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Wordt nu lid! 
Leden helpen leden
Onze vereniging heeft het karakter van onderlinge hulpverlening
of anders gezegd: leden helpen leden. 
De uitvaartvereniging is een voortzetting van de vroegere
burenhulp.
De uitvaart wordt niet alleen verzorgd door leden van de
vereniging, maar de vereniging draagt ook een deel van de
kosten van de uitvaart.

Wat kost een lidmaatschap?
De lidmaatschapskosten zijn slechts € 9,- per persoon per jaar en
gezinsleden beneden de 16 jaar zijn gratis medelid, mits zij zijn
ingeschreven bij de ouder(s).
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 18,- per persoon.
Wanneer u boven de 55 jaar bent en u wordt dan lid, is echter
per jaar achterstallige contributie verschuldigd. 

Hiervoor gelden de onderstaande contributies per jaar:
Van 55 tot 60 jaar, per persoon € 27,- 
Van 60 tot 65 jaar, per persoon € 45,-
Boven de 65 jaar, per persoon een bedrag ineens van € 600,-
en p.p. € 9,- per jaar.
Niet-leden kunnen hun uitvaart ook door de vereniging laten 
verzorgen, maar zij kunnen geen aanspraak maken op een
bijdrage van de vereniging in de kosten van de uitvaart.

Aula op de algemene begraafplaats te Schoorl.

Bewaar deze krant In de info-map van 
"De Laatste Eer".

Verkrijgbaar bij: Tel. 072-5093425 (na 18.00 uur)

Antwoordcoupon
Ja, ik wil lid worden van Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"
Ja, ik wil geïnformeerd worden over een uitvaartverzekering

Voorletters en achternaam:.......................................................................................M/V

Geboortedatum:.......................................................................................................

Adres:.......................................................................................................................

Postcode en Woonplaats:..........................................................................................

Telefoon:...................................................................................................................

Gegevens van partner en/of kinderen

Voorletters en achternaam:.......................................................................................M/V

Geboortedatum:.......................................................................................................

Voorletters en achternaam:.......................................................................................M/V

Geboortedatum:.......................................................................................................

U kunt deze coupon in een gefrankeerde enveloppe zenden naar het secretariaat:
"De Laatste Eer", t.a.v. mevr. J.E. van Leeuwen-Bonte, Slotlaan 12, 1871 BD Schoorl.
U kunt ook bellen: 072-5093425 (na 18.00 uur).

Lid of geen lid. 
In geval van een

overlijden kunt u bellen
met nummer 

06-20664410.
(Dag en nacht bereikbaar)

Van de bestuurstafel
Voor u ligt de Schoorlse Uitvaartkrant 2011. Het is de tiende editie. U
begrijpt dat er veel aan vooraf gaat voor het blad bij u in de bus valt. Er is
weer veel aandacht en tijd aan besteed. We laten deze jaarlijkse krant
verschijnen om u informatie te verschaffen over De Laatste Eer en allerlei
zaken die met de uitvaart te maken hebben. 

U kunt o.a. lezen wat De Laatste
Eer materieel te bieden heeft.
Hier wil ik u deze keer extra op
wijzen, omdat  wij heel goed de
uitdaging aan kunnen met de
commerciële markt. 
Wij doen ons “werk” zonder
winstoogmerk met en voor de
mensen van het dorp.
Daarnaast is er natuurlijk ons
jaarverslag en de agenda van
de jaarvergadering 2011, die
wat vroeger in het jaar plaats
vindt, dan u gewend was. 
We stellen het op prijs Wil
Jansen, onze dorpshistoricus en
Erik de Jong van Nuvema als
gastschrijvers te hebben. In de
krant staat ook een artikel van
Maria de Greef. 
Op 14 oktober 2010 heeft zij
voor ons een studiedag
verzorgd. Deze dag hadden we
belegd voor een ieder die een
rol speelt binnen onze
vereniging: dragers,
uitvaartleidster en bestuur. Het
dagelijks bestuur had van te

voren gevraagd over welke
onderwerpen men bijgepraat
wilde worden, zich in wilde
verdiepen of  worden
geïnformeerd. Verderop in deze
krant vindt u een verslag van
deze bijeenkomst. Het werd een
uiterst zinvolle, interessante
maar ook gezellige dag. Als
groep die de vereniging vorm
geeft en draagt, was het

bijzonder waardevol omdat op
die dag aan elkaar werd verteld
hoe wij met hart en ziel met De
Laatste Eer bezig zijn.
Ten slotte vind ik het heel
plezierig en van belang dat de
gemeente Bergen begonnen is
met de restauratie van het zgn.
Lijkenhuisje op De Algemene
Begraafplaats. In de
Uitvaartkrant van 2010 staat een
artikel van mijn hand over de
geschiedenis van dit bescheiden
gebouwtje. Daarin staat o.a.
“…een waardig monument voor
de mensen die hier hun laatste
uren boven aarde hebben
doorgebracht en voor hen die
ze toen de zorg en eer hebben
gegeven waar ze recht op
hadden.” Opleidingsbedrijf
Espeq doet de renovatie met
jonge werknemers. Ze pakken
ook de bestrating aan en het
toegangshek bij de aula.

