Begraafplaats achter het voormalig Rechthuis aan de Vergierdeweg.
n de gemeente Schoten waren drie begraafplaatsen. Het oudste was achter het
voormalige Rechthuis aan de Vergierdeweg. Op die plaats stond eens een kapel.
Bij een kapel, klooster of kerk was vaak een begraafplaats, ook achter de kapel
aan de Vergierdeweg.
Uit de gegevens die zijn opgetekend in de boeken en op de grafzerken en grafpaaltjes,
weten wij zeker dat in 1316 daar al begraven werd.
In 1968 werd er rond het Rechthuis opgravingen gedaan. De opgraving geschiedde onder
auspiciën van de ROB, van 20 juni t/m 16 november 1968, door leden van de Werkgroep
Velsen, van de AWN, waaruit op 20 juni 1970 de afzonderlijke Werkgroep Haarlem werd
geformeerd. Het onderzoek vond plaats op verzoek van Monumentenzorg Haarlem.
Aanleiding was de voorgenomen restauratie en verbouwing van het gebouwtje tot filiaal
van de Stadsbibliotheek. De kadastrale ligging is: Schoten, Sectie B nr. 11875.
Onder de westfundering troffen wij oudere oost-west gerichte begravingen aan. Aannemende dat
deze bij de eerste kapel van 1316 behoren, lijkt het waarschijnlijk dat de gevonden
funderingsresten van de tweede kapel van 1396 zijn. Gezien de aangetroffen begravingen, zal in
dat geval de eerste kapel eveneens in de directe omgeving hebben gestaan. De bij de kapel
behorende begravingen lagen hier en daar drie boven elkaar. De onderste lagen waren geplaatst in
het gele zand van de Oude Duinen.

Wijlen J.P.Bosma, zoon van de dorpsveldwachter Sjoerd Bosma wist de begraafplaats
nog goed te herinneren. Ons gezin
vader, moeder en twaalf kinderen
woonden in het Rechthuis. Mijn vader
was vanaf 1908, naast veldwachter
ook lantaarn-opstekeren begrafenis
ondernemer. Ik weet nog goed dat ik
achter het Rechthuis in een diepe kuil
viel, die mijn vader gegraven had. De
kuil was zo diep dat ik zonder hulp er
niet uit kon komen.
In het lijkenhuis sliepen vaak dronken
dorpsbewoners hun roes uit. Mijn
vader moest ze dan 's morgens verwijderen. De gevangenis bevond zich aan
de zuidzijde van het Rechthuis, waar
nu de verwarmingsketels staan.
Kijkend naar een foto van de begraafDe begraafplaats achter het Rechthuis
plaats uit 1917, zegt hij " Ik herinner
mij deze plaats heel goed, " en hij wees de kamer aan waar hij en zijn broers sliepen.
Er werden op het kerkhof zelfmoordenaars en onbekenden vreemdelingen begraven, die
na een intensief bezoek aan een van de café's in de Jan Gijzenkade raakte en jammerlijk
ver-dronk. Deze mensen werden begraven zonder steen of plechtigheid.

In de notulen van de raadsvergadering op 28 december 1906 lezen wij:
De voorzitter, burgemeester Führhop, wenschte gaarne de mening van de raad te vernemen met
be-trekking tot het bestaande begraafplaats, op dat B & W, zullen weten in welke zin ene
voordracht door hen zal moeten worden ingediend.
Het bestaande begraafplaats moet behouden blijven door middel van een muur tot afscheiding te
maken met de woning van de veldwachter en het raadhuis.
De heer Teeuwen meende dat de veldwachter toch wel ene passende woning moest hebben in
Schoten.

Notulen raadsvergadering van 19 december 1918
De heer Verkooy protesteert tegen het onderhoud van de algemene begraafplaats te Oud-Schoten.
Uit piëteit voor de overledenen vindt de spreker, dat er voor gezorgd moet worden dat de
begraafplaats niet zo werd verwaarloosd, dat zij niet als kinderspeelplaats gebruikt wordt en dat er
geen mestvaalt op voorkomt. De heer Box, zegt dat sedert acht 'a negen maanden geen mest
meer op de begraafplaats voorkomt. De veldwachter Bosman is opgedragen te zorgen dat op de
begraafplaats niet meer wordt gegraven. Dat deze tot speelplaats wordt gebruikt, is bij de
bewoning van het oude raadhuis door daklozen thans niet tegen te gaan.

