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VOORWOORD
Aan Sigmund Freud, de beroemde psycho-analyticus, wordt de
uitspraak toegeschreven:
‘Wie leven wil moet zich richten op de dood’.
Het bevat de wijsheid van bezinning op ons bestaan. Zoals met
alle wijsheden is de uitleg van zulke woorden veelal tweeledig,
geestelijk dan wel materieel. Opvallend in dit verband is dat in
alle beschavingen velerlei geloven hebben bestaan, die toch allen uitgingen van leven na de dood.
Dat gegeven heeft weer geleid tot geestelijke zowel als materiële gevolgen, ook tot combinaties van beiden. Immers, vanaf
de vroegste geschiedenis hebben farao’s, keizers, koningen
en andere hoogwaardigheidsbekleders al bij hun leven graven
voor zichzelf laten maken. Wij danken daaraan de piramiden in
Egypte, maar ook de hunebedden in ons land, de ‘Stonehenge’
in Engeland, enz. Het zijn voorbeelden van zeer oude beschavingen. Dichterbij in de tijd bijvoorbeeld de Kaisergruft in Wenen
en Pere-Lachaise in Parijs, waarbij een tocht langs de graven
een stuk geschiedenis is. Bij vele duizenden trekken de toeristen
langs de graven en maken letterlijk waar, dat de een zijn dood de
ander zijn brood is. Er bestaan echter geen directe banden van
bezoekers met de gestorvenen, het is geschiedenis.
Dat ligt natuurlijk anders bij een kerkhof, dat nog in gebruik is,
vooral wanneer de tijd de geestelijke wonden nog niet geheeld
heeft.
Dit aspect heeft ons doen aarzelen om over het levenseinde te
schrijven. Voor velen is de afstand tot dit onderwerp mogelijk nog
niet groot genoeg.
Daarnaast is het onmiskenbaar dat op het onderwerp ‘de dood’
een duidelijk taboe rust; men praat daar nu eenmaal niet graag
over.
Toch is er wetenswaardigs over het levenseinde te vermelden.
We menen dit op schrift te moeten stellen. We schrijven nu eenmaal geschiedenis, maar wel met respect voor heden en verleden voor de mensen van nu.
Deze extra uitgave is tot stand gekomen door medewerking van
ons gemeentebestuur.
Maassluis, januari 1988

J.H. Steenkist
Voorzitter
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Maarten ‘t Hart
op de cover van het
tijdschrift ‘Bzzletin’
in een voor ons
passende omgeving.

2

EEN KLEIN PARADIJS
Herinneringen aan mijn vader
Toen mijn vader in het begin van de vijftiger jaren, eerst onder
Van Wolferen, later zelfstandig, op de begraafplaats te werk werd
gesteld, was er in Maassluis amper enige groenvoorziening.
Goed, je had het Julianaplantsoen, maar dat was, als je goed
keek, slechts een brede grasstrook langs de begraafplaats. Later
werd het plantsoen dan ook aan de begraafplaats toegevoegd.
Omdat er in Maassluis zo weinig groen was, broedde bijna elk
Maassluis’ vogeltje bij mijn vader.
‘Tsjonge, jonge, wat een leven hier’
zei hij altijd, en we telden wat er broedde. Tegen de stam van
de tweede boom rechts bij de hoofdingang broedde elk jaar een
goudvink, de grote trots van mijn vader.
In het riet langs de spoorbaan zaten de kleine karekieten en
bosrietzangers. Omstreeks half juni streek minstens een dozijn
spotvogels neer bij de Boonersluis. En er zaten vele putters, vinken, koolmezen, pimpelmezen, groenlingen en heggenmussen.
Bij de helaas afgebroken kapel broedde elk jaar de grauwe vliegenvanger. En de hele begraafplaats weergalmde ’s zomers van
het gekoer van houtduiven en van tortelduiven. Later kwamen
daar ook Turkse tortels bij. Het was daar, kortom, een waar lustoord voor de hele Maassluise vogelbevolking. Als gevolg daarvan slopen er vaak ’s morgens om half acht al op zangvogels
beluste Maassluizers tussen de perkjes rond. Mijn vader kende
ze allemaal, en hield ze allemaal in de gaten. Hij was het meest
bang voor zijn goudvinken.
‘Als M. (ik zal hier z’n naam niet geven) toch m’n goudvinkje wegvangt’, zei hij altijd, ‘ga ik naar z’n huis, draai
hem een poot uit en sla hem met het bloedende einde om
z’n kop, en haal die vinkjes uit zijn volière’.
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Grote steun in zijn niet aﬂatende strijd tegen de vogelvangers
had hij aan de onvergetelijke politieman Groeneveld, die op dezelfde dag en in hetzelfde jaar was geboren als mijn vader, wat
een speciale band gaf. Toch zijn er heel wat zangvogels van de
begraafplaats weggevangen. Het mocht dan wel niet, maar het
gebeurde voortdurend.
Behalve dat het er wemelde van de zangvogels, zat er in de
sloot van de begraafplaats (die nu gedempt is) ook verbazend
veel vis. Ik heb daar de prachtigste stekelbaarzen gevangen, ik
heb daar bittervoorns gezien en allerhande klein grut. Mijn vader had de eigenaardige gewoonte om over de loopplank naar
het motorhuisje te lopen, dat midden in de sloot stond, en mij
dan op te tillen en, ondersteboven, te laten zakken. Hij hield mij
dan vast aan mijn enkels.
‘Kun je die visjes nou goed zien’, riep hij dan. Of hij zei:
‘Als je niet goed leert bij meester Cordia laat ik je een volgende keer vallen’.
Vandaar dat ik altijd zulke goede rapporten had op school.
Vreugenhil, de voorganger van Van Wolferen, had op de begraafplaats overal kruisbessenbomen aangeplant. En langs de
sloot zwarte bessen en aalbessen. Het is gek, maar ik heb nooit
lekkerder kruisbessen gegeten dan op de begraafplaats. Ze waren ongelofelijk groot en sappig en mooi rood van kleur.
Het eigenaardige was, dat alles op de begraafplaats geweldig
groeide. Er stond ook een morellenboom die heerlijke bijna op
kersen lijkende vruchten aﬂeverde. Mijn vader zei altijd:
‘Zoals het hier toch groeit. Je zou hier een, twee, drie een
mirakelse tuin kunnen beginne. Je zou slakroppen kunnen
oogsten zo groot als wagenwielen en bloemkolen zo groot
als brisantbommen’.
Doordat alles zo goed groeide moest het gras voortdurend ge-
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Pau ’t Hart aan het werk, 1959.
maaid worden, moesten de paden goed worden bijgehouden,
diende er onder de bomen geschoffeld te worden en had mijn
vader, zoals hij zei, ‘dagwerk’ aan al die perkjes van de stenen
die ‘in onderhoud stonden’.
Wat het laatste betreft: als iemand bij mijn vader ooit klaagde
over een steen die in onderhoud stond (en het gebeurde wel
dat hij zo’n steen net schoongemaakt en de letters geverfd had
en de volgende dag zat er – vogels in overvloed – alweer vogelstront op) werd m’n vader woedend en schuurde hij eenvoudig
de letters van zo’n steen af. Hij had daarvoor een speciale blauwe schuursteen, later zelfs een schuurmachine.
Maar behalve van enkele vaste klagers had mijn vader toch weinig last van de nabestaanden die regelmatig graven bezochten.
Zelf zei hij altijd over zijn werk:
‘Ik heb hier zo’n duizend mensen onder me, en toch geen
centje pijn, niemand die ooit klaagt of moppert en dat kan
de directeur van de Touwfabrieken niet zeggen.’
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Of hij vergeleek zijn werk met dat van de onderwijzers van de
Dr. Abraham Kuyperschool:
‘Nou die meesters van jou’, zei hij dan, ‘die hebben wat
te stellen met al die kinderen. Een kabaal en een lawaai!
Nee, dan ik, ik heb er hier nog heel wat meer volk liggen
dan er bij jou op school gaan en toch nooit ook maar één
centje herrie!’
Of hij zei:
‘Wat zijn ze hier rustig.’
Soms balde hij een vuist, schudde die in de richting van de molen en riep:
‘Ik krijg jullie allemaal hier, Sluizers, dus ik zou maar niet
zo’n grote bek opzetten.’

