Begraafplaats Sint Barbara
In de middeleeuwen begroef Haarlem zijn doden voornamelijk op het kerkhof van de Grote of Sint
Bavo Kerk, dat aan de noordzijde van de kerk lag, of in of bij een kerk van een van de vele
kloosters. Wie het zich kon permitteren liet zich in de kerk zelf begraven, en dan natuurlijk zo dicht
mogelijk bij het hoofdaltaar. Want daar, in het tabernakel, rustte ook het lichaam van Christus.
Het begraven in de kerk was bepaald niet hygiënisch. In de kerken was geregeld een doordingende
geur van verrottende lijken waarneembaar, soms zo erg, dat mensen er onwel van raakten.
Bij Koninklijk Besluit van 1827 werd bepaald, dat met ingang van 1 januari 1829 het begraven
binnen de bebouwde kom, in kerken en kapellen niet langer toegestaan was. Elke stad moest ervoor
zorgen, dat buiten de stad voldoende begraafmogelijkheden werden gecreëerd.
De Haarlemse pastoors wilden in 1827 eigenlijk een eigen rooms katholieke begraafplaats.
Aanvankelijk hadden zij in september 1828 uit mondeling overleg met de gemeente ook begrepen,
dat deze er zou komen. Bij de aanbesteding van de begraafplaats aan de Kleverlaan, een jaar later,
bleek dit echter niet het geval te zijn. De pastoors legden hun bezwaren vast.
Bij een rooms-katholieke begraafplaats hoorde een kapel voor de eredienst te zijn en in het midden
moest een groot houten kruis zonder corpus staan. Er moest een voetpad omheen komen en er
moest een doorsnede van de kruisweg over het kerkhof lopen. Een apart deel van de begraafplaats
moest met een hekwerk worden afgesloten, dat ongewijd zou blijven. Het was bestemd voor
overleden, niet gedoopte kinderen van katholieke ouders. Het duurde tot oktober 1831 tot de
problemen waren opgelost. Een half jaar later werd met de bouw van de door Zocher ontworpen
kapel, gewijd aan Sint Bavo, gestart.

De gemeente Haarlem kocht Akendam in 1828 voor fl. 9.000,- De grond werd gekocht van Jan
David Zocher, die naar een pand aan de Grote Houtstraat verhuisde en later naar de kwekerij
Rozenhagen aan de Kloppersingel. Hij had als landschapsarchitect het vak van zijn vader geleerd.
Hij werd verantwoordelijk voor de aanleg van de begraafplaats en werd er uiteindelijk zelf ook
begraven.
Op 1 juni 1832 vond de eerste begrafenis op het rooms-katholieke gedeelte plaats. Het was Antonie
van Kleef, die vijftig jaar oud werd.

Vijftig jaar na dato, bleek de begraafplaats te weinig capaciteit te bieden en moest aan uitbreiding
worden gedacht. De rooms-katholieken vroegen zich af, of dit geen goed moment was om tot een
door alle katholieken gewenst doel te komen, namelijk een eigen rooms-katholieke begraafplaats.
Na jarenlang onderling gekrakeel van de drie Parochiale kerkbesturen van Haarlem, stuurden de
pastoors van de kerkbesturen een brief aan bisschop Bottemanne, waarin zij hun plan voor een
rooms-katholieke begraafplaats voorlegden. Zij hadden hiervoor een geschikt terrein gevonden aan
de Schoterweg, ca. 20.000 vierkante meters groot. De stichtings- en oprichtingskosten werden
begroot op fl. 43.346, voor aankoop en overdracht van het terrein, ophoging ervan met drie meter
zand, de bouw van een kapel, de bouw van een opzichters woning, een lijkenhuisje, een ijzeren
hek, houten rasterwerk en ten slotte aanplanting van het plantsoen. Ter financiering zou een lening
worden aangegaan en zouden o.a. obligaties worden uitgegeven.
In 1892 kwam de officiële toestemming van Burgemeester en Wethouders van Schoten binnen om
“op een stuk grond, gelegen in de gemeente Schoten, ter grootte van 19.188 vierkante meter en
cadastraal bekend onder Sectie B no. 595 en 723 een bijzondere begraafplaats te moogen
aanleggen”
In 1892 kon worden begonnen met de werkzaamheden. Ondanks tegenvallende kosten, waarvoor
extra leningen moesten worden afgesloten, kon de begraafplaats inclusief alle bijbehorende zaken
worden gerealiseerd. De plechtige inwijding van de kapel vond plaats op 2 november 1892. De
krant schreef lovend over de kapel en verklaarde “dat deze tempel tot de schoonste en degelijkste
gebouwen van dien aard in het vaderland behoort”. Alle eer dus voor architect Nelis, die met veel
inzet deze kapel had gebouwd. Over de dodenakker zelf kon de krant weinig vermelden, omdat er
nauwelijks iets te zien was. Slechts drie graven waren zichtbaar: die van Jacobus Zwart, Catharina
Moonen en de weduwe Krage. In het grote kasboek van het kerkhof staan hun namen bovenaan
vermeld, met achter elke naam een bedrag van 30 gulden aan grafrecht en 2,50 voor klokluiden.