Naast deze berichten vinden wij in het Gemeentelijke Archief van Haarlem een paar
boeken;
Registratie der Graven 1785-1864.
Ongetwijfeld zijn er ook boeken geweest van
vóór 1785 maar die zijn helaas niet meer te
vinden.
In deze boeken zien wij dat er 65
familiegraven waren. Ook staat geschreven
wat de betekenis is van de afkortingen die
op de grafpaatjes stonden, b.v. B W die
was van Berend Wempe, CDB die was van
C. de Boer. Maar er stonden ook paaltjes
met afkortingen die nergens op slaan zoals
het paaltje met de opschrift M M L B van P.
Schoorl, TK was van J.Kors, A V S van W.
v.d. Raadt en Heemskerk op het graf van G.
v.d. Peet.
Schema waarop te zien is waar de begraafplaats was

Ook de kosten is terug te vinden. Zo lezen wij:
Begraven het lijk van
Geertje Rozenkrans
kind van Cornelis Rozenkrans
in een ordinair graf
Gemeente ontvanger f. 25, Ook bijzonder was het bericht uit 1828:
Begraven de lijken van
Maria Dweelaard en
van Heléna Maria de la Chambre
beiden lijken in één kist
Als we verder lezen ontdek je dat meerdere malen
twee lijken in één kist werden begraven, zoals in
1828 Engelina en Geer-truida v.d. Veldt.

Zo vond ik de grafstenen in 1998

In 1858 kreeg Schoten een RK begraafplaats achter de St. Bavokerk. Vanaf die tijd werd
achter het Rechthuis steeds minder personen begraven. In 1865 werden er 75 personen
begraven, in 1859 was dat 35 en drie jaar later slechts 5.
In 1889 lezen we een verklaring dat er in dat jaar geen begravingen plaats vonden. De
eerst volgende begrafenis vond plaats in 1893, maar in de jaren daarop meldt C. Veld
dat er geen begrafenis in die jaren plaats vond Naast C.Veld als begrafenis verzorger
komen we ook de namen van V.Hoorns en H.A. Pielage voor.

Tijdens een bezoek aan het Rechthuis i bekeek ik het voormalig kerkhof. Het geheel was
betegeld en bij de zijgevel lagen op de grond enige grafstenen. Ook tussen de struiken
stond er een grafsteen. Op de eerste was duidelijk te lezen. Jan Nelis 1829.
De steen stond op graf nummer 30. In de boeken zien wij dat tussen 1829 en 1858
zeven leden van de familie Nelis daar zijn begraven.

Wilhelmina Johanna Ophorst
Geboren den 24e mei 1851
Declon Everts Ophorst
Geboren den 29e augustus 1852
Beide overleden op
15 december 1858

Grafsteen van Jan Nelis

Grafsteen van de kinderen Ophorst

De tweede steen was minder duidelijk te lezen. Na eindeloos schuren kwamen de letters
te voorschijn. Deze steen stond op graf nummer 28.
Het waren twee kinderen van Adrie Ophorst, van
beroep kapitein in het leger, wonende Grote Markt
nummer acht. De kinderen waren in Maastricht
geboren. In de grafregisters komt veelvuldig voor
dat lijken uit Haarlem in Schoten werden begraven.
Twee kinderen op een dag overleden, een triest
geval. In die tijd was het niet zo bijzonder, zo
werden
in
1858,
vijfenzeventig
personen
begraven waarvan 71 %
kinderen waren.
De steen van de familie van Eck.

Als ik in mijn archieven kijk, zie ik dat mijn overgrootvader
Jan Kooijman zijn eerste tien kinderen in vijftien jaar, naar de
begraafplaats had gebracht.
De derde steen is duidelijk te lezen, maar de inhoud was niet
zo duidelijk. Het is een lange smalle betonnen paal met de
tekst C M V D 1785.
In de Registratie der Graven 1785 – 1864 ontdekte ik dat
JDVMCG 1747
paal JDVMCG 1747 stond op graf nr 1 van de familie J. v. Ecks.
Tussen de struiken vont ik nog een kort betonnen paaltje met eveneens een niet te
verklaren tekst:
JDVMCG 1747

Deze afkorting was niet terug te vinden omdat de betreffende boeken zijn verdwenen.
De beheerder van het Diensten Centrum Schoten was met mij eens dat het treurig was
dat deze grafstenen uit de oude tijd zo verloren erbij lagen. Het plan was dat de
binnenplaats, voorheen kerkhof, opnieuw wordt ingedeeld waarbij de grafstenen een
vaste plaats krijgen met bijbehorende tekstverklaring.