Vriendelijke groeten,
Fred Gutker, januari 2011

Fred Gutker 

Begraafplaats Schoorl
ESPEQ Opleidingsbedrijven is een bedrijf wat
jonge jongens en meisjes in de leeftijd van 16 t/m
23 jaar opleidt tot bouwvakkers. 

Vorig jaar in week 49
is ESPEQ begonnen
met de eerste
werkzaamheden aan
het opbaarhuis op de
begraafplaats in
Schoorl.
In eerste instantie
hebben de
stratenmakers van het
SPG het straatwerk
verzorgt en is het
geheel weer
begaanbaar gemaakt.
Met een drietal
jongens van ESPEQ
hebben de aanbouw
gesloopt, welke weer
opnieuw opgebouwd
wordt, maar dan wel in de
oorspronkelijke staat. Ook zijn
we begonnen met het
uithakken van het voegwerk,
dat hier en daar in slechte staat
verkeerd. 

Tijdens het uithakken bleken
veel stenen los te liggen,
waardoor er voorzichtig te werk
moest worden gegaan.
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Ondertussen is er in de
machinale werkplaats van
ESPEQ begonnen met het
opnieuw maken van het
raamkozijn. Prachtig werk voor
de leerlingen door de ronde
bovenkant en de roetjes in het
raam. Ook de dubbele deuren
aan de voorkant van het
baarhuis worden vervangen en
komen in de oorspronkelijke
staat terug. De aanbouw krijgt
ook een nieuwe deur en kozijn,
de ingang wordt wel verplaats,
die gaat naar de andere kant.
Als dit timmerwerk allemaal klaar
is dan is het de bedoeling dat
de werkzaamheden worden
voortgezet op de begraafplaats.

Van het opbaarhuis zal het dak
worden schoongemaakt, de
waterborden en windveren
vervangen en de dakgoten

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van
Uitvaartvereniging de Laatste Eer te houden op donderdag 
24 maart 2011 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl

De agenda luidt als volgt:

1.   Opening
2.   Herdenking overledenen in 2010
3.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 juli 2010
4.   Ingekomen stukken en mededelingen
5.   Jaarverslag 2010
6.   Bestuursverkiezing en rooster van aftreden 
7.   Verslag financiële commissie jaarrekening 2010
8.   Benoeming nieuw lid financiële commissie
9.   Vaststelling Jaarrekening 2010 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
10. Contributievaststelling 2012
11. Vaststelling diverse tarieven voor 2012
12. Begroting 2012
13. Uitvaartkrant/Website
14. Rondvraag en sluiting

Begraafplaats Schoorl
Vervolg van voorpagina 

Jaarverslag 2010
Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Schoorl
Het bestuur van Uitvaartvereniging de Laatste Eer kan terugkijken op een goed en
intern actief verenigingsjaar. Onze gemeenschap werd echter opgeschrikt door het
overlijden van zeer jonge mensen. Voor een ieder aangrijpende momenten

Afgezien van veel contact via de
mail kwam het dagelijks bestuur
van de vereniging drie maal bij
elkaar en het gehele bestuur
twee maal. Tijdens deze
vergaderingen werden de
lopende zaken besproken en
werd de Algemene
Ledenvergadering voorbereid.
Deze vergadering vond plaats
op 8 juli in de Blinkerd.
Voorafgaand aan de
vergadering werd een minuut
stilte gehouden voor alle
overledenen die door onze
vereniging zijn verzorgd.
Tijdens de vergadering is Tineke
de Koe aangesteld als
bestuurslid. Zij wil zich graag
inzetten voor de vereniging en
onderstreept het belang van
een Schoorlse uitvaartvereniging.

In het afgelopen jaar heeft de
vereniging zorg gedragen voor
24 uitvaarten, waarvan 8 leden
en16 niet leden. Het aantal
crematies bedroeg 14 en
begrafenissen 10, waarvan 
16 mannen en 8 vrouwen.
Een aantal van deze uitvaarten
heeft vanuit Hospice De
Bregthoeve in Schoorl
plaatsgevonden. Er bestaat een
goede samenwerking tussen de
Bregthoeve en de Laatste Eer.

