Algemene Begraafplaats Akendam
De begraafplaats aan de Schoterweg is van oudsher een Haarlemse begraafplaats. Toch
wordt deze begraafplaats behandelt, omdat:
A het tot 1844 in het gebied van Schoten lag. Later zijn de grenzen gewijzigd en werd
het Haarlems grondgebied.
B De begraafplaats op de gronden van Huize Akendam ligt.
Volgens middeleeuwse traditie geschiedde het begraven tot in de vorige eeuw in en rond
een kerk. In Haarlem was het kerkhof aan de noordzijde van de Sint Bavokerk op de
Grote Markt. Wie het zich kon permitteren liet zich in de kerk zelf begraven, en dan
natuurlijk het liefst zo dicht mogelijk bij het hoofdaltaar. De rijken lagen vanwege hun
positie voor in de kerk begraven. De wat denigrerende uitdrukking 'de rijke stinkers' vind
hier zijn oorsprong. Een erg frisse praktijk was dat natuurlijk niet. Op zomerse zondagen
vulde de kerk zich met de zoete lucht van verrotting, die de diensten verstoorde en
sommige kerkgangers zelfs aan het braken bracht. Haarlem kon zich al die kerkhoven
in het centrum niet langer permitteren. Achtereenvolgens werden gesloten:
a
b
c
d
e

het
het
het
het
het

kerkhof rond de Grote Kerk (1658)
begraafplaats van het Elisabethgasthuis (omstreeks 1675)
Begijnenkerkhof aan de noordzijde van de Begijnenkerk (vóór 1689),
Sint Janskerkhof (1696)
kerkhof rond de Nieuwe Kerk op het Nieuwe Kerksplein (1706).

Voor deze gesloten kerkhoven kwamen er twee andere begraafplaatsen. Het ene was de
Noorderbegraafplaats, omstreeks 1640 aangelegd aan de Kruisweg, ter hoogte van het
huidige Stationsplein, welk gedeelte toen nog buiten de stad lag. Omstreeks 1670 werd
deze begraafplaats in verband met de stadsuitbreiding en de aanleg van de Nieuwstad
geruimd en in 1673 verplaatst naar De punt op het Statenbolwerk, tegenover het
voormalige Leprozen-huis.
De tweede was de Zuiderbegraafplaats, in 1636 ten zuiden van de stadssingel aangelegd,
aan de westzijde van de Dreef, ter hoogte van het huidige Florapark.
Het is maar van korte duur geweest, want nadat op vrijdag 10 december 1813 het
laatste lijk daar ter aarde was besteld, werd drie dagen later weer begonnen met
begraven in de Grote Kerk. In navolging van hetgeen in andere landen reeds omstreeks
1800 was geschied, werd hier bij Koninklijk Besluit van 1827 bepaald dat met ingang van
januari 1829 het begraven binnen de bebouwde kom, in kerken en kapellen niet langer
toegestaan was, en dat bijgevolg elke gemeente ervoor moest zorgen dat buiten de
bebouwde kom voldoende begraafmogelijkheden waren. De belangrijkste reden voor dit
Koninklijk Besluit was de gedachte dat het begraven van lijken binnen de stad hygiënisch
onverantwoord was en een gevaar voor de volksgezondheid kon opleveren. Men geloofde
toentertijd nog dat de lucht met 'kwade dampen van het ontbindingsproces, de mensen
ziek konden maken.
Zo werd Agnes van Rooselaar op woensdag 27 januari 1819 in de kerk begraven. Als
katholiek kon zij toch in de Grote Kerk begraven worden, hoewel elke zondag de preek
klonk van de protestantse dominee.
Een grotere tegenstelling met de situatie later in de 19e eeuw lijkt nauwelijks denkbaar.
Zelf vlak na de Reformatie in de 16e eeuw mochten katholieken in de protestantse
kerken blijven bidden op de graven van hun verwanten.
In Haarlem koos de raad een plek buiten de
stad naar de geest van die tijd verdeeld in
aparte vakken voor Protestanten, Rooms
Katholieken en Joden.
Joden hadden in die tijd een eigen kerkhof.
De
begraafplaats
lag
op
de
Boeren
Varkensmarkt, thans het Kennemerplein. 1
Met het besluit van de gemeente om een
algemene begraafplaats voor iedereen in te
richten en de begraafplaats in het Bolwerk te