In de achtertuinen van enkele woningen in de Reigerstraat werd omstreeks 1970
regelmatig grafstenen gevonden. Deze tuinen grenzen aan de achterplaats van het
Rechthuis.
Uit deze vondsten kunnen wij opmaken dat die tuinen vroeger dus ook een deel waren
van de begraafplaats. De bewoners namen contact op met de gemeente o.a. het Archief
Haarlem, maar ze hebben verder niets meer vernomen. Waar zij zijn gebleven? Niemand
weet het mij te vertellen waar ze zijn, jammer.
De begraafplaats was in het verleden groter dan het binnenplaatsje achter het Rechthuis.
In 1925 werd de Nachtegaalstraat en in 1932 de Reigerstraat bebouwd. Vele huizen in
deze twee straten staan op de grond van de voormalige begraafplaats. In de tuinen van
enkele woningen werden botten en grafstenen gevonden.
In 1994 lezen wij in het Haarlems Dagblad het
volgende:

Grafzerk duikt op in tuin
Ron Henstra was met zijn maatje aan het spitten in de tuin
van zijn tante in de Reigerstraat. Plots stuitte hij op iets
hards. Hij dacht dat het een brok beton moest zijn, wurmde
het los en legde het neer alsof het een stuk niks was.
Toen hij het echter na een tijdje eens beter bekeek, zag hij
dat het om een grafzerk ging uit 1782.
Verwonderlijk was het niet dat daar een grafsteen werd
gevonden, veel eerder werden in de buurt van het Rechthuis
(nu dienstencentrum) grafzerken gevonden. Ron Henstra
stuitte in de tuin van zijn tante ook al eens op een bot of een
gebit.

Na dit berichtje met foto in het Haarlems Dagblad en
de Telegraaf, kreeg hij bericht uit Engeland met
mededeling, dat daar enige familieleden wonen van de
overledenen. Later heeft G.M. van Geldorp uit
Purmerend de steen gekocht.
Over deze steen kwamen enige verhalen los. Zo zou
het de laatste ter dood veroordeelde zijn van Schoten,
immers zo ging men verder, het kerkhof werd ook wel
'galgenveldje' genoemd. Dit leek mij niet juist, je gaat
als familie niet zo gauw een steen op het gaf plaatsen
waarvan iedereen weet dat ze ter dood was
veroordeeld.

De steen van Maria Gebhart

In de boeken van het Gemeente Archief is niets te vinden over deze naam en nog minder
van eventuele veroordeelden.
Ook J.P. Bosma had nog nooit van het 'galgenveldje' gehoord. Mogelijk is de naam
'galgenveldje' overgebleven van de terechtstelling in 1573.
In de verslagen over het beleg van Haarlem ( 1572 / 1573) lezen wij dat op de
acht-tien augustus 1573 een groot aantal mannen door de Spanjaarden bij het Rechthuis
zijn onthoofd en anderen opgehangen. Hun lichamen zijn daar begraven.
In een boek over testamenten lezen we dat Jan te Veltrup tijdens het opmaken van het
testament gezond was. Anna Maria Gebhart was bedlegerig. Bij de wonende onder
Schoten.

In 2002 is er eindelijk plannen gemaakt
voor reorganisatie van het voormalige
begraafplaats.
Marianne
Schmidt
beheerster van het gebouw, in dienst bij
Radius, had belangstelling voor de
geschiedenis van het Rechthuis. Ook zij
vond het achter het Rechthuis een
trieste zaak. Na enige tijd kwam Marcel
Smeenk als opbouwwerker HaarlemNoord bij de groep. Uiteindelijk werd
Joop de Ridder en later Henk Wieringa
benadert om plannen te maken voor het
herstel
van
het
Rechthuis
en
begraafplaats. Zo ontstond de Stichting
Historisch Schoten.

De begraafplaats zoals hij nu is.

De stenen werden geschuurd zodat
de
letters
duidelijk
zichtbaar
werden. Op de binnenplaats
waar eens de begraafplaats was,
werden de stenen in een perkje
geplaatst compleet met planten.

Wethouder Jur Visser opent de ontmoetingsplaats.

Bron: Verdwenen maar niet vergeten, deel 3
Th. Kooijman

Zaterdag 20 april 2002 werd deze
plek
officieel
onthuld
door
wethouder Jur Visser. Vele sprekers
vertelde iets over de geschiedenis
van de kapel, het Rechthuis en de
begraafplaats.
Wethouder
Jur
Visser zei o.a. dat deze plek bij de
gemeente als historische plek moet
worden vastgelegd, zodat deze
unieke begraafplaats voor in de
toekomst behouden blijft.

