
 
 

Rooms-katholieke begraafplaats in Schoten 
 

De parochie Schoten was nog niet in 
het bezit van een eigen kerkhof. Na 
verkregen bisschoppelijke toestem-
ming werd in het voorjaar van 1857 
met de aanleg begonnen. Gratis 
werd het benodigde zand door de 
boeren aangevoerd. Een groep 
parochianen ging aan het werk en op 
donderdag 29 april 1857 werd het 
kerkhof door de deken van Haarlem 
ingezegend. De eerste begrafenis liet 
niet lang op zich wachten. Op vrijdag 
30 april 1857 had de eerste 
begrafenis plaats.                                                                                   
 
 
                                                                                                      
 
                                                                                             Begraafplaats gezien vanaf de toren.                             
                                                                                                

In de eerste jaren vond er jaarlijks 60-70 begrafenissen plaats. Naast de Schotenaren 
werden ook mensen uit Halfweg; Vijfhuizen; Haarlemmerliede; Spaarnwoude; paarndam 
en Haarlem begraven. 
De begraafplaats aan de Kleverlaan had een Katholiek gedeelte, maar dat was weinig 
populair. Heel veel mensen gaven de voorkeur aan een Katholiek kerkhof. Omdat in 
Schoten het enige katholieke kerkhof was in de omgeving van Haarlem werd dat kerkhof 
dus uitgekozen. 
Na 1897 nam het aantal Haarlemse begrafenissen snel af met enkele tientallen per 
maand, dit vanwege de komst van de begraafplaats Sint Barbara aan het Soendaplein, 
dat overigens op het grondgebied van Schoten lag. Tot op de dag van vandaag wordt er 
begraven achter de Mariakerk. Zo’n veertig keer per jaar.  
                                                                                             

Naast de vele bekende Schotenaren die op het kerkhof liggen, is er ook een priestergraf.   
Pastoor Schuurkamp is daar o.a. begraven. 
                                                                                                      

Bij de dood van pastoor van der Drift in 
december 1927 bleek in het bestaande 
priestergraf geen plaats meer te zijn voor 
het stoffelijk overschot van de pas 
gestorven pastoor. Er werd een nieuw 
priestergraf gebouwd volgens tekeningen 
van architect Nijman uit Heemstede. De 
bovenbouw  van Beiers graniet werd 
uitgevoerd door de heer P.Kuyken. Door 
zijn forse afmetingen en strakke lijnen 
maakt het graf, dat temidden van de 
andere monumenten rustig domineert een 
voornamen indruk.   
                                                                                              
                           
                                                                                         Priestergraf 
                          
 
Voor  het priestergraf is een knielbank geplaatst van Beiers graniet, geschonken door 
C.Nelis. De tekst erop luidt:  

 

 

"gedenk Uw overledenen, die U het woord Gods verkondigd hebben. 
 

 

 

 

 



 

 

Niet lang daarna kreeg het kerkhof, dat in of meer in 
een vervallen toestand was geraakt, zelf een goede 
beurt. Vele graven werden ontruimd, alle 
monumenten, grafstenen en kruisen werden 
nagezien en gerestaureerd en opnieuw paden tussen 
de verschillende klasse gemaakt. Vele bekende 
mensen uit Schoten zijn daar begraven. 
 

In het midden staat een wit grafzerk van dokter D. 
de Liefde. Dokter Dirk de Liefde, 1908-1948, was een 
populair huisarts in Haarlem-Noord. Van de zijde van 
de burgerij waren suggesties gedaan om een straat 
naar hem te vernoemen, wat in 1954 dan ook 
gebeurde. Ook in het Schoterbos  staat  een  
gedenkteken ter ere van deze dokter. 
              

In de archieven staat vermeldt dat op 22 mei 1869 
een uitvaartdienst werd gehouden voor Thomas 
Hubertus Maas die als pauselijke Zouaaf in Rome, 
voor Paus en Kerk het leven liet.  

       Kniebankje voor het priestergraf.    
 
Op het kerkhof zijn ook drie oorlogsgraven links van het 
middenpad. Op de 5e rij ligt Christiaan Petrus Maas  die in 
september 1943 tewerkgesteld werd in Dessau, Het werkkamp 
had de codenaam Malachit. Dit sub-kamp van Buchenwald was 
opgericht om goedkope arbeidskrachten onderdak te bieden. De 
gevangenen werden ingezet bij de fabricage van vliegtuigen. Van 
dit kamp is niet veel over, slecht een paar gebouwen zijn 
bewaard gebleven. Door verdrinking kwam Ch. P. Maas om het 
leven. Hij werd in 1949 op het kerkhof begraven. 

In de 6e rij liggen twee militairen. Petrus Spoor  van de 8e 
batterij luchtdoelgeschut. Op dezelfde rij ligt Petrus v.d. 
Velde   Hij diende bij de infanterie. Beide soldaten sneuvelde 
in de meidagen van 1940. 
 

