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Begrafenisvereniging "Breukelen", 1932 - 1981 

H. van Walderveen 

Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Het begraven van een overleden medemens, met alle handel ingen daar
omheen, was traditioneel voor een groot deel burenhulp. Het afleggen van 
het l ichaam van de gestorvene (wassen, nagels knippen, h a a r verzorgen, 
kleden) werd gedaan door familie of buren. Op de mannen die het dichtst bij 
het sterfhuis woonden, werd een vanzelfsprekend beroep gedaan de kist te 
dragen. Daarbij moesten ze natuurlijk in het zwart gekleed gaan. In de tijd 
tussen de beide wereldoorlogen, toen de mensen het vaak financieel moeilijk 
hadden, liep het decorum bij een ui tvaar t terug. Wanneer he t zwarte pak 
al lang in de kas t hing, paste het niet altijd meer zo goed, en soms moest 
het ook worden geleend. Eenheid in kleding ontbrak. De uitbreiding van be
staande woonwijken en de bouw van nieuwe maakte bovendien dat de ver
trouwde burenhulp niet meer overal zo'n vanzelfsprekende zaak was. 

Bepaalde diensten, zoals het leveren van de lijkkist en he t rijden me t 
l i jkwagen en volgrij tuigen, konden worden ingehuurd , m a a r daa rop be
stond geen georganiseerde kwaliteits- en prijscontrole. 

Al eeuwenlang was he t de gewoonte da t de naas te n a b e s t a a n d e n een 
zogeheten aansp reke r lieten rondgaan om een sterfgeval a a n te zeggen. 
Huis aan huis werd door hem een met de opdrachtgever afgesproken vas te 
teks t opgezegd, aangevuld op diverse adressen , waaronder mees ta l alle 
buurtgenoten, met een uitnodiging om bij de begrafenis aanwezig te zijn. 

Oprichting van de Begrafenisvereniging 'Breukelen" 

Op initiatief van de heren J.D. Baster t , J .P . Oranje, J .H. Herfkens, D. 
Hoogendoorn, D. Balk en J.D. Barreveld werd op 14 m a a r t 1932 in he t 
gebouw Salvatori een vergadering belegd om te komen tot de oprichting van 
een plaatselijke begrafenisvereniging. De vergadering werd goed bezocht en 
79 personen gaven zich direct op als lid. In de vergadering werd ook een 
bes tuur gekozen. J .D. Bastert werd met meerderheid van s temmen recht
streeks als voorzitter aangewezen. In de tweede stemming werden de ande
re bestuursleden gekozen. 

In de bestuursvergadering van 18 april 1932 werden de functies als volgt 
verdeeld: eers te secretaris: J .P. Oranje; tweede secretaris: J .D. Barreveld; 
eerste penningmeester: D.A. de Beijl; tweede penningmeester: G. Scherpen-
zeel; algemene bestuursleden: D. Hoogendoorn en G. van Os. 

De contributie werd vastgesteld op ƒ 0,25 per j aa r en het entreegeld op 
ƒ 1,00. Inmiddels hadden zich al 137 leden aangemeld. 

Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Er werden concept S ta tu ten en een concept Huishoudeli jk Reglement 
opgesteld, die in de ledenvergadering van 19 mei 1932 werden aanvaard en 
waarvoor vervolgens Koninklijke goedkeuring werd aangevraagd. Die werd 
verleend onder nr. 1076 bij Koninklijk besluit d.d. 8 oktober 1932, nr. 31 en als 
bijvoegsel vermeld in de Nederlandse Staatscourant van woensdag 16 no
vember 1932, n r . 223. In artikel 2 stond, dat de "Vereniging zich ten doel stelt, 
aan het begraven van lijken op de Algemene Begraafplaats te Breukelen een 
passend karakter te geven. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg 
en wel door (a) het houden van vergaderingen, (b) eenheid te brengen in de 
regeling der begrafenissen, (c) haar leden bij eventuele sterfgevallen in h u n 
gezinnen zoveel mogelijk steun te verlenen, (d) andere wettige middelen." 
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Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement luidde: "De Begrafenivereni-
ging "Breukelen", gevestigd te Breukelen, stelt zich ten doel bij overlijden 
van h a a r leden deze n a a r de eisen des tijds op passende wijze n a a r de 
gewenste begraafplaats te vervoeren en daar ter aarde te bestellen. De voor
financiering hiervan geschiedt door de Vereniging." 

