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Begraafplaatsen in de gemeente Breukelen (1) 

J. Slingerland 
Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

'Memento mori" (gedenk het uur van je sterven) 

In de Middeleeuwen waren de mensen vertrouwd met de dood: door de 
massale kindersterfte en de slachtoffers van oorlogen en vele ziekten waar
tegen geen kruid was gewassen. De dood werd ernst toen de pest zich mani
festeerde. Deze ziekte, die zwarte builen veroorzaakte, longontsteking en een 
snelle dood, s tak verschillende malen in de Middeleeuwen de kop op. In 
korte tijd verloren 15 - 20 miljoen mensen het leven, van de 60 miljoen die 
Europa telde in de 14de eeuw. 

Ik haal dit aan, omdat de dood in het geding is en wij de dood nu eenmaal 
in de gaten houden. En wel steeds meer naarmate de leeftijd stijgt. Voor de 
één wordt het de overgang tot een eeuwig leven, voor de ander het definitieve 
einde. 

Ik dacht dat ik mag stellen: als je directe vragen over de dood uit de openbaarheid bant , 
dan bes taan die vragen nog wel! En juist doordat de alledaagse dood wordt geweerd uit het 
dagel i jkse leven, veroorzaakt een sterfgeval zoveel pijn. Een A m e r i k a a n s e schri jver 
drukte he t als volgt uit: "Als het bewustzijn van eens te zullen doodgaan, een deel is van 
ons menszi jn, dan zal he t vergeten van onze sterfelijkheid onze mensel i jkheid bedrei
gen." Dat sluit aardig aan bij de ui tspraak van Gerard K. van het Reve op zijn 70ste ver
j aa rdag op 14 december 1993: "Ik ben nu bijna vijftig jaren bezig met de mensen te vertel
len dat ze moeten sterven, maar ze willen er nog steeds niet aan!" 

Als je gaa t zoeken dan vind je erg veel gezegdes, spreekwijzen, die op de dood betrek
king hebben. Geen wonder: "de dood is de prijs van het leven". Die dood komt vaak onver
wachts . Daarna is er verdriet en zal ieder volk naar eigen aard zijn doden ter rus te leggen. 

Geschiedenis van het begraven 

In Nederland kennen we na de Napoleontische tijd, dus vanaf begin 19de 
eeuw, gelukkig alleen nog maar het begraven van onze gestorvenen op daar
toe aangewezen begraafplaatsen onder de open lucht. Het begraven in ker
ken, wat tot onhygiënische toestanden leidde, mocht daarna niet meer. Er is 
kort na de Franse tijd nog wel even geprobeerd de oude begraafgewoonte te 
herstellen, maar daar kwam men toch snel weer van terug. 

Die begraafplaats buiten was toen nog meestal het kerkhof, de hof van het 
kerkgebouw, rondom, naast of achter de kerk. U ziet het soms nog in kleine 
dorpen: heel oude graven rondom de kerk. Wandelt u bijvoorbeeld m a a r eens 
rond de fraaie oude dorpskerk van Nieuwer Ter Aa. 

Ook in de kern Breukelen werd aanvankelijk, behalve in de kerk, ook 
naas t de kerk begraven; dat betrof vooral de financieel minder bedeelden. 
Dat kerkhof is als zodanig verdwenen; die ruimte heet thans het Kerkplein. 
De begraafplaats werd verlegd naar een akker ten westen van het Kerkplein, 
achter enkele huisjes die daar toen al stonden en een sloot die op de Kerk-
gracht uitmondde. Die begraafplaats wordt tegenwoordig veelal aangeduid 
als de "oude begraafplaats". 

Tot 1920 werd er in Breukelen op een boerenwagen begraven. J a n Baas, 
(R.K.) eigenaar van Het Regthuys, kocht omstreeks 1920 een lijkkoets, met 
een bolvormig bovenstuk met linten erom. Evert Schuurman huurde die van 
hem als een protestant begraven moest worden. 

Na M. van Riet nam Willem J. Steenbrink de begrafenisonderneming 
voor Rooms-Katholieken over; Dirk van Dijk was de u i tvaar tondernemer 
voor de Nederlands-Hervormden en Oudhof voor de Gereformeerden. 
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Vóór de Tweede Wereldoorlog bestond lijkverbranding al; he t werd ge
doogd en er was één crematorium. Na de oorlog heeft crematie een n ie t 
meer weg te denken plaats in onze samenleving veroverd; de weers tand er
tegen van verschillende religieuze richtingen nam af. Er is t hans een groot 
aan ta l crematoria in ons land. 