Aan de linkerzijde van het kerkhof was een muurtje 
geplaatst met nissen. Dat is gemaakt voor de urnen met as 
van de overleden.                                                                                                    
 

Het kerkhof wordt prachtig omderhouden door een groepje 
mannen die elke maandagochtend opdraven om te 
schoffelen en te wieden. Dit wordt zeer gewaardeerd door 
de tientallen bezoekers. Die wekelijks hun geliefden op het 
kerkhof bezoeken. Zij op hun beurt zorgen voor prachtig 
verzorgde graven, zodat het kerkhof als geheel een liefelijke 
uitstraling heeft. 

        Graf van Ch. P. Maas 

 
Jantje 

 

Wie diep graaft komt nog wel eens wat tegen. In  
het vroege voorjaar van 2003 besloten Joop de  
Ridder en zijn vrouw hun tuin voor een deel te  
laten bestraten. Er kwam een hovenier die flink  
begon te spitten. Al na enkele minuten kwam de man 
naar Joop met een vondst toe op een tegel leek, maar 
toch wat te lang en te smal voor was. Het bleek een 
grafzerkje. De inscriptie vertelde dat het de grafsteen was 
van Jantje Meirmans, geboren 21-1-1940 en overleden  
7-7-1941.                                                                            Het keurig verzorgde kerkhof St. Bavo 
 
 



De steen had dus meer dan zestig jaar verborgen gelegen in de tuin van de pastorie van 
de vroegere Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten en St. Bavo aan de Rijksstraatweg, 
waar Joop en zijn vrouw nu al 32 jaar wonen. Zo heel vreemd dat daar de grafsteen 
opduikt is het nu ook weer niet, want achter de vroegere pastorie ligt een fraai kerkhofje 
en sommige beheerderhanden doen nog wel eens een oude steen verdwalen. Zo was de 
steen van Jantje gebruikt als deksel van een oude waterput.                                             
 

Bij Joop de Ridder, altijd geïnteresseerd in de herkomst van iets, hij behoort niet 
toevallig tot de Gilde der Haarlemse Stadsgidsen,  werd door de vondst van dat zerkje 
van binnen iets geraakt. Rust noch duur kende hij voordat hij de herkomst van de steen 
en de identiteit van Jantje had achterhaald. 
De Ridder: Het werd een lange zoektocht en soms erg ontmoedigend, maat ik gaf niet 
op. Ik kwam erachter dat Jantje had gewoond in de Hodsonstraat 43 en ik ontdekte dat 
zijn vader Wilhelmus Meirmans  in 2001 in verpleeghuis Zuiderhout was overleden. Toen 
leefde zijn moeder nog, ook in Zuiderhout, maar inmiddels was zij ook gestorven. 
Gelukkig kwam ik aan het correspondentieadres door de overlijdens advertentie. Daar 
schreef ik naartoe maar zonder resultaat. Toen ben ik er naar toe gegaan, vruchteloos, 
het huisnummer dat ik had bestond niet en niemand in die straat kende de 
familie.” Joop de Ridder schreef een volgende brief en zowaar hij kreeg 
antwoord. Dat was van een zus van Jantje, die getrouwd was en daardoor 
een andere naam droeg.  
 

Jantje bleek het eerste kind van Anna Nijssen en Willem Meirmans. Als hij 
was blijven leven zou hij de oudste zoon zijn uit een groot gezin, een 
typisch arbeidersgezin uit het midden van de vorige eeuw. Jantjes vader 
was eerst grondwerker en werd later chauffeur bij de Haarlemse 
Gemeentereiniging. 
 

Jantjes zus Marijke: “Toen ik hoorde van meneer de Ridder, was ik echt 
ontroerd. Ik dacht; dat kan toch haast niet waar zijn? Zo enorm verrast 
waren we. We wisten als kinderen helemaal niet dat mijn oudste broer een 
grafsteen had. Thuis werd nooit over Jantje gesproken. 
 

“Binnen 24 uur stond zij”, vertelt Joop de Ridder, “met haar man bij mij op 
de stoep en een poosje later nam zij, heel gelukkig, Jantjes grafsteen mee 
naar huis. Marijke, de zus van Jantje, die haar broertje nooit heeft gekend, 
gaf het zerkje een mooi plekje in de tuin”.                                                                       Jantje                     
Joop de Ridder: “Jantje is nu eindelijk thuis. Maar toen wij die verheugde mensen 
uitzwaaiden, hadden we het er toch een beetje moeilijk mee. Jantje, immers had zo’n 
tien weken in onze tuin gestaan en ons zodanig bezig gehouden. 
Maar gelukkig een dag later kregen we een foto van hem. Jantje is een beetje van ons.”   
 

Op maandag 30 april 2007 was het 150 jaar geleden dat op deze begraafplaats de eerste 
begrafenis plaats vond. Er waren plannen om dit te vieren en een monument te onthullen 
ter nagedachtenis aan de ongedoopte kinderen die niet op gewijde aarde begraven werd. 
In verband met restauratie op de begraafplaats is dit feest uitgesteld. Het kerkbestuur 
heeft de beslissing genomen om de inmiddels 150 jaar oude parochiekerkhof ook voor de 
toekomst te behouden. We willen het mogelijk blijven maken dat (oud)parochianen naast 
de kerk hun laatste rustplaats vinden. Daartoe moest echter wel het een en ander 
gebeuren. Het kerkhof is in de huidige staat niet toegankelijk vol rolstoel-en 
rollatorgebruikers. Sommige delen van het kerkhof zijn verzakt en moeten worden 
opgehoogd. Ook maakt het kerkhof door zijn zeer dicht op elkaar gelegen graven en 
grafmonumenten het delven van een nieuw graf of bijzetting problematisch. Zelfs 
speciale graafmachines kunnen moeilijk uit de voeten terwijl de tijdelijke opslag van zand 
bij een begrafenis ook vaak een probleem vormt.                     
 