Prijsaanvragen, prijsopgaven en prjjsoverleg 

Het bestuur zat intussen niet stil en had prijsopgave gevraagd voor lijk
kisten bij de diverse timmerlieden in Breukelen. In de bestuursvergadering 
van 7 mei 1932 werd de vergoeding voor de dragers als volgt vastgesteld: 
klasse l a ƒ 10,00, klasse lb ƒ 6,00, klasse 2 ƒ 4,00 en klasse 3 ƒ 2,50. De tarie
ven voor de aansprekers J. de Jong en Chr. van Elk werden na overleg als 
volgt vastgesteld: klasse l a ƒ 50,00, klasse lb ƒ 30,00, klasse 2 ƒ 20,00 en 
klasse 3 ƒ 12,00. De aanzeggingen moesten te voet geschieden en de aan
sprekers moesten altijd tressen dragen bij het rondzeggen. Voor circulaires 
gaf drukkerij G. van Dijk een prijs op van ƒ 9,00 per 100 stuks en voor dank
betuigingen ƒ 6,00 per 100 stuks. Deze prijzen werden door de algemene 
ledenvergadering van 19 mei 1932 goedgekeurd. 

Met de prijzen van de firma C. Schuurman, die lijkwagen en volgrijtui
gen beschikbaar had, ging men niet akkoord. Voor lijkwagen en volgrijtui
gen klasse 1 wilde hij geen prijzen opgeven; voor lijkwagen klasse 2 werd 
ƒ 29,00 vastgesteld en voor klasse 3 ƒ 27,50. Volgrijtuigen met één paard 
kostten voor klasse 2 ƒ 7,00 en voor klasse 3 ƒ 6,00; met twee paarden ƒ 5,00 
meer. Deze prijzen golden binnen de grenzen van het gebied tussen "Hooger-
lust", "Ortswaranda" en "Bouwlust" en werden bui ten da t gebied ƒ 2,00 
resp . ƒ 1,00 hoger. He t bes tuur kreeg de opdracht om desnoods bu i ten 
Breukelen prijsopgaven te vragen. 

In de bes tuursvergader ing van 26 mei 1932 werd gemeld, dat met de 
firma Brom te Utrecht contact opgenomen was over de prijzen van lijk
wagen en volgrijtuigen. Op de algemene ledenvergadering van 2 juli 1932 
werd besloten een j aa r met deze firma in zee te gaan. De prijzen waren aan
zienlijk lager dan die van de firma C. Schuurman en he t mater iaa l was 
beter. De prijs voor een lijkwagen klasse 1 bedroeg ƒ 16,50, klasse 2 ƒ 15,00 en 
klasse 3 ƒ 13,50; de prijzen voor volgrijtuigen met twee paarden waren 
respectievelijk ƒ 14,50, ƒ 13,00 en ƒ 11,50. De firma Schuurman bleek niet 
bereid zijn prijzen te verlagen. 

De algemene vergadering van 1932 vond de prijzen voor lijkkisten, die de 
firma De Bruin met vier andere timmerbedrijven, te weten J . Gerwig, D. 
van Santen, C. van Schaik en B. Smink, opgegeven had, aan de hoge kant; 
het bes tuur werd gevraagd opnieuw contact op te nemen met deze bedrijven. 
Deze waren echter niet bereid de prijzen omlaag te brengen. Buiten Breuke
len bleken de prijzen niet veel anders te zijn. 

G. van Os stelde zich beschikbaar om de kisten ter plaatse te controleren. 
Het beleid van het bestuur t.a.v. het andere prijsoverleg werd ook door de 
vergadering goedgekeurd. Het aantal leden bedroeg inmiddels 188. 

Diverse vergaderingen 

In de bestuursvergadering van 6 maar t 1933 werd melding gemaakt van 
een ingekomen dankbetuiging van mejuffrouw E. Stromenberg en van de 
weduwe Van den Brink, waarbij dezen de vereniging bedankten voor de 
wijze waarop de begrafenisvereniging, en in het bijzonder de heer De Beijl, 
de familieleden tot s t eun waren geweest. Een kistje s igaren werd aan
geboden, waarvan de bestuursleden er ter plekke elk een oprookten. 

Op de algemene ledenvergadering van 27 maa r t 1933 bleek het aanta l 
leden 215 te zijn. Er waren in 1932 zeven begrafenissen geweest waarbij van 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 12, nr. 2, 1997 



112 

• ; ô :
 :;ij|:4i 

«lis! 