Huidige begraafplaatsen in de gemeente Breukelen 

Er zijn in onze gemeente thans zes officiële begraafplaatsen aanwezig: 
twee in Kockengen, twee in Nieuwer Ter Aa en twee in Breukelen.Verder is 
er nog een enkele oude, oorspronkelijk particuliere begraafplaats . Tussen 
volkstuinen ligt nabij het Ned.-Herv. verenigingsgebouw "Regenboog" a a n 
de Wagendijk in Kockengen de grafkelder van Hermanus Sas de Bruyn en 
zijn vrouw Cornelia de Bruyn. 

De Algemene Begraafplaats b\j het dorp Breukelen 

Laten wij beginnen wat nader te kijken naar de Algemene Begraafplaats, 
met daarbij een afzonderlijk Rooms-Katholiek gedeelte, aan het Zandpad in 
Breukelen. 

In 1947 werd daar een weiland opgehoogd met anderhalve meter zand; 
na inklinken kwam daar de nieuwe begraafplaats. De oude, ten westen van 
de Pieterskerk, was vol en de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Broek-
dijk bij het NS-station (thans weiland achter het benzinetankstation) werd 

Afb. 1. Een begrafeniss toe t op he t Zandpad tegenover Vechtvl iet . B eg rav en werd de 
Ams te rdamse medicus Dr. Olislagers (1974). De aanspreker , i.e. de begrafenisonderne
mer Willem Steenbrink, liep voorop. Naas t de lijkkoets de dragers , daa rach te r drie volg
rijtuigen met een open landauer voor de bloemstukken. De lijkkoets is door mevrouw Bets 
Kor thagen in Amsterdam gekocht en is nog steeds de enige in Breukelen. De hee r Ben 
Molenkamp rijdt er nu mee. (Foto uit de collectie van Willem Steenbrink.) 
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geruimd en overgebracht naar het Zandpad. De overblijfselen van 360 men
sen werden in een gemeenschappelijk graf ondergebracht; op de zerk s taat 
een Latijnse tekst. De eerste die op de nieuwe begraafplaats begraven werd, 
was mevrouw Petronella Vulto-de Langen, 85 j aa r oud. 

Nu vinden wij daa r aan het Zandpad een goed onderhouden begraaf
plaats met veel groen en keurige grintpaden. Er is een parkeergelegenheid 
bij de ingang. Zoals bij vele begraafplaatsen staat er een forse heg rondom 
het park, dat in ruim vijftig jaar is ontstaan. Sfeervol op dit vroegere wei
land, mede omdat er een goede beplanting is. 

Na de ingang een achtkantig gebouwtje voor de uitvaartdienst, een aula 
met aan de achterzijde links en rechts een uitgang voor de baar: links voor 
het Rooms-Katholieke deel, rechts voor het algemene deel. 

Aan de achterzijde van de begraafplaats na de achterste heg is een nieuw 
gedeelte aangebracht, eveneens met een haag rondom. 

Als men de begraafplaats binnenkomt dan s taa t rechtsachter tegen de 
heg een bunker. Dat is een betonnen groepsschuilplaats, bedoeld als afwach-
tingsdekking voor de loopgraven; deze werd vlak voor de Tweede Wereld
oorlog gebouwd. Aan de achterzijde van die bunker - dus aan de kant van de 
Scheendijk - heeft men voor een vijftigtal urnen schappen gemaakt met een 
keurige perspex beschermplaat ervoor. Het personeel noemt dit de urnen
muur . Er s taan thans nog slechts vijf urnen op de plank met een messing 
plaatje erop. Het zijn de asresten van gestorvenen die volgens hun wens el
ders werden gecremeerd; de urn met as werd hier in Breukelen geplaatst. 
Het kan ook zijn dat de nabestaanden de urn begraven wensten; er zijn en
kele van die graven op deze begraafplaats. 

De graven zijn niet genummerd, men heeft slechts bij elk tiende graf een 
betonnen paaltje met een nummer, waaruit dan het nummer van de tussen
liggende graven kan worden afgeleid. 

Het Rooms-Katholieke gedeelte zet de traditie voort die in 1838 werd ingezet op de be
graafplaats bij het stat ion. De achtereenvolgende in Breukelen ter aarde bestelde priesters 
rus t t en daar bij e lkaar in een grafkelder, waarboven een kapel stond. In 1920 werd het 
kerkhof vergroot, de vlakte rondom de kapel werd verhoogd en er werd een t rap naar de 
grafkelder gemetseld. 

In 1932 werd een overeenkomst getroffen tussen het kerkbestuur en de firma Folkerts, 
die een exportslachterij ging bouwen op minder dan 50 meter van de begraafplaats. 