 
Om ruimte te winnen worden in eerste instantie enkele rijen grafmonumenten in de 
vakken II en IV gedraaid waardoor bredere looppaden ontstaan. Grafstenen van graven 
waarvan de huurtermijn is verstreken worden afgevoerd. De rechthebbenden van die 
betrokken graven worden schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 

 
 



Monument voor het opgedoopte kind. 
                                                                                 
Op zondag 16 februari 2008 is op het kerkhof St. Bavo, achter de Mariakerk, een 
monumentje ingewijd ter herinnering aan alle kinderen die vroeger doodgeboren waren 
en ongedoopt. Deze kinderen kwamen volgens het katholieke geloof niet in de hemel. 
 

Het idee voor het monument is van Joop de Ridder. “Ik zag in oude kerkregisters een 
verhaal over een familie uit Santpoort, waarvan drie zoons in een paar jaar zeven 
kinderen verloren. Allemaal zijn ze begraven in ongewijde grond. Dat verhaal bracht mij 
op het idee dat er op onze begraafplaats een monument moest komen”. 
Joop schreef in het parochieblad over zijn plannen en kreeg veel reacties. De verhalen 
die Joop hoorde, maakte één ding duidelijk. Een dood geboren kind was erg, maar het 
niet hebben van een plek om te rouwen maakte het verdriet groter. 
Vaders hielden de begraafplaats vaak geheim, omdat ze wilden voorkomen dat het graf 
een bedevaartsoord voor moeder werd. Er waren immers andere kinderen die aandacht 
nodig hadden. Over miskramen en doodgeboren kinderen werd thuis niet of nauwelijks 
gepraat. 
 

Iedereen is van mening dat de katholieke kerk zich zou moeten schamen voor het grote 
verdriet dat zij vele ouders heeft aangedaan. Ouders die het al zo vreselijk moeilijk 
hadden. Het verlies van een kind behoort tot het meest pijnlijke dat een ouder kan 
overkomen. Dat ouders en andere familieleden zich door de kerk in de steek gelaten 
voelden, juist op een moment dat zij de steun zo hard nodig hadden, kan ik mij goed 
voorstellen. 
Lange tijd kende de pastorale zorg van de kerk weinig tot geen begrip voor ouders van 
ongedoopte overleden kinderen. Tot ver in de jaren zestig, van de vorige eeuw, werden 
deze kinderen in ongewijde grond begraven, kregen geen gedenkteken of naam en 
vonden hun rustplaats buiten het kerkhof. Het was Paus Gregorius I de Grote die in 593 
voor het eerst dit element aan de leer van de kerk toevoegde. 
 

Schrijnend is het verhaal van Pastor Kerkhof uit Albergen: 
Hij vertelde hoe hij lang geleden, als kleine jongen ’s nachts 
gestommel hoorde in huis. De volgende ochtend lag zijn 
moeder nog in bed. Heel verdrietig. Zijn moeder legde uit 
dat er een zusje was geboren, maar dat het niet meer 
leefde. Het zusje, Angelique genoemd lag in een kistje. Een 
paar dagen later mocht de kleine jongen ’s avonds mee met 
zijn vader, die het kistje bij zich had. Zijn vader had een 
afspraak gemaakt met de koster, die al een gat gegraven 
had achter de heg op het kerkhof. Het was steenkoud en de 
jongen zag zijn vader staan in het donker met zijn kleine 
zusje in zijn armen. De koster zei “pastoor wil niet 
komen!”Dit was een enorme klap in het gezicht van de 
vader en de kleine jongen. De pastoor komt niet voor 
ongedoopte kinderen. De pastorie was naast het kerkhof. De 
kleine jongen voelde de pijn van zijn ouders. 
 
                                                                                          Monument voor het ongedoopte kind 

 

Het idee dat ongedoopte kinderen niet in de hemel 
zouden worden opgenomen is in Nederland niet meer 
gangbaar. Toch dragen nog heel wad Nederlandse 
katholieken littekens met zich mee uit die tijd dat die 
opvatting nog leefde. 
Paus Benedictus XVI is nooit overtuigd geweest van het 
bestaan van voorgeborchte of Limba. De toenmalige 
kardinaal Ratzinger verklaarde al in 1984 dat hij wel 
voelde voor afschaffing van de hypothese. Op 21 april 
2007 werd de theologie rondom het voorgeborchte  
afgeschaft.  
 

           Tekst op het monument                   
        
 
Bron: Verdwenen maar niet vergeten deel 3 
         Th Kooijman 