Israëlitische begraafplaats Kennemerplein
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Het lag op de plaats waar vroeger Restaurant "Het Bolwerk" stond.

sluiten, had de Joodse gemeenschap grote moeite. Men wilde om religieuze reden een
eigen begraafplaats. Daarom vroegen zij het Gemeentebestuur om een stuk grond op de
nieuwe begraafplaats te mogen aankopen, zodat zij er zeggenschap over zouden hebben.
Hierop ging het Haarlems stadsbestuur niet in. Er werd besloten:
Haar ter hand te stellen ene plechtige belofte en verbintenis vanwege dezer stadsregering
uitvaardigen behelzende dat bij al dien de begraafplaats immer of ooit mocht ophouden als zodanig
gebruikt te worden, de gedeponeerde lijken nimmer zullen worden geroerd, verplaatst of op ene
andere wijze over het terrein beschikt zal worden, strijdig bij de verordeningen bij de Nederlandsch
Israëlieten dan aangewezen.

De Nederlands Israëlitische Gemeente van Haarlem ging hiermee akkoord.
In de loop van de 19e eeuw nam het aantal Joden in Haarlem toe en werd de kerkelijke gemeente
welgestelder. Omdat men toch liever een eigen begraafplaats wilde hebben, werd uiteindelijk in
1885 een terrein aangekocht aan de Amsterdamsevaart in Haarlemmerliede. De begraafplaats aan
het Bolwerk werd in 1960 op verzoek van het rabbinaat en onder haar toezicht ontruimd omdat het
onmogelijk bleek deze plaats intact te laten. De stoffelijke resten van 121 overledenen en de nog
in goede staat verkerende grafstenen werden overgebracht naar de begraafplaats aan de
Amsterdamsenstraatweg.

De Gemeente Haarlem kocht in 1828 de hofstede Akendam, op de hoek van de
Kleverlaan en de Alkmaarseweg, onder Schoten. Door de noodzaak alom nieuwe
begraafplaatsen aan te leggen, ontstonden er voor landschapsarchitecten in die tijd
interessante mogelijkheden. In Haarlem kwam men terecht bij Jan David Zocher jr.
In 1828 bood Zocher het stadsbestuur van Haarlem een ontwerp aan voor een
begraafplaats ten noorden van de bolwerken. Hij had daarvoor het terrein van zijn eigen
hofstede Akendam uitgekozen dat in de buurtgemeente Schoten lag. 2
Genoemde hofstede moest nu tot begraafplaats worden ingericht en daarom werd in september 1828 van gemeentewegen aanbesteed:
het maken van ene nieuwe begraafplaats met dezelfde getimmerten, ijzeren hek.

Het buitenverblijf was met de daartoe behorende grond aangekocht van de toenmalige
eigenaar J.D.Zocher.
voor...........................................................……….………………
Een stuk weiland, daarnaast gelegen voor .........................…
De beplanting moest volgens raming kosten ...................…
De aanbesteding, zoals die werd gegund aan G, van Bijleveld..

f.
f.
f.
f.
f.

9000,00
3000,00
3000,00
14000,00
29000,00

De opdracht voor de inrichting ging naar Jan David Zocher. Deze bekende, Haarlemse
architect had al naam gemaakt met wandelparken op de Bolwerken in Haarlem en de
tuin rond paleis Soestdijk.
Zocher pakte de zaken grondig aan. Alleen het erf en de
hofstede Akendam bleven ongewijzigd, maar het overige
gebied, waaronder de voormalige proeftuin, werd opnieuw
ingericht. Hij liet grote delen van het terrein afgraven om
er vijvers en waterpartijen aan te kunnen leggen. Omdat
deze konden aansluiten op het Spaanse Vaartje aan de
noordzijde was er sprake van doorstromend water.
De waterpartijen werden ook gebruikt om op een natuurlijke manier de diverse gedeelten voor Protestanten,
Katholieken en Joden van elkaar te scheiden. Met de uit de
vijvers vrijgekomen grond maakte hij het terrein heuvelachtig. In het ontwerp paste Zocher verder alle
kenmerken van de Engelse landschapstijl toe: slingerende
paden, glooiingen en doorkijkjes. Het geheel werd
aangevuld met een grote variatie aan bomen en
boomgroepen: beuken, iepen, eiken, hulst kastanje en treurJ.D. Zocher
wilgen. Ook werden vele planten en struiken gepoot. Dit alles moest een droefgeestige en
bespiegelende sfeer oproepen. De hoofdingang lag aan de Alkmaarsche Straatweg
(vroeger Herenweg geheten, (nu Schoterweg). Over een dam kwam men op de
begraafplaats. Ter afsluiting werd een bijzonder hek geplaatst waarmee Zocher een
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Zie hoofdstuk “Buitenplaatsen in Schoten, blz 27.