M M E ; ' 
• • 

WmÊÊÊÊÊmÊtn'  • 
« H i : ; 

. •• • •• • : 

Afb. 1. De oude begraafplaats achter het Kerkplein te Breukelen (foto H. van Walderveen, 
1994, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

de diensten van de vereniging gebruik werd gemaakt. De leden konden h u n 
contributie gedurende j anuar i ten huize van de penningmees te r voldoen; 
daarna werd een kwitantie aangeboden met 5 cent verhoging als innings-
kosten. 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 1734 meldden, 
dat er in 1933 weer 62 nieuwe leden waren bijgekomen en dat er 16 begrafe
nissen waren geregeld. Het contract met de firma Brom werd verlengd. 

In de notulen van de algemene ledenvergadering van 17 mei 1935 s t aa t 
dat er eind 1934 302 leden waren en dat er een batig saldo was van ƒ 530,77. 
Er waren 16 begrafenissen geregeld, waaran drie van kinderen. In de plaats 
van J.D. Barreveld, die om persoonlijke redenen had bedankt , werd J .C. van 
Ginkel als bestuurslid gekozen. 

Vervoer door middel van auto's 

In de bestuursvergadering van 15 juli 1935 werden de tar ieven van de 
firma Schuurman voor begrafenissen met auto's besproken: lijkauto klasse 
1 / 17,50, klasse 2 ƒ 15,00, klasse 3 ƒ 12,50; volgauto's klasse 1 ƒ 7,50, klasse 2 
ƒ 6,00, klasse 3 ƒ 5,00. Voor begrafenissen buiten Breukelen werd een meer
prijs van 25 cent per kilometer berekend voor de lijkauto en van 12 V2 cent 
per kilometer voor de volgauto's. Na ampele discussie besloot het bes tuur dat 
he t contact met de firma Brom niet zondermeer verbroken kon worden, 
omdat deze firma over uitnemend materiaal beschikte en de begrafenissen 
met rijtuigen prima verzorgde. Wel zou ook aan hen een prijsopgave van de 
tarieven voor auto's gevraagd worden. 

In de bestuursvergadering van 23 juli 1935 deelde de heer De Beijl mee, 
dat de voorzitter en hij een gesprek hadden gehad met de firma Brom en 
dat deze dezelfde tarieven voor auto's berekende als de firma Schuurman. 
Besloten werd dat de firma Brom de begrafenissen zou blijven verzorgen. 
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In de notulen van de ledenvergadering van 15 februari 1939 lezen we, dat 
de heer Scherpenzeel een onderhoud had gehad met de firma Brom, die af
s tand wilde doen van haa r recht op het vervoer met auto's bij begrafenissen. 
De heren Van Scherpenzeel en Gerri tsen hadden daarom een bespreking 
gehad met de firma's C. Schuurman en W. van Beesd. De eerste bleek zowel 
de lijkwagen als de volgauto's te kunnen leveren; de laa ts te alleen volg
auto 's . De firma Schuurman voelde er echter weinig voor om haa r lijkauto 
a a n de firma Van Beesd te verhuren . In de bes tuursvergader ing van 16 
m a a r t 1939 bleek dat een compromis met de beide firma's was bereikt: de 
firma Schuurman zou de lijkauto leveren en de tweede volgauto, de firma 
Van Beesd de eerste volgauto, de derde, enzovoort. De prijzen werden: lijk
auto: klasse 1 ƒ 17,50, klasse 2 ƒ 15,00, klasse 3 ƒ 12,50; volgauto's: klasse 1 
ƒ 7,50, klasse 2 ƒ 6,00, klasse 3 ƒ 5,00, fooien inbegrepen. 

Bestuurswisselingen 

In de bestuursvergadering van 17 maart 1936 bedankte de heer Van Os als bestuurslid en 
kistenkeurder. Verder waren de heren Hoogendoorn en Van Ginkel aftredend, die zich 
beiden herkiesbaar stelden. In de ledenvergadering van 30 maart 1936 werd H.M. Vlug in 
de plaats van G. van Os gekozen. D. Hoogendoorn werd herkozen en J. Gerritsen werd in 
de plaats van J.C. van Ginkel gekozen. 