In 1937 vond er ontruimingswerk plaats, wat in 35 jaar niet was gebeurd. Dat bestond uit 
het laten zinken van de kisten naar een dieper deel en het overplaatsen van enige kisten 
(met toestemming van de familie en de aartsbisschop). Het kerkhof werd opnieuw inge
deeld en beplant, volgens een ontwerp van P. de Langen uit Oud Aa. 

Deze oude Rooms-Katholieke begraafplaats deed dienst tot 27 juni 1948. Daarna bleef hij 
nog enige tijd bestaan zonder da t verdere bijzettingen plaats vonden. De Rooms-Katholieke 
begrafenisstoeten reden vanaf eind juni 1948 naar het Zandpad. 

Veel verhuisde van de begraafplaats bij het station naar de nieuwe begraafplaats. De 
kapel op de grafkelder voor de priesters werd echter niet overgebracht naar het Zandpad, 
evenmin als de s tenen kolom naas t de kapel, waarin in november een petroleumlamp, de 
zogenaamde Godslamp, b randde . 

Het verschil tussen het algemene deel en het Rooms-Katholieke deel van 
de huidige begraafplaats aan het Zandpad is opmerkelijk. Een groot kruis 
markeer t de graven van de priesters achterin. Men ziet op de gewijde grond 
veel graven met kruisen. Als men veel geld had, liet men een beeldhouw
werk plaatsen: een engel, een Christusfiguur. 

Op het algemene deel, rechts op de begraafplaats, ziet men geen kruisen, 
maar wel veel bijbelteksten, refererend aan de overwegend typische protes
tantse instelling van Breukelen. 

Hier en daar ziet men iets opvallends, zoals een zerk met een eenvoudig opschrift: 
BADJO. Bui tenstaanders begrijpen dat niet, maar voor Breukelen was Jo Stilting, de bad-
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meester, een begrip. Hij was met zijn vrouw, tan te Nel, het "gezicht" van de Breukelse Bad
en Zweminricht ing De Meent, voorbij de Scheendijk aan een legakker , een bijzonder m e n s 
die orde op zaken stelde in zijn zwembad en tientallen jongens en meisjes uit he t dorp de 
zwemkunst heeft bijgebracht. Iedereen kende hem als "Badjo". 

Ook een nat ionaal bekende figuur als Eduard Verkade (1878 - 1961), ac teur (Shake-
speare-vertolker), regisseur, criticus bij de Groene Amsterdammer en mede-oprichter van 
de Toneelacademie, r u s t op de begraafplaats aan het Zandpad, onder een u i t sp raak van 
Hamlet : "Gereed zijn is alles". Mevrouw Verkade overleed in 1990 en rus t bij h a a r echtge
noot. 

Er woonden en wonen in Breukelen en omgeving vooral in de 20ste eeuw nogal wat 
kuns tenaars , acteurs , enz.; één daarvan, Elly van Stekelenburg (1901 - 1984), was de lieve
ling van he t dorp. Deze bijzondere vrouw rus t in een graf in he t verlengde van da t van 
Eduard Verkade. Het opschrift op de zerk luidt (naar Hamlet): "Een vrouw met een onbe
grensde humor , Vol van de verrukkeli jkste fantasieën". 

Vlak bij de ingang l inks vindt men twee graven van de meisjes Quar les van Ufford, 
die bij een t ragisch ongeluk zijn omgekomen. 

Verscheidene famil ienamen komen herhaaldel i jk op de g ra fmonumenten voor: gene
ra t ies van families, typische Breukelaars . 

Op het Rooms-Katholieke deel is nog een graf achter de heg van iemand die zelfmoord 
pleegde; men werd in zo'n geval eeuwenlang in ongewijde aarde "achter de heg" begra
ven, want de priester stond de begrafenis in kerkelijk-gewijde grond niet toe. De overlede
ne had de wetten van de kerk daarvoor te zwaar geschonden! Sedert een dertigtal j a ren is 

•« »«ifj, 

Afb. 2. Een begrafenisstoet in 1952 of 1953 op de (nog beklinkerde) Straatweg ter hoogte van 
de Markt . Op de achtergrond het huis van hu i sa r t s J h r . J .F . Backer (hoek S t r aa tweg -
Markt) . Voorop loopt de heer Dirk van Dijk Sr, de vader van de huidige begrafenisonderne
mer. Achter de eerste Cadillac acht dragers, daarna de andere drie Cadillacs, die werden 
gehuurd van Evert Schuurman. 