Er hebben zich nieuwe leden bij
de vereniging aangemeld. De
informatie betreffende de
vereniging bereikt de mensen
mondeling, via de 

web-site www.uitvaartschoorl.nl
en de persoonlijke
informatiemap. 
De uitvaartkrant en de
verzekerings-maatschappij
NUVEMA spelen ook een actieve
rol in de voorlichting.
Er zijn voorbereidingen getroffen
om de website in een nieuw
jasje te steken, zodat de
informatie voor een ieder nog
duidelijker en overzichtelijker is.

De automatisering van de
contributie neemt vastere
vormen aan. De helft van de
leden betaalt de contributie per
automatische incasso, wat de
penningmeester veel werk

bespaart. Voor de leden die met
een acceptgirokaart blijven
betalen wordt € 2,-- extra in
rekening gebracht. Nieuwe
leden worden geacht met
automatische incasso te betalen.

Er is overleg met de Gemeente
betreffende het realiseren van
een urnenheuvel en de
restauratie van het lijkenhuisje
op de begraafplaats in Schoorl.
Omdat het lijkenhuisje op de
monumentenlijst staat heeft dit
project speciale aandacht. Er is
nog  overleg over de realisatie
van een urnenheuvel. Wij
hopen dat dit in 2011 vaste
vorm krijgt.

In samenwerking met
opleidingsinstituut Docendo is
er voor alle bestuursleden,
dragers en uitvaartleidsters op
14 oktober een studiedag
georganiseerd. De doelstelling
was tweeledig: enerzijds om de
vakkennis van de aanwezigen
op te frissen en uit te breiden en
anderzijds de teambuilding een
rol te laten spelen. De dag werd
begeleid door een docent van
Docendo. 
Met de goede verzorging van
het team van de Blinkerd was
het een zeer waardevolle en
goede cursusdag waar we met
tevredenheid en nieuwe kennis
op kunnen terugkijken. Enkele
onderwerpen hebben geleid tot
het verbeteren van de
protocollen en werkwijzen
binnen het team.

Naar aanleiding van de 
bestuursvergadering van 
28 oktober 2010 werden de
voorbereidingen getroffen voor
het uitbrengen van de tiende
editie van de Uitvaartkrant. Deze
wordt in de maand maart 2011
in Schoorl, Groet en Camperduin
verspreid. De krant wordt als
naslagwerk in de persoonlijke
map door de leden bewaard.

Er zijn door de vereniging
nieuwe blauwe pennen
aangeschaft met het opschrift
“Uitvaartvereniging De Laatste
Eer”, het webadres en e-mail
adres van de vereniging.
Deze pennen kunnen als
representatiemateriaal door de
uitvaartleidsters en de
bestuursleden worden gebruikt.

Elk nieuw lid ontvangt een pen
bij inschrijving.Inmiddels is het
gebruik van het Tevredenheids
onderzoek geëvalueerd. Dit
formulier wordt zes weken na
een overlijden aan de nabe-
staanden ter invulling gestuurd.
Het functioneert goed en geeft
alle medewerkers van de
vereniging inzicht in de zaken
die goed lopen en nog
verbeterd kunnen worden. 

De vergadering van de
Federatie werd gehouden op 
4 november. Het nieuwe
bestuur van de Federatie stelde
de leden voor om de
samenwerking met het N.V.U. te
beëindigen. Het bestuur van de
Laatste Eer was en is hier op
tegen en heeft dit onomstotelijk
laten weten aan het Federatie-
bestuur. Hierop is door de
Federatie de beslissing uitgesteld.

Het dagelijks bestuur dankt de
bestuursleden voor hun inzet
voor de vereniging. 
Wij danken de uitvaartleidsters
Gerda Roozendaal en Lia
Rezelman voor hun
professionele inzet van het
afgelopen jaar. Ook de dames
Novak en Sinnema worden
hartelijk bedankt.
Uit reacties van nabestaanden
kunnen wij ook dit jaar
opmaken dat onze uitvaarten
met zorg en betrokkenheid
worden uitgevoerd.

Wij kijken uit naar een goed
verenigingsjaar in 2011.

Jeannet van Leeuwen

vernieuwd. Het lastige is dat de
muren in niet zo’n goede staat
verkeren. Door een trekstang
zijn de muren een aantal
centimeters naar elkaar toe
getrokken, daardoor zitten er
heel veel stenen los. Met name
boven de kozijnen is het zwak
en zal het geheel op moeten
worden gevangen met
stempels. Hierna zal het
metselwerk er weer opnieuw
ingemetseld worden, gaten die
ontstaan zijn door sloopwerk
worden dicht gemetseld. Als het
metselwerk klaar is kan alles
worden gevoegd. De bedoeling
is dat er een traditionele snijvoeg
ingezet wordt. Als laatste zullen
de schilders van ESPEQ het
opbaarhuis afschilderen om het
geheel een kleurrijk en vredig
uiterlijk te geven.  