In de bestuursvergadering van 18 maart 1937 werd het aftreden van G. Scherpenzeel 
vermeld; ook moest in de vacature van D. Hoogendoorn, wegens diens overlijden, voorzien 
worden. In de algemene ledenvergadering van 8 april 1937 werd G. Scherpenzeel herkozen 
en W.K. Bloemhof in de plaats van D. Hoogendoorn gekozen. 

In de algemene ledenvergadering van 4 april 1940 werd H.M. Vlug herkozen, terwijl 
W.I. Hollemans in de plaats van J. Gerritsen werd gekozen. 

Uit de ledenvergadering van 8 april 1937 kwam een voorstel om aan de 
penningmeester, D.A. de Beijl, een vergoeding toe te kennen in verband met 
het vele werk dat hij verrichtte, zoals het regelen van begrafenissen met de 
aansprekers en het toezicht houden op begrafenissen. De Beijl wilde echter 
gewoon bestuurslid blijven en geen ambtenaar van de vereniging worden. 
In de latere buitengewone ledenvergadering van 1 juni 1937 werd toch be
sloten, na langdurige discussie, om De Beijl een vaste onkostenvergoeding 
van ƒ 25,— per j aa r toe te kennen. 

De algemene ledenvergadering van 27 maar t 1941 besloot onder andere 
om de vergoeding voor de penningmeester te verhogen tot ƒ 50,-- per jaar . 

Kledingfonds 

In de bestuursvergadering van 13 mei 1937 deelde de voorzitter mee dat 
C.W. Mat thes ƒ 60,— beschikbaar wilde stellen wanneer tot aanschaf van 
uniforme kleding voor de dragers zou worden overgegaan. De totale kosten 
voor hoeden en jassen werden begroot op ca. ƒ 1000,—. De Boazbank, bij 
monde van G. Scherpenzeel, was bereid een krediet te ver lenen tot een 
bedrag van ƒ 1000,-. De secretaris stelde voor een kledingfonds te stichten en 
de heer Matthes te verzoeken de ƒ 60,-- als stichtingskapitaal beschikbaar te 
stellen. Besloten werd om deze zaak in de ledenvergadering van 1 juni 1937 
a a n de orde te stellen. Met slechts twee tegenstemmen werd hiertoe be
sloten. Tevens werd beslist dat buiten de vereniging om geen gebruik mocht 
worden gemaakt van de kleding. 

In de algemene ledenvergadering van 4 april 1940 werd besloten om 2% 
van het bedrag van iedere begrafenis te heffen ten bate van het kledingfonds 
en het onderhoud van de kleding. 

Nieuwe aanspreker, dragers en bestuursleden 

In de notulen van de bestuursvergadering van 30 maar t 1938 en van de 
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algemene ledenvergadering van 3 mei 1938 staat onder andere vermeld dat 
de aanspreker J. de Jong wegens lichaamsgebreken bedankte als aan
spreker en dat in zijn plaats K. Herrebout werd benoemd. Ook werden R. 
Hoefakker en L. de Jonge als dragers aangesteld. In de bestuursvergade
ring van 26 september 1938 deelde de heer De Beijl mee dat hij wegens 
vertrek uit Breukelen als penningmeester moest bedanken. In zijn plaats 
werd in de algemene ledenvergadering van 16 maart 1939 D.J. van Santen 
gekozen. 

De notulen van de bestuursvergadering van 3 november 1942 vermelden 
het bedanken van Chr. van Elk als aanspreker; tevens was er een brief van 
D. van Dijk ontvangen, die verzocht hem als aanspreker in plaats van Van 
Elk te benoemen. Het bestuur ging hiermee akkoord. In de algemene leden
vergadering van maart 1943 werden C. Halstein en G. Masmeijer als nieuwe 
dragers voorgesteld, ter vervanging van R. Hoefakker en H. Masmeijer. 

In de bestuursvergadering van 18 maart 1944 vroegen de aansprekers K. 
Herrebout en D. van Dijk om een salarisverhoging tot ƒ 42,50 voor klasse 1, 
ƒ 27,50 voor klasse 2 en ƒ 17,50 voor klasse 3; het laatste bedrag werd door het 
bestuur verlaagd tot ƒ 15,00 en de andere bedragen werden geaccepteerd. De 
heer Vlug meldde dat er problemen waren met de aanlevering van hout voor 
lijkkisten en dat het zink voor de binnenkant van de kisten vaak ontbrak. 