Rond 1930 was he t nog burenplicht om drager te zijn. Daarna werd het een betaald baan
tje, vooral voor ouderen. Men kreeg ƒ 2,50 à ƒ 5,00 voor een begrafenis. Een zwart pak werd 
geleend of gekocht; he t ging een leven lang mee. Men werd toen nog per "klasse" begra
ven: een eerste-klas begrafenis kostte ƒ 10, een tweede-klas ƒ 5 en een derde-klas ƒ 2,50. 
Ook het kerkhof kende drie klassen. Rond 1940 werd dat teruggebracht tot twee klassen van 
respectievelijk ƒ 25 en ƒ 15, en in 1970 werd het klassesysteem opgeheven. (Foto uit de col
lectie van Dirk van Dijk.) 
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dit niet meer zo in Breukelen; men wordt na zelfdoding ter aarde besteld als iedere andere 
gestorvene. Met de doodsoorzaak wordt niet meer gerekend. 

Verordeningen betreflende het begraven 

In een gemeenteverordening staat aangegeven hoe het beheer van de be
graafplaats dient plaats te vinden en hoe begraven moet worden. Een staan
de steen mag 1 meter hoog zijn, een zerk mag maximaal 1,90 bij 0,90 meter 
meten. De plaats om te begraven is 2 bij 1 meter. In een graf mogen drie per
sonen volgens de "wet op de lijkbezorging", maar in Breukelen mogen dat 
slechts twee personen zijn, vanwege de hoge grondwaterstand. De eerst 
overledene wordt hier 6 voet diep begraven. 

Er zijn ook grafkelders, met een dekplaat van 2,55 bij 1,17 meter. De kel
der zelf is iets kleiner; men rust met droge voeten. Zon kelder geeft aanzien. 

Er komt op het Rooms-Katholieke gedeelte nog een zogenaamd "alge
meen" graf voor met twee stenen: daarin werden twee overledenen begraven 
die geen familie van elkaar zijn. 

De Terebinth 

Bij de Stichting Stichtse Geschiedenis (SSG), het centrale s teunpunt in de 
provincie Utrecht van verenigingen die zich met geschiedenis bezig houden, 
heeft zich in 1992 een vereniging aangesloten die zich vanuit een historische 
invalshoek wijdt aan herstel van zorg rond dood en rustplaats. Deze vereni
ging heet "De Terebinth", heeft een flink aantal leden in het hele land en 
geeft een Nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigs over begraafplaatsen. 
Er zijn een paar cursussen gehouden ter informatie en men is over de hele 
provincie Utrecht begonnen dodenakkers en historisch belangwekkende 
grafmonumenten te inventariseren. Daarbij wordt ook nagegaan wat de 
moeite waard is om te worden geconserveerd. Gedacht wordt aan een geza
menlijk boekje hierover voor de hele provincie Utrecht. 

De n a a m "De Terebinth" komt van de terpentijnboom, die uit zijn schors 
terpenti jnhars laat vloeien. De boom groeit rond de Middellandse Zee, met 
name op het eiland Chios dicht bij Turkije. De Grieken kenden aan die boom 
eeuwigheidswaarde toe. 

Ook de Historische Kring Breukelen doet in dat project van "De Tere
binth" en de SSG mee en is gaan inventariseren, onder andere om te zien of 
er werkeli jk monumenten zijn op onze begraafplaatsen die niet verloren 
mogen gaan wegens h u n cul turele en/of his tor ische waarde . Schri jver 
dezes t reedt op als de contactpersoon tussen beide verenigingen. Wanneer u 
iets weet over de geschiedenis van een begraafplaats of wilt wijzen op een bij
zondere grafsteen of iets dergelijks, dan hoor ik dat graag van u. 

Leden van de Historische Kring die willen meewerken aan inventarisatie 
van de begraafplaatsen, kunnen dat melden bij het bestuur of bij de schrij
ver van dit artikel. 

Bronnen 

Gesprekken met Jacques van der Haar , Dirk van Dijk en Willem Steenbrink. 
Hoe he t groeide . . ., gedenkboek van 100 jaar parochiekerk Breukelen 1885 - 1985. Eigen 

uitgave van de R.K. parochie, 36 blz. 
Ingezonden brief in de NRC van 11 maar t 1993, waarin een boek uit 1980 over de Ameri

kaanse u i tvaar tcu l tuur (James Farrell , Inventing the American way of death, 1830 -
1920) werd aangehaald: "if knowing tha t we will die is part of what makes us h u m a n , 
then forgetting tha t we will die threatens our humanity". 

Begraafplaatsen als cultuurbezit. Terebinth reeks nr. 1, uitg. De Terebinth, 1992. 
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