Bladerend in het verleden.
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Toch nog een afbeelding van wat verdween.

Ik hield heel veel van de begraafplaats. In de eerste plaats rook
het er altijd zo heerlijk, een soort vreemde lucht die het verder
nergens anders rook en die, denk ik, vooral afkomstig was van
de groen uitgeslagen tinnen vazen.
Vooral in het baarhuisje hing een wonderlijke verrukkelijke lucht,
een geur zo sterk, dat ik hem haast kan voorstellen. Ook achter
de kapel rook het heerlijk.
In de tweede plaats was er altijd wel iets te beleven. Ai van
Leeuwen kwam bijvoorbeeld langs om een steen te plaatsen
of een steen te verwijderen en dan vertelden mijn vader en hij
elkaar verhalen over Maassluizers, waarvan zij de namen op de
stenen zagen. Of Joh. J. Verhey kwam de begraafplaats op om
aan te kondigen dat er iemand gestorven was. Of soms zelfs
Maarten Bergwerff die, zoals mijn vader zei: ‘altijd keek alsof hij
drie zuurstokken tegelijk had ingeslikt.’
In die tijd was Coen Rijke ook nog bedienaar, maar die kwam
nooit op de begraafplaats. Wel was er altijd veel aanloop van
politieagenten. Die kwamen vaak een praatje maken. Vooral in
de tijd toen de alom geliefde Slootheer werd vervangen door De
Jong. Mijn vader troostte de agenten met het volgende verhaal:
‘Ik droomde’ zei hij, ‘dat het hele politiekorps stond aangetreden op de Fenacoliuslaan. En toen zongen jullie:
Ach Heer, Ach Heer,
geef ons toch Slootheer weer’.
Mijn vader damde met sommige agenten. Het hele politiekorps
was bij ons kind aan huis.
Verder kwam ik graag op de begraafplaats vanwege de kapel.
Het is eigenlijk doodjammer dat die is afgebroken, want de betrekkelijk kleine ruimte had een wonderbaarlijke akoestiek. Ik zat
er hele middagen te spelen op mijn Hohner. Het leek dan of
er een heel orkest mondharmonica’s tegelijk klonk. Alsof heel
‘Mondiola’ daar in de kapel zat. Als je daar een stukje las uit de
oude bijbel – die na afbraak van de kapel gelukkig in mijn bezit
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is gekomen – leek het wel of je met duizend stemmen sprak. Het
geluid kwam overal vandaan. Je hoorde je eigen stem als het
ware ﬂuisteren onder de nok van het dak.
Op de grafsloot heb ik, achter de kinderbaar, schaatsen geleerd.
Ik heb er geleerd hoe je bladaarde moet maken. Ik heb er van
alles geleerd over de nestelgewoontes van vogels. Ik heb daar
in de grafsloot voor het eerst het baltsgedrag van de stekelbaars
aanschouwd, niet wetend dat ik daar later mijn proefschrift over
zou schrijven. Ik heb daar ook geleerd hoe je konijnen en kippen
moet slachten.
Rond Kerst brachten vele politieagenten, maar ook de directeur
van Gemeentewerken en zelfs de burgemeester Schwartz, konijnen en kippen en soms zelfs ganzen bij mijn vader. Of hij ze
wilde slachten, nu hij in de wintertijd toch weinig te doen had.
Dus slachtten mijn vader en ik in het baarhuisje het ene konijn
na het andere.
Mijn vader heeft twintig jaar op de begraafplaats gewerkt. In die
twintig jaar groeide Maassluis onrustbarend. Had mijn vader
rond 1953 nog hoogstens een á twee begrafenissen per week,
in 1973 waren het er al gauw vier à vijf.
‘Wat moet dat worden’, zei hij na 1970 vaak, ‘waar moet ik
al die mensen laten?’
Na z’n dood in 1973 heeft men dat probleem opgelost, door
eerst het Julianaplantsoen bij de begraafplaats te trekken en
later de grafsloot te dempen. De begraafplaats is nu heel wat
groter, maar helaas niet mooier geworden.
Door het beroep van mijn vader ben ik heel vertrouwd geraakt
met de dood. Die heeft niets onrustbarends of verschrikkelijks
voor me.
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Kapel op ‘het graf’ zoals Maassluizers zeggen. Uit het schetsboel van Henk Fortuin.

De dood dat is:
‘Liggen op de begraafplaats in Maassluis, met om je heen
het duizelingwekkend gekoer van de houtduiven. Wie zou
daar niet willen liggen, vlak langs de bedrijvige spoorbaan
– zo’n tien treinen per uur – en toch in een liefelijk geurend
stiltegebied.’
Naast de havenkom, zonder meer het mooiste plekje van Maassluis.