Een jaar later waren de bestuursleden W.I. Hollemans en H.M. Vlug 
aftredend; in de ledenvergadering van 29 maart 1944 werd Vlug herkozen en 
G. Lammertse gekozen in de plaats van Hollemans. 

Nieuwe begraafplaats 

In de bestuursvergadering van 29 augustus 1944 deelde de voorzitter mee 
dat B & W van Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters een geheel 
nieuwe begraafplaats aan het Zandpad op een terrein vlak bij Weerestein 
wilden inrichten. Als een van de bezwaren werd voorzien dat deze begraaf
plaats moeilijk te voet bereikbaar zou zijn, zodat men gedwongen werd 
rijtuigen of auto's te gebruiken. Hierdoor zouden de kosten aanzienlijk 
stijgen. Besloten werd om handtekeningen onder de leden in te zamelen en 
deze aan de burgemeester aan te bieden. In de algemene ledenvergadering 
van 3 augustus 1945 bleek, dat de voorzitter eerst een gesprek met burge
meester Jhr mr H.H. Röell had gehad; deze was van mening, dat het niet op 
de weg van de begrafenisvereniging lag zich er mee te bemoeien. Vervolgens 
had hij met de waarnemend burgemeester, J. Molenkamp, gesproken, die 
had toegezegd de zaak met Gedeputeerde Staten op te zullen nemen. Er 
diende wel snel een besluit genomen te worden, want de oude begraafplaats 
raakte vol; er moest bij klasse 3 begrafenissen soms al een graf gedolven 
worden in een van de paden. 

De aanleg van een nieuwe begraafplaats kwam opnieuw aan de orde op 
de bestuursvergadering van 10 december 1945. Besloten werd om de gemeen
teraadsleden te adviseren tegen het voorstel te stemmen en in de plaatselijke 
kranten een advertentie te plaatsen met een adhesiebetuiging met het 
voorstel om de oude begraafplaats uit te breiden. In de bestuursvergadering 
van 11 maart 1946 werd medegedeeld, dat de begroting, waarin gelden 
waren uitgetrokken voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats, door de 
gemeenteraad met 7 tegen 3 stemmen was afgekeurd. B & W zouden echter 
bij Gedeputeerde Staten in beroep gaan. De voorzitter vond het wenselijk ook 
de wensen van de begrafenisvereniging kenbaar te maken bij Gedeputeerde 
Staten. In de bestuursvergadering van 16 mei 1946 deed de burgemeester 
verslag van het bezoek aan GS, waar men de vraag meekreeg om een be
groting op te stellen voor de uitbreiding van de oude begraafplaats. 

Op 24 juni 1947 werd bericht ontvangen dat de gemeenteraad van Breu
kelen-Nijenrode had besloten de oude begraafplaats aan de zuidzijde uit te 
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breiden. Dit werd voor kennisgeving aangenomen, aangezien de gemeente
raad van Breukelen-St. Pieters inmiddels besloten had een nieuwe begraaf
p laa ts aan te leggen, welk besluit door GS was goedgekeurd. Mede door 
het vooruitzicht op een samenvoeging van beide gemeenten was alles op 
losse schroeven komen te s taan, maar er zou wel een nieuwe begraafplaats 
komen. 

De periode van 1945 tot 1981 

Over de laatste periode in het bestaan van de begrafenisvereniging zal ik 
kortheidshalve slechts die feiten vermelden die nodig zijn om een duidelijk 
inzicht in het functioneren van de vereniging te krijgen. 

Aansprekerstarieven 

De aansprekerstarieven waren in 1948 als volgt: klasse 1 ƒ 50,--, klasse 2 
ƒ 35,--, klasse 3 ƒ 25,-- + ƒ 1,50 per uur voor rondzeggen buiten de wijk of 
s t raa t waar de overledene gewoond had. 

Met de a lgemene st i jging van de arbeids lonen, werden ook de aan
sprekers duurder . In 1963 werden de tarieven als volgt: klasse 1 ƒ 6 5 , - , 
klasse 2 ƒ 42,50, klasse 3 ƒ 30,-- + ƒ 1,50 per uur. In 1972 werd de vergoeding: 
klasse 1 ƒ 125,--, klasse 2 ƒ 100,-, klasse 3 ƒ 65,--. Drie j aa r later, in 1975, 
werd dit opnieuw gewijzigd. Er kwam één tarief van ƒ 140,--; er was geen 
klasseverschil meer. 