Sint Barbara rond 1905

De eerste jaren waren financieel erg zwaar en van alles werd geprobeerd, om de inkomsten te
verhogen. Het grafrecht werd verhoogd, men kon een vaste plaats in de kapel kopen voor 7,50, er
werd met collectes geschoven, niets hielp. Pas na 1900 slaagde Sint Barbara erin, uit de rode cijfers
te komen. De geschatte sterftecijfers en de daarmee gepaard gaande inkomsten werden gehaald.
Keerzijde van het toenemend aantal begrafenissen, was dat men te kampen kreeg met
ruimtegebrek. De commissie besloot voor 6.000 gulden het talud aan de noord- en westzijde van
het kerkhof te verleggen, waardoor ruimte werd gemaakt voor 400 graven.
Er is nog geprobeerd naar achteren, richting Bloemendaal uit te breiden, of in zuidelijke richting,
maar de aankoop bedragen van de grond hiervoor, konden niet worden opgebracht.
Uitbreiding ter plekke werd voor goed onmogelijk, toen rond 1920 door de gemeente Schoten aan
de westkant met de bouw van de Bomenbuurt werd begonnen, terwijl de Pijnboomstraat aan de
zuidkant werd aangelegd.

Begrafenis op Sint Barbara 1950

Vanaf 1943 werden de jaren gedomineerd door maar één kwestie: ruimtegebrek. Alle priester
graven achter de kapel waren vol en in het afgelopen jaar waren wel honderd graven verhuurd.
Binnen enkele jaren zou geen enkel nieuw graf meer te verkrijgen zijn. Begin 1947 werd overlegd
met de zusters van Bloemendaal. Diverse andere mogelijkheden werden bekeken. Het kerkhof
raakte in de jaren vijftig overvol. De fraaie kraag van bomen, die destijds het kerkhof omsloot, was
verdwenen om grond te winnen. De kale aanblik vormde een schril contrast met de lommerrijke
begraafplaats Kleverlaan. In1956 was, naast het ruimtegebrek inmiddels een nieuw probleem
ontstaan, het verval van de kapel.
Omdat een kerkhof niet zonder kapel kan, moest allereerst geld worden vrijgemaakt voor herstel
van de kapel. Nu nog het ruimtegebrek. In 1954 had de gemeente Haarlem besloten een nieuwe
begraafplaats aan te leggen. Deze werd gesitueerd aan de Vergierdeweg.

Om deze begraafplaats zo rendabel mogelijk te maken, werd aan de rooms-katholieken het voorstel
gedaan, er ook een plek voor hen te reserveren. Aanleg en exploitatie zouden geheel voor rekening
van de gemeente Haarlem komen, inclusief de bouw van een kapel. Alleen voor de roomskatholieken eredienst benodigde zaken, zoals een altaar, kruizen, wijwatervaten, paramenten etc.
zouden voor rekening van de rooms-katholieken zelf komen.

Barbara in 1978

In de jaren 60 en 70 was het ruimtegebrek op Sint Barbara zo nijpend, dat overwogen moest
worden Sint Barbara te sluiten. Men plaatste een advertentie in de krant met een oproep, aan
rechthebbenden van eigen graven om zich te melden, teneinde oude graven te kunnen ruimen. Meer
dan 100 reacties kwamen daarop binnen. Begin 1980 werd de achteruitgang van Sint Barbara zo
schrijnend, dat het bestuur zich afvroeg waarom er nog maar zo weinig mensen werden begraven.
Was de teruggang te wijten aan de toenemende crematies of dachten de Haarlemmers dat Barbara
vol was en dat er niet meer begraven kon worden, of te duur zou zijn, ten opzicht van Sint Jozef.
De kapel is sinds 1992 meer en meer een rol gaan spelen in de religieuze beleving van de inwoners
van Haarlem-Noord. De plaatsing van een tableau van Maria Moeder van Altijd durende Bijstand
uit de gesloten Elisabeth en Barbarakerk in de Paul Krugerstraat deed een dagelijkse
bezoekersstroom op gang komen. De Heilige Missen op de 1e donderdagen van de maand werden
goed bezocht. Mede hierdoor kwam “de loop” er bij Sint Barbara geleidelijk toch weer in. Ook
doordat met enige regelmaat oude graven worden geruimd, kwamen er voldoende plaatsen
beschikbaar om op Sint Barbara te begraven. Er was zelfs plaats voor een urnenmuur (of
colombarium). Deze werd op 14 november 2002 ingewijd.
Sint Barbara heeft de tand des tijds doorstaan en is een bezoek alleszins waard.

Bronen
Sint Barbara Honderdentien jaar sluimeren in gewijde aarde.
Kleverlaan de geschiedenis van een begraafplaats.