december 1987

Maarten ’t Hart
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WAERSCHOUWINGE
Alsoo den Schout, Burgemeesters en Schepenen van
Maessluijs dagelijcx ondervinden dat veele jongens en andere
personen, haer niet ontsien boskruijt te stroijen op de leunen
van de bruggens, in de stoepen van de huijsen en op andere
plaetsen, en het selve aen te steeken, waer door niet anders
dan swaere ongelucken van brant staen te wachten, soo ist
dat Schout, Burgemeesters en Schepenen van Maessluijs
willende daer in voor soo veel in haer is voorsien alle en een
ijegelijck wie hij zij jong off out geinterdiceert en verboden
soo als deselve interdiceeren en verbieden bij desen, dat sij
haer niet sullen hebben te vervorderen op de leunen van de
bruggens, in de stoepen van de huijsen off op eenige andere
plaetsen, waer dat het soude mogen wesen eenich boskruijt
te stroijen en aen te steeken, op een boete van drije gulden
ten behoeve van den Schout te verbeuren, so wel bij die gene
die het boskruijt gestroijt als die’t aengesteeken sullen hebben
telckens en soo menichmael als sij sulcx kome te doen en
sullen de ouders voor haere kinderen en de meesters en
vrouwen voor haere dienstboden moeten instaen, en de boete
betaelen, waernaer een ieder hen kan reguleren, actum den
22 september 1685.
Dese gepubliceert ende geafﬁgeert op Maessluijs daer
men gewoon is publicatie ende afﬁctie te doen op den 23en
September 1685, door mij bode
L.J. de Jong
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ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
Op 1 maart 1988 is het 100 jaar geleden dat de bovengenoemde
begraafplaats ofﬁcieel in gebruik genomen is. Meer dan voldoende
reden om aandacht te schenken aan dit feit en, aansluitend, aan
datgene wat samenhangt met ons allerlaatste reis.
Het begin ligt nog verder terug in de tijd. Immers vele eeuwen
lang werd in of nabij de Kerk begraven. We komen daar elders in
dit boekje op terug. Maar door de daarbij ondervonden nadelen
is aan het einde van de achttiende eeuw daartegen toenemend
verzet gerezen.
Immers voor dat begraven moest steeds de kerkvloer worden
opengebroken, terwijl er bovendien een hinderlijke lijklucht
ontstond. In de zomer zelfs tot stank verwordend. In het gehele
land ontstond in die tijd een verheerlijking van de rede waarbij
het begraven in de kerk als bijgeloof werd aangevallen en de
onhygiënische toestanden aan de kaak werden gesteld.
Voorstanders van het stichten van kerkhoven aan de stadsrand
waren bijvoorbeeld de bekende schrijfsters Betje Wolff en Aagje
Deken.
Maar de voorstanders voor die nieuwe manier waren in de
minderheid. De gewoonte om in de kerk te begraven, een heilige
plaats, lag vastgeroest in zeden en gewoonten. Daar kon geen
rede tegenop, het gevoel won het van het verstandelijke.
Voor en tegenstanders waren het dan ook hartstochtelijk
oneens, op meerdere plaatsen zelfs met rellen als gevolg.
Met de overheersing en bezetting van Nederland door Napoleon,
zijn er heel wat wetten en verordeningen doorgedrukt die tot
op heden nog van invloed zijn. Neem bijvoorbeeld het Kadaster
en ons Burgerlijk Wetboek. Ook het begraven werd aangepakt.
In 1795 werd het begraven in de kerken verboden. En in 1812
verscheen een circulaire met de mededeling dat de Gemeenten
verplicht waren een Kerkhof aan te leggen op 35 à 40 meter van
de rand van de stad.
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Schutblad eerste begrafenisboek.
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Kerkhof op de Schans ± 1930,

19
bijdrage van H. Fortuin.

Het was het jaar dat Napoleon ten strijde trok tegen Rusland en
dat het einde van zijn keizerrijk zou inluiden. Het gevolg was dat
in 1813 de circulaire weer werd ingetrokken.
Voor Maassluis maakte dat niets uit omdat er buiten het bewoonde
gedeelte geen geschikt terrein aanwezig was. De begrenzing
van de gemeente was te krap om de bebouwing getrokken.
Toch wint het inzicht veld, dat het zo niet langer kan en op 28
augustus 1827 komt er een dispositie (besluit) van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland over begraven in de kerk. Zijne Majesteit
Willem I, gehoord hebbende de Raad van Geneeskundigen en
Scheikundigen, heeft besloten, dat het begraven van lijken in
kerken, kapellen of bedeplaatsen met ingang van 1 januari 1829
verboden wordt.
Dat geldt ook voor het begraven in de bebouwde kom voor
gemeenten met meer dan 1000 inwoners. Verder moeten er
begraafplaatsen worden aangelegd, welke tenminste 35 à 40
ellen (terugval op de oude maatvoering) buiten de bebouwde
kom zijn gelegen.
Er wordt een commissie uit de Gemeenteraad benoemd,
bestaande uit de heten Ary Roest, B. Kooy en M. Dirkzwager.
Deze moet onderzoeken hoe Maassluis aan dit niet mis te
verstane voorschrift moet voldoen.
Ook deze commissie komt tot de slotsom dat Maassluis klem zit
in zijn grenzen en dat het niet mogelijk is aan de voorschriften
voor een nieuwe begraafplaats gevolg te geven.
Er volgt een advies uit om het bestaande kerkhof te verbeteren,
omdat er in Maassluis buiten het bewoonde gedeelte geen
voldoende terrein aanwezig was. De Katholieken en de Israëlieten
hadden reeds ieder een eigen begraafplaats.
Dit advies wordt overgenomen en het blijkt ook voor de
provinciale autoriteiten acceptabel. Op 28 augustus 1828 wordt
de begraafplaats bij de kerk voor f 1000,-- van de kerkelijke aan
de burgerlijke autoriteiten overgedragen.
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Kerkhof op de Schans.
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Opdracht aan aannemer M. Veltenaar.
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De eerste Algemene Begraafplaats was hiermede een feit.
In 1878 vond een belangrijke grenswijziging plaats ten koste van
de omvattende moedergemeente Maasland. De zuidoostelijke
grens kwam nu bij Boonersluis te liggen en dat betekende dat
eindelijk de mogelijkheid ontstond om een begraafplaats buiten
de bebouwing aan te leggen. Over het voorspel ontbreken ons de
gegevens. We weten niet of er een commissie van voorbereiding
is geweest, noch over gevoerde discussie over de terreinkeuze.
Gedateerd 4 december 1886 is er in het Gemeentearchief
aanwezig een gedrukt bestek van de hand van gemeentearchitect
R.P. Stuivinga. Er behoort bij en is ook nog aanwezig een keurige
en minutieus uitgewerkte tekening welke zeer precies is in de
maatvoering. Alle hoeveelheden grondwerken, straatwerken,
beplantingen zijn in m3 of m² uitgerekend en worden vermeld.
Het maakt een zeer solide indruk van voorbereiding. Maanden
werk zitten hierin.
Bovendien moeten er onderhandelingen zijn gevoerd met de
Staatspoorwegen, Rijkswaterstaat en de eigenaresse van het
betrokken perceel grond, de Wed. J.S. van der Lely. Ook de
Gemeenteraad en de Provincie zijn daarbij betrokken. Ook al
weten we dat alles in die tijd veel en veel vlugger en vlotter ging
dan tegenwoordig, dan nog moeten we aannemen dat de start
van dit alles in 1883-1884 moet liggen.
Opvallend is, dat de datum van aanbesteding op 5 januari 1887
is, dus nog net geen maand na de datum waarop het bestek heet
opgemaakt te zijn. De aannemers kregen dus niet veel tijd om
een begroting te maken!
Enﬁn, Cornelis de Jong Jzn. uit Hardingseveld blijkt de laagste
inschrijver voor f 16.400,--. Het waren wel guldens van toen, een
behoorlijk werk dus. Ter vergelijking diene, dat het uurloon voor
een grondwerker dan staat op 17 cent en nu zal dat liggen op
f 34,--, dus dat is 200 x zoveel. Het werk moet voltooid zijn binnen
zes maanden na de goedkeuring van de besteding.
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Dan is er nog een bestek aanwezig, handgeschreven ditmaal,
voor de aanbesteding van een baar- en lijkenhuisje met
toegangshekwerken. De openbare aanbesteding op 23 juli 1887
levert de volgende inschrijvingen op:
Marinus Veltenaar
J. Drinkwaard
E. Blok Azn.
Joh. Slob
Van Luipen & Voogd
Snel & Van Luipen