zekere melancholische stemming wilde oproepen. Het bestond uit twee hardstenen
sarcofagen, elk met een inscriptie van een vlinderreliëf. Op de rechterpijler luidde –en
luidt- de tekst:
Zalig zijn de doden die in den Heere sterven

En op de linkerpijler staat:
Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Tussen de pijlers staat een gietijzeren hek in de vorm van gedraaide fakkels. Helaas is dit
hek verdwenen. Deze ingang is sinds de aanleg van de hoofdingang aan de Kleverlaan
buiten gebruik. De sarcofaagstenen zijn nog wel aanwezig en zijn gerestaureerd.
Tijdens een bezoek aan de algemene begraafplaats, met de aanleg waarvan de
gemeente inmiddels was begonnen, hadden de pastoors echter tot hun verbijstering
moeten constateren, dat met de katholieke verlangens geenszins rekening was
gehouden. Onmiddellijk hadden zij toen aan de bel getrokken en zich bij B & W vervoegd
om duidelijkheid te krijgen omtrent deze betreurenswaardige gang van zaken. Tijdens dit
tweede onderhoud had de burgemeester de priesters gevraagd eens duidelijk op papier
te zetten;
wat bijzonder tot een Rooms-katholiek kerkhof behoort.
Haarlem had nog nooit een katholiek kerkhof gehad en dus kon men de gemeente toch
niet euvel duiden dat niet precies bekend was wat de kerkelijke voorschriften op dit punt
waren.
Welnu, aldus de briefschrijvers, een goed katholiek kerkhof heeft de volgende
kenmerken:
1

Daar behoord een kapel bij te zijn, waarin de godsdienstige plechtigheden bij het lijk geschieden
kunnen alwaar de dienstdoende priester zich in zijn kerkelijk gewaad kleden kan, en alwaar de
nodige voorwerpen ter begrafenis dienende kunnen bewaard worden;

2

Daar behoort een geschikte groot kruis zonder corpus in het midden geplaatst te zijn;

3

Rondom het kerkhof zo dit gevoeglijk zijn kan, een voetpad van vier 's vijf voeten breedte en het
kerkhof een dwarssnede kruisweg;

4

Doodgravers en dragers behoren Katholiek te zijn;

5

Daar mogen geen ander lijken op begraven worden dan van diegenen die volgens getuigschriften
des pastoors in den schoot der R.C. ontslapen zijn.

6

Een afzonderlijke gedeelte op het kerkhof met een hekwerk afgeschoten, dat ongewijd blijft
liggen, om de lijken van ongedoopte kinderen van R.C. ouders te ontvangen.

7

Daar mogen geen begraven worden die hunne Paasplicht vrijwillig verwaarloosd hebben, noch die
vermetel de handen aan zich zelve geslagen hebben zonder uitdrukkelijk in oorlof der Kerkelijke
Overheid;

8

Lijken, eenmaal op dit kerkhof ter ruste gelegd, mogen niet zonder oorlof der Kerkelijke Overheid
opgedolven worden en naar elders vervoerd worden.

Het college van burgemeester en wethouders schreef daarop dat voorlopig niet aan hun
verlangens tegemoet kon worden gekomen. B & W liet in een schrijven d.d. 12-12-1831
weten dat twee dagen eerder, op 10 december de Edel Achtbare Raad van de gemeente
Haarlem aan aldoor de pastoors geopperde bedenkingen tegemoet was gekomen en dat
dus alles naar genoegen van de geestelijkheid geregeld was. De katholieken konden dus
tevreden zijn. Wat hen betrof kon nu vaart worden gezet achter de aanleg van de nieuwe
Algemene Begraafplaats.
Op vrijdag 1 juni 1832 de eerste begrafenis op het Rooms-katholieke gedeelte plaats.
Het was A. van Kleef, die vijftig jaar oud werd. Op het algemene deel werd Theodorus
Andreas van Doesburg, een militair uit het tijdelijke militaire hospitaal, als eerste
begraven en wel op maandag 4 juni 1832. Het Katholieken gedeelte was evenals het
ernaast gelegen Joodse deel, afgescheiden van het Protestants neutrale deel door een
watertje en had een eigen ingang aan de Schoterweg