Het la ten aanzeggen door een aanspreker kwam echter steeds minder 
voor. Om anderen op de hoogte te stellen van een overlijden werd de ge
drukte rouwkaart het meest gebruikte middel. Bovendien kon in één of meer 
k ran ten een rouwadvertentie worden geplaatst. 

Dragerstarieven 

De dragerstarieven waren in 1948 als volgt: klasse 1 ƒ 8,~, klasse 2 ƒ 6,—, 
klasse 3 ƒ 4 , - per drager per keer. 

In 1961 bestond het dragerskorps uit 12 man. 
In 1963 werden de tarieven: klasse 1 ƒ 15,--, klasse 2 ƒ 10,- , klasse 3 ƒ 6,~ 

per drager per keer. In 1968 kregen de dragers weer salarisverhoging: klas
se 1 ƒ 2 5 , - , klasse 2 ƒ 15,--, klasse 3 ƒ 7,50 per drager per keer. 

Omdat he t s teeds moeilijker werd om dragers te krijgen, werd op de 
ledenvergadering van 24 maar t 1969 voorgesteld om aan de gemeente te 
verzoeken een baa r op wielen aan te schaffen, zoals die in Kockengen in 
gebruik was. Dit werd in een brief van 5 april 1969 toegezegd. Na 1974 waren 
er geen d rage r s mee r in dienst van de begrafenisvereniging. De oude, 
bemiddelende rol van de vereniging was geleidelijk steeds meer verschoven 
n a a r begrafenisondernemers. 

Vervoerstarieven 

In de bes tuursvergader ing van 12 februari 1951 werden tarieven van 
ƒ 25,-- voor een lijkauto en ƒ 15,-- voor een volgauto vastgesteld. Er was geen 
klasseverschil meer. In 1969 werden deze tarieven ƒ 45,-- voor een lijkauto 
en ƒ 35,-- voor een volgauto. 

In 1977 vroegen de firma's Schuurman en Kroon om de volgende tarieven 
(alle inclusief BTW) te mogen berekenen: 

Lijkauto + kisten in Breukelen ƒ40,-- Volgauto alleen naar kerkhof ƒ 55,— 
Lijkauto + kisten in Utrecht ƒ 6 5 , - Volgauto auladienst + kerkhof ƒ60,— 
Lijkauto naar kerkhof ƒ 75,- Volgauto crematorium Utrecht ƒ 80,-
Lijkauto crematorium Utrecht ƒ 95,-

Dit zijn de laatste tarieven die het bestuur van de vereniging goedgekeurd 
heeft. In 1978 wilde men de tarieven voor de lijkauto's weer verhogen, maar 
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Afb. 2. J.D. Bastert. 

daar ging het bes tuur niet mee akkoord, mede omdat de prijzen van benzine 
en olie sinds 1977 niet hoger geworden waren. 

Ledenaantal en contributie 

Eind 1945 had de begrafenisvereniging 341 leden. Men betaalde nog steeds 
een contributie van ƒ 0,25 per jaar ; het inschrijfgeld voor nieuwe leden 
bedroeg ƒ 1,--. Eind 1959 was het aantal leden gestegen tot 355. Men betaalde 
toen ƒ 0,50 contributie en het inschrijfgeld was ƒ 2,~. Eind 1971 werd de 
contributie verhoogd naa r ƒ 4 , - per jaar en het inschrijgeld werd ƒ 2,50. 
Daarna zijn deze bedragen niet meer verhoogd. 

Eind 1971 was he t ledenaantal nog 348, maa r vier j a a r l a te r was di t 
gedaald tot 278. Het bleef gestaag achteruit gaan: in 1977 waren er 255 leden 
en eind 1980 nog maar 208. 

In de periode 1960 - 1980 waren er 281 begrafenissen waarbij de vereni
ging betrokken was. 

Bestuurswisselingen en bestuursaangelegenheden 

Het bestuur bestond eind 1945 uit de volgende personen: voorzitter: J .D. 
Baster t , secretaris : J .P . Oranje, penningmeester: D.J. van Santen , leden: 
H.M. Vlug, W.K. Bloemhof, C. Lammertse, J .H. Vogel (in de plaats van G. 
Scherpenzeel, die in 1945 overleden was). 

In 1951 overleed de heer Oranje; E.H. Houpst nam het secretariaat van 
hem over. Nada t de heren Van Santen en Lammertse n a a r elders waren 
verhuisd, werden D.A. Haman en C. Menke in 1953 in het bes tuur gekozen. 
In 1957 overleed H.M. Vlug; in zijn plaats kwam zijn zoon R. Vlug. 