te Maassluis
te Kethel
te Vlaardingen
te Maassluis
te Maassluis
te Maassluis

f 1.649,-f 1.760,-f 1.806,-f 1.825,-f 1.895,-f 1.911,--

Marinus Veltenaar krijgt de opdracht en moet het werk in uiterlijk
zes weken gereed hebben. Dan is het wel half september, als dat
zonder vertraging klaar zou zijn.
Het opschrift ‘gesticht in 1887’ klopt dus wel, maar of dat ook
gereed in 1887 betekent, valt te betwijfelen. Daar wijst ook
de ofﬁciële datum van ingebruikname op: 1 maart 1888. Daar
houden we het dan op. Het klopt ook met het Grafboek dat op die
datum aanvangt, terwijl de eerste overledene op 2 maart hier ter
aarde wordt besteld. De datum 1 maart 1888 is tevens de sluiting
van het Kerkhof naast de Grote Kerk.
Tenslotte nog de geschiedenis na de datum van gereedkoming.
Door de groei van Maassluis was er behoefte aan uitbreiding,
waarvoor door de ruime beginopzet gelukkig de mogelijkheid
aanwezig was.
De eerste uitbreiding vond in de dertiger jaren plaats. Daarbij
werd een nieuwe ingang gemaakt zoals is aangegeven in de
schets van de heer Fortuin op bladzijde 7.
In 1972 is de ingangspartij geheel gewijzigd en is er een nieuwe
aula met annexen gesticht. Het ontwerp daarvan is van de hand
van O. Kuijper, architect in dienst van Gemeentewerken.
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Toegangshek en Aula, gezien vanaf de begraafplaats.

De voormalige 100 jaar oude toegang.

De nieuwe aula is in de plaats gekomen van de kapel waarover
Maarten ‘t Hart mijmert.
Na het gereed komen van de nieuwe aula in april 1972, is deze
kapel gesloopt. De jacht op foto’s van dit gebouw heeft tot op
heden geen succes opgeleverd. We houden ons aanbevolen...

J.H. Steenkist

31

GRAFVERZORGING
Naast tal van aspecten welke elders in dit boekje aan de orde komen, is er natuurlijk ook een technische en administratieve zijde als
aanleg, onderhoud en beheer van de Algemene Begraafplaats van
Maassluis.
De verzorging daarvan berust voornamelijk bij de afdeling Plantsoenen van de Dienst van Gemeentewerken.
Het lijkt passend in het kader van dit boekje even stil te staan bij
deze verzorging omdat het gegevens omvat welke zeker niet algemeen bekend zijn.
Momenteel vindt het grootste deel van de begravingen plaats in de
familie- en algemene graven en in mindere mate in de eigen en
kindergraven.
De diverse soorten graven onderscheiden zich van elkaar door een
andere eigendomssituatie.
De wijze van begraven is steeds gelijk.
Daarnaast zijn nog te onderscheiden de oorlogsgraven, de Joodse
graven, de grafkelders, het knekelgraf en de urnenmuur.
In dit artikel zal voornamelijk ingegaan worden op de ‘technische’
aspecten van. het begraven op de Maasluise algemene begraafplaats.
In Maassluis wordt er, evenals in vele andere gemeenten in meerdere lagen begraven. Door de laag gehouden grondwaterstand zijn
in Maassluis drie lagen mogelijk. Voor een goede vertering van de
stoffelijke overschotten is het namelijk noodzakelijk dat er voldoende zuurstof toe kan treden. Dit is niet mogelijk wanneer de stoffelijke
overschotten in het grondwater of in een compacte kleilaag liggen.
Zowel het oude als het nieuwe gedeelte van de begraafplaats bestaat daarom uit een goed gedraineerd zandpakket van ca. drie meter dikte op de oorspronkelijke ondergrond. Op bijgeplaatste tekening is dit aangegeven.
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Drielaags ontgraven en begraven.

Het water dat via de drainage weggepompt wordt, stroomt via de
riolering naar de waterzuiveringsinstallatie ‘De Groote Lucht’. Uit hygiënisch oogpunt is het namelijk niet gewenst dit water ongezuiverd
op het oppervlaktewater te lozen.
Algemene graven
Het delven van een nieuw graf is tegenwoordig geen handwerk
meer. Met behulp van een hydraulische graafmachine wordt een
graf van drie meter diepte gedolven. Om instorten te voorkomen
wordt er tijdelijk een houten bekisting in het graf aangebracht.
Nadat de eerste bijzetting heeft plaatsgevonden verwijderd men het
onderste gedeelte van de bekisting en wordt het graf tot 35 cm boven de kist aangevuld met zand. Daarna vinden respectievelijk de
tweede en derde bijzetting plaats. Na de derde bijzetting wordt het
graf gesloten en afgewerkt. De nabestaanden kunnen dan een grafteken aan laten brengen.
Op de algemene graven die momenteel uitgegeven worden mogen
alleen liggende stenen aangebracht worden van 40 x 40 centimeter.
Op het graf moeten namelijk drie tekens aangebracht kunnen worden.
Familiegraven
Ook in een familiegraf zijn drie bijzettingen mogelijk. Na de eerste
begrafenis wordt het graf gesloten en van een grafteken voorzien.
Omdat het recht tot het begraven bij een familie berust, kan de grafsteen de gehele oppervlakte van het graf beslaan. Het graf is echter
geen eigendom. Men huurt het voor een periode van 20 jaar. Na die
tijd kan men nogmaals een periode bijhuren. Indien na verloop van
tijd een tweede of derde bijzetting plaatsvindt wordt de graf steen
tijdelijk verwijderd.
Eigen graven
Dit zijn in feite familiegraven. Het verschil is dat bij een eigen graf het
stukje grond met het graf gekocht is en daarom het eigendom van
een familie of de erfgenamen is.
Deze graven kunnen dus niet geruimd worden, in tegenstelling tot
een familiegraf waar men alleen het recht van begraving heeft.
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Eigen graven worden niet meer uitgegeven. Wel zijn er nog bijzettingen mogelijk in de graven waarin nog geen drie bijzettingen hebben
plaatsgevonden.
Kindergraven
Zoals op de meeste begraafplaatsen is ook hier een apart gedeelte
met kindergraven. Dit zijn algemene graven.
Het grafperk onderscheidt zich van de andere grafperken door de
afmetingen, de stenen en de beplanting die aangebracht is.
Oorlogsgraven
In deze graven zijn de lichamen bijgezet van zowel militairen als
burgers die ten gevolge van oorlogshandelingen in de tweede wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Het perk met de 15 graven
valt op door de uniformiteit van de witte gedenkstenen.
Deze graven worden jaarlijks geïnspecteerd door de oorlogsgravenstichting. Het onderhoud wordt verzorgd door de afdeling plantsoenen.
Joodsegraven
Tot 1950 was er een Israëlische begraafplaats aan de Heldringstraat.
Nadat de joodse gemeenschap in 1947 besloten had de begraafplaats niet meer te gebruiken, zijn de graven geruimd en zijn de
stoffelijke resten overgebracht naar de algemene begraafplaats en
in een graf bijgezet.
Het graf is duidelijk te herkennen aan de grafstenen met Hebreeuwse teksten.
Grafkelders
Nabij de baarhuisjes, bij de voormalige ingang van de begraafplaats
zijn enkele grafkelders aangebracht. Dit zijn eigen graven die bestaan uit een gemetselde kelder waarin de stoffelijke overschotten
bijgezet kunnen worden. De kelder wordt afgesloten door een liggende gedenksteen. Door de hoge kosten konden slechts enkele
families zich zo’n bezit veroorloven. Ook dit type graf wordt in Maassluis niet meer uitgegeven. Wel heeft er enige jaren geleden nog
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een bijzetting plaatsgevonden. Het principe van de grafkelder wordt
elders in het land soms gebruikt voor algemene graven. Omdat deze
graven regelmatig geruimd worden is er een grote besparing op
de arbeidskosten mogelijk. De investeringskosten zijn echter zeer
hoog, zodat het systeem op de meeste plaatsen niet haalbaar is.
Knekelgraf
Wanneer een gedeelte van de algemene graven geruimd wordt zijn
de begraven lichamen zover verteerd dat alleen de grote botten resteren. Deze botten worden bij de roering verwijderd en bijgezet in
het knekelgraf.
Urnenmuur
De laatste jaren is het aantal crematies in Nederland sterk toegenomen. Na een crematie kan de overblijvende as verstrooid worden of
in een asbus begraven of in een urnenmuur bijgezet worden. Hoewel Maassluis geen crematorium bezit is er toch een urnenmuur
gebouwd om nabestaanden de mogelijkheid te bieden een asbus in
Maassluis bij te zetten.