In het oorspronkelijke ontwerp van de
begraafplaats van 1828 had Zocher geen
Rooms-katholieke kapel opgenomen. Op
verzoek werd die in 1831 door hem
ontworpen. De kapel werd in 1832 aan
besteed en door de Haarlemse aannemer
N. Swart gebouwd. Zowel de plaats als
door de vormgeving draagt de in neogotische stijl gebouwde kapel bij aan het
rustieke tuinontwerp. Het was gewijd
aan St. Bavo. Het gebouwtje staat op
een opvallende plaats aan de rand van
een groot grasveld op het Roomskatholieke gedeelte. Het rechthoekige
houten bouwwerk is op een stenen
sokkel geplaatst, waarin het jaartal 1832
is gebeiteld. Op de vier hoeken en naast
de deur in een nis een altaar met de
vorm van een transept. Het plafond
De R.K. St. Bavo kapel op de Alg. Begraafplaats
bestaat uit een troggewelf, dat niet
aansluit op het zadeldak buiten.
Oorspronkelijk had de kapel een rieten dak, maar dat was rond 1980 geheel verrot. Bijna
had men de kapel gesloopt maar door zelfwerkzaamheid van het personeel van de
begraafplaats kon het dak in 1985 vervangen worden door een dak van golfplaten.
Omdat er geen Rooms-katholieke begrafenissen meer plaats vinden is de kapel de laatste
twintig jaar gebruikt als opslagruimte voor materiaal. Recent is gebleken dat de
binnenmuren van het gebouw en een deel van de
spanten rotting verschijnselen vertonen. Omdat er
plannen zijn dit gebouwtje in de toekomst te gaan
gebruiken voor kleine uitvaarten, is de kapel in
2002 gerestaureerd.
Uit de beginjaren dateert het kindergraf van de
4-jarige Christina Haverkamp en haar
1-jarige
broertje Frederik. Beiden stierven in 1868. Als
grafteken kozen hun ouders het beeld van een
slapend kind. Een vrachtwagen reed er in de jaren
negentig een stuk af, waarna het beeldhouwwerk
verplaatst werd naar het nieuwe gedeelte, waar
geen auto's komen.
Het kindergrafje van de kinderen Haverkamp.
Ongeveer vijftig jaar na de opening van de begraafplaats in 1832 raakte het algemene
gedeelte van de begraafplaats vol en werd er gedacht aan vergroting. Eerst tekende de
gemeentearchitect Jacques Leyth een uitbreiding aan de westzijde, maar dit plan werd
niet uitgevoerd. In 1887 ontwierp Louis Paul Zocher (1820-1915) een noordelijken
uitbreiding. Deze Zocher was een zoon van Jan David Zocher jr. en zijn eerste vrouw
Amy May van Vollenhoven. Zijn wieg had nog gestaan op de hofstede Akendam en hij zal
zeker speciale gevoelens gehad hebben bij deze opdracht. Net als zijn vader was hij
architect en tuinarchitect. Hij was tevens zakelijk ingesteld en op vele terreinen actief.
Het lag voor de hand dat L.P Zocher de uitbreiding van de begraafplaats aan de
Kleverlaan geheel in Engelse landschapstijl vorm gaf.Het nieuwe grafveld werd met het
oude verbonden middels een rustieke, ijzeren brug, waarvan de onderdelen gegoten
werden in de vorm van knoestige takken en stammen. Er kwam een tweede uitgang aan
de Schoterweg in dezelfde stijl als de eerste. Ook hier werden twee sarcofaagstenen
gebruikt als pijlers.
Op de rechter pijler staat:

Zalig zij die treuren want zij zullen verlost worden

Op de linker pijler staat:

Al wat op aarde is zal de geest geven.

Het nieuwe deel kon dus als
een
eenheid
ontworpen
worden. De gebogen paden
kwamen weer terug, net zoals
de hoogteverschillen en de
vijvers die ook in verbinding
met het Spaanse Vaartje
stonden. De verbinding met
het landschap eromheen is
echter minder duidelijk dan in
het oudste gedeelte. In zijn
plan voor de noordelijke
uitbreiding had Zocher al
De rustieke brug van ijzer met takken en boomstammen
als motief schetsmatig een
grafkelder galerij opgenomen als noordelijke afsluiting van de begraafplaats. Later werd
hier het mausoleum gebouwd.

