieters en Tienhoven de grond niet wilden verkopen. Wel mocht Piet op 
dat terrein zijn geit laten grazen. Het lijkenhuisje diende nog enige tijd tot 
stal van het dier, totdat die opstal werd gesloopt. 

In 1950 werden plannen uitgewerkt voor de verbreding en asfaltering 
van de Herenweg in Breukeleveen. Daarbij moest ook de begraafplaats enig 
oppervlak prijsgeven, te weten een strook grond direct langs de weg, van 
ca. 2 meter breedte, en een strook van de eigenlijke begraafplaats, ter 
breedte van ongeveer 0,50 meter (in de eerste plannen was zelfs sprake 
van 2,25 meter); in beide gevallen over een lengte van 12,50 meter. Er was 
een omvangrijke procedure met de gemeente Tienhoven voor nodig om 
deze grond in het uitsluitend eigendom van de gemeente Breukelen te 
krijgen (zie ook Afbeelding 2). 

In 1966 kocht S.C. Bakkenist van de fijnhouthandelaar Scholten uit Hil
versum het huis direct ten noorden van de begraafplaats, dat hij 
vervolgens liet vergroten en verfraaien. Omdat het perceel kadastraal 
bekend was als Breukeien-St. Pieters, sectie F, nr.988 noemde hij het huis 
St. Pietershaven. Hij wilde er graag een garage bij kunnen bouwen. Daarom 
probeerde hij het terrein van de begraafplaats en het land daarachter in 
bezit te krijgen, en met succes. Dit tot teleurstelling van P. Masmeijer, die 
beide stukken land nog steeds in gebruik had en er ook wel graag eigenaar 
van had willen worden. Op dezelfde dag dat het eigendom notarieel werd 
overgeschreven stond Bakkenist het zuidelijkste stuk van zijn nieuwe bezit 
af aan Masmeijer. Laatstgenoemde verwijderde kort na de winter 1966-67 
zijn bezittingen van het gedeelte dat Bakkenist aan zich had gehouden, 
zodat die zijn garage kon laten bouwen. Zo raakte het oude begraafplaats
terrein verdeeld over twee eigenaren. Het zuidelijkste deel maakt nog 
steeds deel uit van de tuin van de familie Masmeijer. Het huis St. Pieters
haven met de garage werd in 1977 verkocht aan mevrouw E. Heere ma. 
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