Beplanting
Alhoewel de begraafplaats honderd jaar geleden werd aangelegd
is het onwaarschijnlijk dat er nog bomen staan die bij de aanleg
geplant zijn.
Wel staan er op of nabij de begraafplaats enkele waardevolle bomen zoals:
Een Moerbeiboom (Morus Alba). Deze oorspronkelijk uit Azië afkomstige boom geeft rode, smakelijke vruchten en staat in het grasveld voor de begraafplaats, evenals de grote Vleugelnoot. De Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) is in 1872 uit Iran in West-Europa
ingevoerd. De boom valt vooral in het najaar op door de ca. 45 cm
lange trossen met gevleugelde nootjes. Ook op het gazon zijn een
Rode Paardenkastanje (Aesculus carnea) en een Rode Beuk (Fagus sylvatica) te vinden.
Op de begraafplaats resteren nog enkele grote Iepen. Vroeger hebben er tientallen iepen gestaan, maar door de iepziekte zijn bijna
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alle iepen gesneuveld en ook de overgeblevene zullen op korte termijn gerooid moeten worden.
Er resteren dan voornamelijk nog volwassen Essen, Lindes, Esdoorns en enkele andere boomsoorten.
In de laatste jaren zijn echter diverse jonge bomen geplant om ook
in de toekomst een fraaie boombeplanting op de begraafplaats te
hebben.
Bij de baarhuisjes en de grafkelders valt vooral in de maanden mei
en juni het ronde perk met Rododendrons op. De struiken bloeien
dan overdadig met roze bloemen.
A.J.A. van Rijn
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JOODS KERKHOF
EEN VERHAAL OVER HET EINDE
Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak en ons land door de Duitsers
onder de voet gelopen werd, woonden er in Maassluis twee Joodse
gezinnen die lid waren van de plaatselijke Israëlische gemeente.
De hoofden van die gezinnen hadden de verantwoordelijkheid en
het beheer over de eigendommen van die gemeente.
Naast de synagoge en aanliggende panden, behoorde daar ook toe
de Joodse begraafplaats in de Kapelpolder.
Helaas, de nazi-waanzin strekte zich ook uit over deze gezinnen. Ze
zijn weggevoerd en evenals zovelen, vermoord.
Na de oorlog stond het gemeentebestuur voor de immense taak
orde op zaken te stellen. Daartoe behoorde ook de afhandeling van
de eigendommen van de Israëlische gemeente. Ook de begraafplaats viel daaronder. Duidelijk was, dat de begraafplaats als zodanig niet meer zou worden gebruikt. Het was ook te zien.
Na de laatste begrafenis, die in 1937 plaats vond, was er weinig aan
onderhoud gedaan. In de oorlogsjaren was daarvan helemaal geen
sprake geweest.
Het gevolg was, dat de grafstenen overwoekerd waren door hoog
opgroeiend gras en onkruid. De wandelpaden waren als zodanig
niet te herkennen, het poortgebouwtje verkeerde in slechte staat.
Het geheel maakte dan ook een verwaarloosde indruk.
Daar komt bij, dat de situering voor de begraafplaats zeer ongunstig
was. Het was een lang, smal perceel grond, met de lange zijde grenzend aan de Noordgeer. Aan de waterzijde waren geen voorzieningen getroffen, een heel stuk grond was al afgekalfd. Voorzieningen
waren dringend nodig.
Bovendien was er het probleem van de grondwaterstand, te hoog
vaak ten opzichte van de begraafdiepte en verergerd door de steeds
voorkomende hoogwaterproblemen.