Mausoleum
Het meest opvallende gebouw op de
begraafplaats is ongetwijfeld het mausoleum, majestueus gelegen aan de noordzijde van het gebied. Was het mausoleum in
Halicarnassus, zo genoemd naar het
grafmonument voor Mausolos Satraap van
de Perzische koning, ooit een van de zeven
wereldwonderen, het Haarlems mausoleum
is in ieder geval uniek in Nederland. Het
geheel is gebouwd naar een ontwerp van
Jacques Leyth.
Het Mausoleum

In 1893 begon aannemer A.Rinkema met de bouw. Het mausoleum werd in 1894 in
gebruik genomen.
Boven de ingang van het mausoleum
zijn de Griekse schikgodinnen. Links is
Clotho als jonge vrouw afgebeeld met
naast haar de opkomende zon. Zij houdt
het begin van de levensdraad in haar
hand. In het midden zien we Lauchesis
als volwassen vrouw, die de draad
overneemt. Naast haar zien we als derde
figuur de oude vrouw Atropos, de
onafwendbare, die de levensdraad met
een
mes
gaat
doorsnijden.
De
maancirkel in het laatste kwartier geeft
aan dat het leven van de mens aan zijn
einde is. Hiermee worden de drie
levensfase van de mens en diens de
tempaan met de drie godinnen.
vergankelijkheid uitgebeeld.
De kelders onder de hal waren in 1925 nog niet uitgegeven. Daarom besloot men om de
centrale hal te gaan gebruiken als aula. Dat kon ook omdat het gebouw door het verbeterde padenstelsel vanaf de nieuwe hoofdingang aan de Kleverlaan goed bereikbaar was
geworden. Sindsdien beschikt de begraafplaats over een bescheiden aula.
Rond 1995 was het mausoleum door jarenlang gebrekkig onderhoud volledig verloederd
en was het aanzien ernstig geschaad. Zo had men rond 1970 een verlaagd
systeemplafond in de aula aangebracht, waarin plafondkachels waren gebouwd. Hierdoor
was het fraaie lichteffect in de hal volledig verdwenen. Door het ontbreken van
behoorlijke verwarming liet op vele plekken, ook in de aula, het stucwerk los. In 1998
dreigde een deel van het oude plafond naar beneden te vallen, waardoor de aula niet
meer veilig te gebruiken was voor uitvaartdiensten.
Aanvankelijk leek geldgebrek de volledige uitvoering van dit plan in de weg te staan,
maar door toekenning van een extra investering bedrag was het mogelijk om in april
1999 met de werkzaamheden te starten. In totaal bedroegen de kosten ruim vier ton.
Het werk vond plaats onder toezicht van de afdeling bouwkunde van de gemeente naar