Op de 25ste ledenvergadering, op 8 maar t 1957, werden de aanwezigen 
getracteerd op koffie met een rokertje. 

In de bestuursvergadering van 6 april 1961 deelde de voorzitter, de in
middels 97-jarige heer Baster t (Afbeelding 2), mee da t hij zijn functie na 
bijna 30 j a a r gaarne aan een ander wilde afstaan. In de notulen van de 
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bestuursvergadering van 15 maart 1962 staat vermeld dat de heer Baster t in 
het voorafgaande j aa r overleden was. 

In de ledenvergadering van 26 maar t 1962 werd de secretaris, de heer 
Houpst, tot voorzitter gekozen, de heer Vlug werd secretaris en B. Sukkel 
werd bestuurslid. In 1963 bedankte de penningmeester, de heer Haman; in 
zijn p laa t s werd op de ledenvergadering van 28 maar t 1963 J.A. Mat thes 
gekozen. 

Op 13 februari 1963 liep de Koninklijke goedkeuring af, die de vereniging 
in 1932 had gekregen, en in de bestuursvergadering van 16 maar t 1963 werd 
besloten een verlenging daarvan aan te vragen, die ook per 2 april 1963 ver
leend is tot 13 januari 1992. 

In 1968 was er weer een bestuurswisseling. De heer Matthes bedankte en 
S. van den Houten werd in zijn plaats gekozen. In plaats van de heer Vlug 
werd H. van Walderveen (schrijver van dit artikel) gekozen, die direct secre
tar is werd; de heer Vogel werd penningmeester. In de bes tuursvergader ing 
van 22 mei 1968 werd W. van de Berg als administrateur benoemd tegen een 
salaris plus onkostenvergoeding van ƒ 400,— per jaar , in 1977 verhoogd tot 
ƒ 600,--. In 1972 werd de heer Van de Berg tevens penningmeester ; hij 
verving de heer Van der Houten in het bestuur. 

In 1973, 1974 en 1975 traden de heren Sukkel, Houpst, Vogel, Bloemhof en 
Menke af. In hun plaats werden respectievelijk M. Bos, H. Menke, A. Knoot, 
A.D. Vermeulen en G. Nap gekozen. 

In de periode van 1976 tot 1981 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. 
Wel waren er wisselingen van functies, zodat het bestuur er in maar t 1981 
als volgt uitzag: voorzitter: H. van Walderveen, secretaris: A.D. Vermeulen, 
p e n n i n g m e e s t e r / a d m i n i s t r a t e u r : W. van de Berg, Leden: M. Bos, H. 
Menke, A. Knoot en G. Nap. 

Het einde van de Begrafenisvereniging "Breukelen" 

De tijden veranderden, ook wat het begraven betrof. Eerst in de schaduw 
van de begrafenisvereniging en geleidelijk steeds openlijker hadden begrafe
nisondernemers zich een erkende positie verworden; nabestaanden van een 
overledene konden ook rechtstreeks met hen alles regelen. Verzekerings
maatschappi jen en hun agenten boden ui tvaar tverzekeringen aan, waar
door de voor-financiering van de begrafeniskosten door de begrafenisvereni
ging niet meer zo nodig was. De functie van aanspreker was geschiedenis 
geworden . Vanaf de j a r e n zevent ig k w a m e n n a b e s t a a n d e n v a k e r m e t 
speciale wensen voor een uitvaart . 

Vanwege het steeds dalende aanta l leden van de Begrafenisvereniging 
"Breukelen" en de geringe belangstelling voor de ledenvergaderingen stelde 
het bes tuur op de algemene ledenvergadering van 2 maar t 1981 voor om de 
begrafenisvereniging te ontbinden. De aanwezige 11 leden, waaronder 6 
bestuursleden, gingen hiermee akkoord. Hiervan is op 17 maar t 1981 aan de 
Kamer van Koophandel mededeling gedaan. 

Tevens werd op voorstel van de penningmeester, de heer Van de Berg, 
besloten om het batig saldo van ca. ƒ 9000,-- over te maken aan de Kerk
voogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente, met het verzoek dit geld 
te gebruiken om het weggedeelte tussen het brandspuitenhuisje en de oude 
begraafplaats te verbeteren. 
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