41

De Noordgeer en links de begroeide muur van het Joodse kerkhof.
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Sfeertekening van H. Fortuin ± 1935.
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Al met al genoeg en aanvaardbare zaken, om ernstig te overwegen de begraafplaats te sluiten, ook al omdat na het bombardement
in 1943 meer problemen om een oplossing vroegen. Er was een
herbouwplan opgesteld en dat voorzag in een scheepshelling ter
plaatse.
In november 1945 zoekt de gemeente Maassluis contact met de
Nederlandse Israëlische gemeente. Moeilijk allemaal, omdat het in
die eerste chaotische tijd het onduidelijk is hoe de verantwoordelijkheden liggen.
Er volgen jaren van overleg en onderhandelingen. De Joodse eredienst kent geen ruimingen van graven en er bestaan ook de nodige
wettelijke beperkingen
Het vraagt allemaal veel tijdrovend overleg en een uitgebreide correspondentie. Als alle gegevens welke over en weer verlangd worden, voor alle partijen duidelijk zijn, blijkt voor een ieder, dat het
voortbestaan van deze begraafplaats ongewenst is.
De hoge grondwaterstanden geven voor het Opperrabbinaat uiteindelijk de doorslag. Wel worden er voor het opgraven en herbegraven
nadere eisen gesteld, namelijk:
1) Bij het opgraven en overbrengen der stoffelijke testen zal een,
van de zijde van het Rabbinaat aangesteld, deskundig opzichter
aanwezig moeten zijn.
2) Als terrein voor de herbegraving moet een zodanig stuk grond
worden gekozen, dat de zekerheid bestaat dat de bodem volkomen droog is.
3) Dit terrein moet op een behoorlijke afstand liggen van de rand der
gemeente.
Dat akkoord wordt op 5 augustus 1947 bereikt, dus bijna twee jaar
later.
Maar dan volgt nog de problematiek over de ﬁnanciële gevolgen en
het feit dat de begrafeniswetten tijdrovend kunnen gaan werken. De
gemeente moet namelijk eerst een ofﬁcieel besluit tot sluiting van
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een bijzonder kerkhof nemen en daarna moet 10 jaar worden gewacht eer tot ruiming kan worden overgegaan.
Er komt een ofﬁciële verklaring aan te pas van grafmaker J. Parre:
‘dat hij het laatst begraven daar aanwezige lijk heeft ter aarde
besteld op 24 april 1937.’
Maassluis kan nu met terugwerkende kracht een besluit tot sluiting
nemen en daarmede gaan de Provinciale Staten van Zuid-Holland
akkoord. Maar dan is het wel juni 1948.
Naar goed Hollands gebruik volgt dan nog een nummertje touwtrekken over de kooppenningen. Het wordt uiteindelijk 11 januari 1950
voordat de directeur van gemeentewerken, de heer Spits, aan B &
W mededeling doet:
‘dat op vrijdag, 6 januari 1950 de rooiing der Israëlitische begraafplaats, behoudens het afbreken van het baarhuisje aan
de ingang der begraafplaats, is gereed gekomen. Het totaal
aantal stoffelijke resten bedroeg 180, waarvan 127 volwassenen. De stoffelijke resten zijn geborgen in 9 stuks normale
grafkisten en herbegraven op de daarvoor aangewezen plaats
op de algemene begraafplaats alhier.’ Einde citaat.
In het uitgebreide gemeentelijk dossier dat over deze zaak handelt,
komt dan tenslotte naar voren een verschil van mening over de betonschutting. De koper daarvan wordt door B & W gelast binnen zes
weken na 23 juli 1952 deze schutting te verwijderen.
A1 met al is de gemeente zo’n zeven jaar met de ophefﬁng van dit
kerkhof doende geweest.
J.H. Steenkist
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STATIONSSTRAAT, LAATSTE EER
ROUW EN TROUW
De bewoners van de Stationsstraat waren sterk op elkaar betrokken. Hoogte- zowel als dieptepunten in het leven, dat waren geen
zaken van ieder voor zich. Nee, alle bewoners deelden hun vreugden en verdriet:
Als er iemand overleden was in de straat, dan hingen ze witte
lakens voor de ramen. Dat maakte zo’n indruk op me. Op de
dag dat ze begraven werden, deden de buren ook mee. Die
sloten dan zolang de begrafenis duurde. En als iemand erg
geliefd was, sloot zeker de halve straat. Bij het huis van de
overledene zelf bleven de lakens de zondag over hangen. Ik
heb twee witte lakens van mijn schoonmoeder, waar de roestplekjes van de punaises nog inzitten. Die lakens werden er
speciaal voor gehouden. Zo gauw iemand begraven was, werden ze gewassen en weer in de kast gelegd.
Overleden mensen werden binnen opgebaard. Gewoon een
kist in de slaapkamer of in de keuken. Nee, dat ging niet de
deur uit. En je ging aan huis condoleren. Dat kon 4 dagen
lang. Net zo lang als die mensen boven aarde stonden. De
familie zat al die dagen met de kofﬁe klaar. Als teken van rouw
kregen de meisjes een zwarte band om de mouw van haar
jas en de jongens hadden een soort sterretje aan de zijkant
van hun pet.
En dan kwamen die paarden, helemaal in ’t zwart. Dat maakte
als kind zo’n indruk op me: dat getrappel van die paarden.
Maar ja, je ging toch staan kijken in de straat als er een begrafenis was. Spelen voor de deur waar iemand overleden was,
dat mocht niet. Dat kon je zien aan de lakens voor de ramen.
Ook blijde gebeurtenissen huwelijk, geboorte, verjaardagen deelde
men met elkaar:
Als er een baby geboren was kwam iedereen langs. De ene
buurvrouw kwam met een beetje soep en de ander kwam met
een jurkje. En als er geholpen moest worden, werd er geholpen. Ze stonden altijd voor je klaar.
Leida Schuringa
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ROOMS KERKHOF
De rooms-katholieke begraafplaats aan. het Reviusplein bestaat
nog niet zo lang als de algemene begraafplaats, waarvan we dit
jaar het 100-jarig bestaan herdenken.
Deze in 1962 in gebruik genomen begraafplaats had echter een
voorganger, daterend uit 1822, waarvan de geschiedenis wellicht niet bij een ieder bekend is.
De rooms-katholieke Petrus en Paulusparochie werd gesticht in
het woelige jaar 1787 toen de strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden een hoogtepunt bereikte.
Voor die tijd gingen de Maassluise katholieken in Maasland ter
kerke.
De jonge parochie kreeg toestemming buiten de bebouwde kom
van de gemeente een kerkgebouw te stichten, dat uiterlijk niet
het aanzien van een kerk mocht hebben. Dit resulteerde in de
bouw van een onopvallend kerkgebouw met een toegangspoort
aan de Zuidvliet, dat in 1788 in gebruik genomen werd.
Nu is dit gebouw beter bekend als het mini-theater ‘De Schuurkerk’.
De jonge parochie beschikte echter niet over een eigen begraafplaats. De overledenen werden dan ook in de Grote Kerk of op
het kerkhof van de hervormde gemeente in de Schans ter aarde
besteld. Voor zover bekend, leverde dit geen problemen op.
Dit veranderde echter na het overlijden van pastoor Sanders van
Well. Deze derde pastoor van de Maassluise parochie overleed
op 9 juni 1816 en werd enkele dagen later in het koor van de