een ontwerp van Stephan van der Veldt. Aannemer Van de Braak voerde het gehele werk
uit. Toen de restauratie begon wist niemand meer wat er achter het verlaagde plafond in
de aula verborgen zat. Na de verwijdering kwam een prachtig plafond versierd met
stucwerk te voorschijn. Dit was echter in zo'n slechte staat, dat het stucwerk opnieuw
met de hand aangebracht moest worden. Ook kwam er een prachtig daklicht te
voorschijn waardoor licht van buiten kon toetreden. De muren in de aula werden
eveneens van nieuw stucwerk voorzien. Verlichting van een aantal bijzondere en unieke
ornamenten met aronskelken bracht de oude sfeer in de aula terug. Ook de zijbeuken
met de muurgraven werden zowel op de begane grond als in de kelder schoongemaakt
en geschilderd. Zij kregen eveneens zowel boven als beneden indirecte verlichting en
verwarming. Het sluitstuk van de restauratie is de aanleg van een prachtige
toegangstrap, uitgevoerd in wit, strak afgewerkt beton, die het vooraanzicht van het
mausoleum en geheel nieuw accent geeft. Bovendien kan men sindsdien vanaf de
begraafplaats rechtstreeks het mausoleum bereiken. Als laatste is ook het pleisterwerk
van de beide zijmuren van het mausoleum in oude staat hersteld. De aanleg van een
centrale verwarmingsinstallatie maakt gebruik in de winter mogelijk en zal in de
toekomst de bouwkundige staat van het gebouw beter waarborgen. Het interieur van de
aula werd voor 50.000 gulden voorzien van nieuwe stoelen en nieuwe vloerbedekking,
die ervoor zorgen dat de aula haar oude glans teruggekregen heeft met een eigentijds
tintje.
Met de groei van het aantal inwoners van Haarlem (70.000 inwoners in 1910) liep
uiteraard ook het aantal begrafenissen op. Zo was er in 1912 weer een uitbreiding nodig.
Men keek nu opnieuw naar de westelijke zijde van de begraafplaats aan de Kleverlaan,
want ander kanten kon men niet meer op. De bebouwing had inmiddels de begraafplaats,
die oorspronkelijk buiten de stad moest liggen, ingehaald en als het ware omarmd.
Louis Paul Zocher was ondertussen 92 jaar en te oud om nog een nieuwe uitbreiding te
ontwerpen. De directeur Openbare Werken, L.C. Dumont, maakte een plan, maar het
college van B & W wilde alternatieven zien en vroeg architect Leonard Anthony Springer
om die tekenen.
Met de volgende en laatste uitbreiding in 1912, trad een opvallende stijlbreuk op.
Architect Sprenger besefte dat zijn toevoeging tevens de laatste zou zijn; de stedelijke
bebouwing rukte op en begon de begraafplaats te omsluiten. Dus tekende hij een
economische symmetrisch plan, zonder grasvelden. Aan de Kleverlaan situeerde hij een
nieuwe hoofdingang.
Na het gereedkomen van de westelijke uitbreiding vond nog een aantal praktische
aanpassingen plaats. Er kwam een al door Springer voorgestelde verbinding van het
nieuwe deel naar de noordelijke uitbreiding. Daarvoor moest een stukje vijver gedempt
worden. De poort aan de Kleverlaan kreeg in 1925 de functie van hoofdingang. De twee
ingangen aan de Schoterweg bleven in gebruik totdat tussen 1925 en 1930 de
Schoterweg verbreed werd. Daarvoor moest de begraafplaats ruimte afgestaan. De
vijvers aan die kant werden gedempt en er kwamen nieuwe hekken die meer naar binnen
werden geplaatst. Ingrijpender was, dat door deze verbreding van de Schoterweg het
huis Akendam moest worden afgebroken. Vanaf het ontstaan van de begraafplaats was
het huis de opzichterswoning geweest, waar de opzichter ook kantoor hield. Hij ontving
daar:
De in rouw gedompelde familie die een rustplaats uitzocht
voor hun doden en opende het toegangshek voor de
bezoekers van de graven, die in diep gepeins verzonken,
het sluitingsuur van de begraafplaats vergaten en zich om
de begraafplaats te kunnen verlaten bij de opzichter van de
begraafplaats vervoegden.
In 1929 werd er een nieuwe beheerderwoning gebouwd, op
de hoek Kleverlaan en de Schoterweg. Langs de oprijlaan
verrees kort daarop een monument voor Jaap Eden,
meervoudig wereldkampioen schaatsen én wielrennen. Met
gekromde rug en de knuisten aan het fietsstuur is hij in
reliëf vereeuwigd op een flink brok steen. Aan de andere
kant ligt Zocher sr., de ontwerper van de begraafplaats.
Vlakbij hem Zocher jr. die later ook een deel voor zijn
rekening nam.
Monument van Jaap Eden

Dinsdag 9 maart 1999 lezen wij in het Haarlems Dagblad:
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Veel Haarlemmers laten zich elders begraven
Vanwege slechte faciliteiten op begraafplaatsen
De faciliteiten op de Haarlemse begraafplaatsen zijn zo slecht dat veel Haarlemmers zich elders
laten begraven. De gemeentelijke begraafplaatsen zijn gemiddeld genomen voor driekwart vol
maar in Haarlem is dat geenszins het geval. Op de twee begraafplaatsen in Haarlem-Noord, Noord
Akendam en St. Jozef, is nog maar zo'n 44 % van de 8800 graven, dus 3872, uitgegeven. En aan
de Kleverlaan is 58 % van de 5900 dus 3422, graven niet in gebruik.
Volgens gemeentelijke interim manager begraafplaatsen
Theo Sprenger hebben de Haarlemse dodenakkers de
afgelopen tien jaar een ingedut bestaan geleid. “Door de
kale service en het gebrek aan een goede aula en
geluidsinstallaties lieten velen zich buiten Haarlem
begraven. Dat wordt straks allemaal beter. Aan de
Kleverlaan laten we het enigszins vervallen mausoleum
opknappen. Dat wordt straks een hele sfeervolle ruimte.
Het klink misschien een beetje vreemd maar met deze
verbeteringen hopen we dat mensen ons straks weer
weten te vinden.”