Grote Kerk begraven. Waarschijnlijk stemde dit zijn opvolger,
pastoor van der Hoeven, tot nadenken en lokte het hem niet zo
aan om nog eens naast zijn voorganger te worden begraven.
Voorlopig echter beschikte de parochie niet over voldoende ﬁnanciële middelen om een eigen kerkhof te kunnen aanleggen.
Eind 1820 was pastoor van der Hoeven wegens ziekte niet in
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staat zijn ambt waar te nemen. Of dit van invloed is geweest op
de besluitvorming valt niet te bewijzen, maar al spoedig daarna,
in september 1821, besluit het kerkbestuur de mogelijkheid te
onderzoeken een eigen begraafplaats te stichten.
De realisatie zou echter nog heel wat voeten in de aarde hebben. Alvorens een deﬁnitief besluit te nemen werd een hoorzitting gehouden. De parochianen kregen de gelegenheid om
op zondag, 16 september om 4 uur ’s middags in de kerk hun
zegje te komen doen over het aan de orde zijnde voorstel.
Kennelijk leefde dit onderwerp niet zo sterk bij de parochianen,
want slechts enige gemeenteleden hadden de moeite genomen
de hoorzitting bij te wonen. Het resultaat van deze inspraakronde was, dat een commissie werd gevormd, met als opdracht,
alles in het werk te stellen om de plannen te verwezenlijken.
Er ging dan ook al spoedig een verzoek naar het gemeentebestuur om vergunning tot de aanleg van een begraafplaats op
een stuk grond gelegen achter de kerk.
Inmiddels had een aantal parochianen, dat niet overtuigd was
van de noodzaak tot aanleg van een eigen begraafplaats, een
actiegroep opgericht.
In een request aan het gemeentebestuur, gedateerd 8 oktober
1821, zetten zij hun bezwaren uiteen.
In de eerste plaats vonden zij, dat er onvoldoende overleg was
gevoerd met de gemeenteleden. Verder waren zij van mening,
dat de realisatie van de plannen een te zware ﬁnanciële belasting zou betekenen voor de toch al niet zo draagkrachtige
parochie. Tenslotte voerden zij aan, dat de begraafplaats een
onaangename reuk zou verspreiden voor de omwonenden.
De toon van het bezwaarschrift geeft echter wel de indruk, dat
de ﬁnanciële argumenten bij de ondertekenaars het meeste gewicht in de schaal hebben gelegd.
Het gemeentebestuur bemoeit zich echter niet met dit interne
conﬂict en wijst het verzoek af, omdat het beoogde terrein te
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Situatieschets van de voormalige R.K. begraafplaats.
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De voormalige R.K. begraafplaats met priestergraf.
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dicht bij de bestaande bebouwing ligt. In eerste instantie dus
succes voor de actievoerders.
De voorstanders gaan echter in beroep bij Gedeputeerde Staten en na enige onderhandelingen wordt een tweede verzoek
tot het gemeentebestuur gericht. Het stuk grond, dat men nu op
het oog had, lag verder van de bestaande bebouwing af. Deze
keer had het plaatselijk bestuur geen bezwaren en verleende
dan ook vergunning om de begraafplaats aan te leggen.
Blijkbaar had men zich intussen op alternatieven beraden, want
in april 1822 laat de commissie het gemeentebestuur weten,
van de vergunning geen gebruik te zullen maken.
Men was er in geslaagd buiten de gemeentegrenzen, op Maaslands grondgebied, voor dit doel een stuk grond te verwerven.
Dat was mogelijk doordat de gemeentegrens, in die tijd, dicht
langs de achterzijde van de bebouwing van de Zuidvliet liep. De
aanleg van deze begraafplaats verliep voorspoedig en op 3 juli
1822 kon de deken van Delft het kerkhof inwijden. Pastoor van
der Hoeven behoefde dus geen angst meer te hebben het lot
van zijn voorganger te moeten delen.
Na zijn overlijden in 1839 was hij dan ook de eerste priester
die op het, mede op zijn initiatief, nieuw aangelegde kerkhof ter
aarde werd besteld. Gedurende de 140 jaar dat deze begraafplaats bestond, vonden vele Maassluise katholieken hier hun
laatste rustplaats.
In 1941 kwam er een wijziging van de gemeentegrenzen tot
stand. De rooms-katholieke begraafplaats was hierdoor op
Maassluis’ grondgebied komen te liggen. Dat zou echter weer
voor andere problemen gaan zorgen. In het midden van de jaren ’50 begon het kerkhof een obstakel te vormen voor de geplande woningbouw en wegaanleg in de Sluispolder-West. Het
gemeentebestuur zocht daarom naar mogelijkheden om verplaatsing te bewerkstelligen.
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De onderhandelingen met het kerkbestuur sleepten zich enige
jaren voort. Ondertussen rukte de bebouwing steeds verder op
en werd doortrekking van de Reviuslaan (nu Mgr. W.M. Bekkerslaan) tussen de P.C. Hooftlaan en de Bilderdijklaan belemmerd.
Tenslotte bereikten gemeente- en kerkbestuur overeenstemming over verplaatsing van de begraafplaats naar de huidige
locatie aan het Reviusplein. Op grond van de gesloten overeenkomst zorgde de gemeente voor de aanleg van een nieuwe
begraafplaats en het overbrengen van de stoffelijke testen. Tevens werd een ﬁnanciële vergoeding verleend voor de bouw
van een kapel.
In juli 1962 werd het nieuwe kerkhof in gebruik genomen. De
oude begraafplaats werd na 140 jaar gebruik, gesloten verklaard en na verloop van tijd ontruimd. Na de afgraving werd op
deze plaats de Reviuslaan doorgetrokken, een kleuterschool
gebouwd en de geplande woningbouw gerealiseerd. Men zal
dan ook ter plekke vergeefs zoeken naar overblijfselen uit een
140-jarige geschiedenis.
Op het nieuwe kerkhof herinneren het priestergraf, een stenen
kruis en een aantal oudere grafstenen nog aan een historie, die
verder teruggaat dan 25 jaar.
Koos Vaissier
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BEGRAVEN IN DE GROTE KERK
Formeel hadden de Staten van Holland de afscheiding van Maaslandsluis van het moederdorp Maasland uitgesproken op 1 januari 1612.
Echter, door toedoen van Maasland, die het met de uitspraak niet eens
was, werd het 16 mei 1614 eer de afscheiding ten volle een feit werd.
Maaslandsluis ging voortaan Maassluis heten.
Omstreeks 1612 zijn de Maassluizers begonnen zich alvast in te stellen
op hun komende zelfstandigheid. Bij die zelfstandigheid behoorde ook
een eigen kerkhof. Dat was er niet, men werd in Maasland begraven.
In die tijd toch wel een weinig comfortabele afstand bovendien. De toekomstige zelfstandige burgers lieten hun oog vallen op het terrein van
de Schans. Men verzocht de Staten van Holland en West-Friesland om
medewerking. Met succes.
De Staten gaven op 24 juli 1612 de grond in eigendom aan de kerk.
In 1621 werd de Schans geslecht en kon de grond ‘bouwrijp’ worden
gemaakt. Op 16 oktober 1624 kon het kerkhof in gebruik worden genomen.
Dominee Fenacolius begroef er de eerste dode en in zijn aantekeningen lezen we:
Anno 1624 den 16 Octobris op het nieuwe Kerckhoff op Sluys
begraven de eerste doode, wesende een kint van Cornelis
Pietersz., visscher, en Chrystyntgen Adriaensdr. Dit kint was genaemt Adriaen. Ende gingen daermede te graeff Pieter Pietersz.,
Bastiaen Maertensz., den Predikant Johannes Fenacolius,
Willem Jansz. Schim, Gerrit Gerritsz. en eenige anderen.
Toen de bouw van de Grote Kerk in 1629 begon moest de grafmaker
voor het leggen van de fundering ‘seventhien dooden verleggen’. Na de
inwijding van de Grote Kerk in 1639 kwam er ook gelegenheid tot het
begraven in de kerk. Dat kon in huur- of koopgraven.
Op 18 januari 1640 werd het eerste graf verkocht aan ‘Moeder van
Cleef’ ofwel Maertje Jacobs, weduwe van Teunis Jansz. Het was het
huurgraf waar haar man in begraven lag. De koopsom bedroeg vijftig
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gulden, maar de kerkmeesters brachten de reeds betaalde grafhuur
van acht gulden in mindering.
4 dagen later werd graf no. 264 verkocht aan de vader van Govert van
Wijn. Het stoffelijk overschot van Govert van Wijn, schenker van het
orgel in de Grote Kerk, werd later op 27 januari 1738 in dit graf te ruste
gelegd.
Een graf kon voor een bepaalde tijd gekocht worden, waarna het weer
geopend en ‘geruimd’ werd en weer in eigendom terugkwam aan de kerk.
De ‘Ordonnantie op de graven, het grafmaeken ende begraven in de
kerk en ’t kerkhoff van Maessluys’ van 30 januari 1768, geeft ons een
inzicht over het begraven in huurgraven.
Een graf werd verhuurd voor 7 jaar met de mogelijkheid tot verlenging
met nogmaals 7 jaar tegen een iets lagere prijs, ofwel direct voor 14
jaar. Een graf in het koor – dat waren de duurste plaatsen – kostte ‘voor
een oud lijk 9 gld. 5 stuivers, voor een kint tot 10 jaer op een baer gedragen 5 gld., voor een kint onder de arm gedragen 3 gld.’
Op andere plaatsen was het veel goedkoper. Bijvoorbeeld in de hoeken
respectievelijk ‘4 gld. 5 stuivers, 2 gld. en 1 gld. 10 stuivers’.
In de loop van de jaren bleken er allerlei wijzigingen en aanvullingen
wenselijk, en zo werd er ingaande 1 januari 1819 een nieuwe aangepaste ordonnantie vastgesteld.
In die ordonnantie komen we van alles tegen: prijzen van de huur- en
koopgraven in de kerk en op het kerkhof. Voorschriften voor de diepte
van de graven, namelijk 3 kisten diep. Bij ruiming werden de aanwezige
gebeenten doorgaans in de ‘vierde laag’, dus onder het gebruikelijke
begraafniveau gebracht. Voorschriften voor het beveiligen van de zijkanten van de graven tegen instorten door ze te schoren. Vaststellen
van het loon van de grafmakers voor de verschillende soorten graven.
Voor een graf maken op zondag of in bevroren grond ontving de grafmaker een dubbel loon. Ook werden er verschillende tarieven vastgesteld al naar gelang het uur van begraven.
De gewone tijd met normale tarieven was ’s middags van twee tot vier uur.
Alle begrafenissen buiten die uren brachten extra kosten met zich mee.
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Verder werden alle werkzaamheden van de grafmakers nauwkeurig beschreven. De koster mocht in de kerk geen begrafenis laten beginnen
‘zonder vooraf bekomen te hebben een permissiebiljet ter begraving,
door of van wegen het bestuur dezer plaats afgegeven’.
Ook was er het gebruik (vooral op het platteland nu nog in zwang) ‘het
beluiden van de doden’. Tegen vaste tarieven kon men de klok voor een
dode laten luiden. Een half uur kostte 3 gulden, een uur 5 gulden, anderhalf uur 7 gulden 10 stuivers en meerdere tijd tegen 5 gulden per uur.
Als een Ambachtsheer of -vrouwe gestorven was liet het gemeentebestuur de klok een gehele week elke dag (behalve op zondag) een uur
luiden en daarvoor ontving de kerk van de gemeente vijf gulden per dag.
Bij decreet van 1828, uitgevaardigd door Koning Willem I, werd bepaald
dat alle bestaande begraafplaatsen zuiver burgerlijke instellingen zouden worden en dus niet meer kerkelijk.
Het resultaat in Maassluis was, dat het gemeentebestuur voor
f 1000,-- eigenaar werd van de begraaf- plaats naast de Grote Kerk.
Gedurende een aantal jaren ontvingen de kerkmeesters een schadeloosstelling van f 230,-- per jaar uit de burgerkas, wegens het gemis
van begrafenisrechten.
Op 4 december 1828 werd Adriana Hoogerwerff, als laatste, in de kerk
begraven.
Daarna werd nog uitsluitend op het kerkhof op het Schanseiland – later
kerkeiland – begraven, totdat in 1888 de Algemene Begraafplaats aan
de Boonersluis in gebruik werd genomen.
Het kerkhof naast de kerk, gedurende ruim twee en een halve eeuw de
enige begraafplaats in Maassluis waar welhaast alle Maassluizers, ook
de niet-Hervormden, hun laatste rustplaats kregen, werd tussen april
en september 1950 geruimd. De gemeente heeft de gebeenten en de
toen nog aanwezige zerken naar de nieuwe Algemene Begraafplaats
laten overbrengen.
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Bij de restauratie van de kerk in 1943-1947 werden er 30 grafzerken
vanuit de kerkvloer in het koor geplaatst. Vanzelfsprekend werden de
meest gave en de belangrijkste hiervoor uitgezocht. Daaronder die van
dominee Gualtherus Kolff, overleden 1 mei 1705, diens echtgenote en
dominee Aegidius Francken, overleden 16 april 1743. De overige zerken werden zoveel mogelijk op ‘minstbelopen plaatsen’ langs de looppaden gelegd.
Er werden slechts twee uitzonderingen gemaakt. De van familiewapens
voorziene grafzerken van de graven van dominee. Johannes Fenacolius
en van Pieter van Embden. Deze werden op hun graven, in het middenvak van de kerk onder de stoelen, teruggelegd.
De grafzerk op het graf van Govert van Wijn met het familiewapen en de
namen van zijn ouders, Pieter Govertsen van Wijn en Annetien Hugen
Schepmoes, lag in het looppad voor de herenbanken. Om verdere slijtage te voorkomen zijn deze in 1947 ook naar het koor overgebracht. Dit
graf is nu herkenbaar aan een kleine tegel met het no. 264.
Begrafenissen vonden ook wel eens plaats bij avond of nacht, waarbij gebruik gemaakt werd van fakkellicht. Dat moet indrukwekkend geweest zijn.
In de kerk waren 401 genummerde graven, waarvan 177 eigen graven
en 224 huurgraven. Daarnaast kende men ook graven die met een letter
waren gemerkt.
De koopgraven werden ook wel eens doorverkocht door de erfgenamen
of voor een derde deel of voor de helft verkocht door de kopers, zodat
in een koopgraf niet altijd overledenen van dezelfde familie werden begraven.
Aldus het boek van A. Bijl Mz.
Alleen al in de genoemde jaren werden er 1.153 kinderen onder de
preekstoel begraven. Daarbij vond de vermelding plaats: ongedoopt,
onecht of doodgeboren. Bij een nooit getrouwde vrouw werd de tekst
‘oude juffrou’ gebruikt.
T. Mastenbroek en J.J. Bosman
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