De bomen op de begraafplaats, meer dan duizend in
enige tientallen soorten, worden in het nieuwe beleid
beschermd. Ze vormen onze hoofdstructuur. Er
staan soorten die je elders in de stad niet ziet, ze
hebben ook gunstiger groei omstandigheden,er
wordt beter mee geleefd

Zieke bomen worden gekapt.

In een kranten bericht lezen wij:
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De natuurlijke tunnel waardoor we de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan binnenkomen
behoort tot het verleden. De donkere laan met iepen verdwijnt langzaam maar zeker. Van de acht
eeuwenoude iepen die er nog staan zijn er vandaag weer vier tegen de vlakte gegaan. De
iepenziekte heeft deze zomer opnieuw hard toegeslagen

Midden op de begraafplaats aan de Kleverlaan
staat een witte, houten abri. Al in 1896 stelde de
gemeentearchitect J. Leijh voor om een dergelijk
wachthuisje te bouwen. In elk geval is de abri voor
1919 tot stand gekomen. Deze sluit goed aan bij
de omgeving en vormt een oriëntatie en rustpunt,
met bankjes die over het oude en nieuwe deel
uitkijken. De bezoekers schijnen er niet graag te
zitten vanwege koude tocht die langs de wanden
gaat. Niemand weet wanneer het gebouwtje er is
neergezet. We kijken nog rond op de begraafplaats
aan de Kleverlaan en we zien het familiegraf van
Van der Steur. In de stenen staat gebeiteld:
De rouwkoets

"De dood blijft den levenden het eeuwig onbegrijpelijke".

Er is veel veranderd op de begraafplaats, maar ook met begraven. Piet Goossens 5 weet
nog vanuit zijn tijd te vertellen dat er begraven werd met een rouwkoets met twee
paarden ervoor. “Ik weet nog dat er een stond in de Linschoterstraat. Plots sloegen de
paarden op hol, het geheel kwam in het Spaarne terecht.”
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Marel Hart, Haarlems Dagblad, 25 augustus 1998
als noot 1
Piet Goossens had een slagerij in de Generaal Cronjéstraat.

Het was in 1969 de opzet zo’n tien jaar na de sluiting de graven langzamerhand te
ruimen en er een openbaar park van te maken. Maar volgens P. Pronk, kon niet elk graf
geruimd worden; op sommige graven rust eeuwigdurend recht.
Om het huidige karakter te behouden werden daarom niet langer de stenen verwijderd
van graven waarvan de huur is vervallen en werd het graf niet ondergespit. Er kwamen
anders te veel open, donkere plekken. Voor de lege plaatsen wordt een passende
begroeiing ontworpen zonder afbreuk te doen aan de resterende graven. Overigens zijn
de ondergespitte graven nog steeds niet geruimd.

Foetusveld op begraafplaats in Haarlem
Dit bericht lezen wij op woensdag 17 maart 1999 in de
krant. 6

Plattegrond van de Begraafplaats
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Het hartverscheurend relaas van de moeder die hoorde dat
haar tijdens de zwangerschap overleden kind bij het
ziekenhuisafval was beland. Dat bracht beheerder H. Boelé van
de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan vorig jaar op het
idee om bij het al bestaande kinderhofje een speciaal
foetusveld aan te leggen. Het eerste in Haarlem is nu klaar.
Ook dit verdriet moet op de begraafplaats een plek krijgen,
vindt Boelé. "Voor de mensen is het logisch dat ze eerder
doodgaan dan hun kinderen. Dat is hier andersom. Toch vinden
ouders uiteindelijk gemoedsrust"
Op de grasstroken van het onlangs in gebruik genomen veld
staat nog geen enkele grafsteen. Voor zo’n 50 foetussen biedt
de begraafplaats aan de Kleverlaan straks een laatste
rustplaats, denkt Boelé
Het begraven of cremeren van foetussen die ouder zijn dan 24
weken is overigens wettelijk verplicht. Over de begrafenis die
vóór de 24e week van de zwangerschap overlijden, overleggen
de ziekenhuizen met de ouders.

Carlo Nijveen, Haarlems Dagblad, 17 maart 1999