Ron Metselaar.
Instructeur Metselen.

Studiedag De Laatste Eer 
Op donderdag 14 oktober 2010 werd in de Blinkerd te
Schoorl, voor de eerste keer in het 87 jarig bestaan
van onze vereniging een studiedag georganiseerd voor
bestuursleden, dragers en uitvaartleidsters.

Deze dag werd, geheel naar de
wens van de vereniging,
samengesteld door Docendo
opleidingen. Deze academie
verzorgt unieke opleidingen op
het gebied van uitvaart- en
postmortale zorg. De doel-
stelling van de studiedag was
onder meer om de vakkennis op
te frissen, uit te breiden en om
samen te werken. De dag werd
geleid door Maria de Greef, die
dat op een voortreffelijke manier
deed. Aan de hand van een
reader werden, onder andere,
de volgende onderwerpen
besproken: wijzigingen op de
Wet voor de Lijkbezorging
(WOL), rouwstoet in het verkeer,
omgaan met kinderen en
nazorg. De belangrijkste
wijziging per 1 januari 2010 van
de WOL is de termijn van
begraven, deze wordt verruimd
van 5 dagen naar 6 werkdagen.

Dit is gunstig voor zowel de
burgers als de
begrafenisondernemers. 
Vanaf 1 juli 2010 mag een
rouwstoet door het overige
verkeer niet meer doorsneden
worden. Deze maatregel getuigt

van respect voor overledenen
en hun nabestaanden, ook in
het verkeer. Wanneer er bij een
uitvaart kinderen betrokken zijn
heeft dit speciale aandacht
nodig. Kinderen hebben recht
op informatie, passend bij hun
leeftijd. Aan het einde van de
dag was iedereen het erover
eens dat we veel hadden geleerd,
met en van elkaar. Het was een
geslaagde dag waar iedereen
met een positief gevoel op terug
kan kijken. Dit was mede te
danken aan de voortreffelijke
leiding van onze cursusleidster en
de uitstekende verzorging door
het team van de Blinkerd.  
Wilt u meer informatie over
bovengenoemde onderwerpen,
of over alle facetten van een
uitvaart en de verenigings-
activiteiten, neem dan contact
op met een van de
bestuursleden van de
vereniging of kijk op de website
www.uitvaartschoorl@quicknet.nl

Tineke de Koe 

Kinderen rouwen ook!
Natuurlijk rouwen zij – dat weet u ook. Maar hoe een
kind de dood ervaart is sterk afhankelijk van de leeftijd
van een kind. Onderstaande tekst geeft inzicht.

Kinderen reageren op een
overlijden op een manier die
past bij hun leeftijd en
ontwikkeling, maar natuurlijk
ook op een manier die past bij
hun eigen persoonlijkheid.
Jonge kinderen tot een jaar of
twee voelen sfeer en emoties
aan. Ze voelen verdriet en

verlies. Handje op een
overledene, een aai of een
kusje; zij zijn er niet bang voor.
Het zijn vaak de volwassenen
die hun eigen angsten
overbrengen.
Peuters tussen 2 en 5 jaar
kunnen de dood alleen maar
begrijpen als iets dat tijdelijk is

“Nu komt mijn broer wel weer
terug, we gaan toch op
vakantie?”. Het is belangrijk om
kinderen in deze leeftijd iedere
keer opnieuw te vertellen dat de
dood definitief is; het lichaam
van de overledene is “stuk” en
kan niet meer gemaakt worden.
De juiste woorden kiezen is erg
belangrijk. Zeg niet dat iemand
voor altijd slaapt; een kind kan
dan bang worden om zelf te
gaan slapen. 
Tussen 6 en 9 jaar: Deze groep
kinderen heeft al een beter
begrip van de dood, al is dat

vaak gekleurd door televisie of
computerspelletjes. De kinderen
van deze leeftijd kunnen al wel
veel begrijpen, maar weten over
het algemeen niet goed hoe ze
met deze gevoelens om moeten
gaan. Erover praten kan moeilijk
zijn en dan uiten hun gevoelens
zich in gedragsproblemen of
lichamelijke reacties.
Kinderen tussen 9 en 12 zijn
vaak erg geïnteresseerd in de 
”technische“ kant van een
overlijden. Wat gebeurt er nu 
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Van de penningmeester ‘Enkele Tarieven’

Steeds per 1 januari worden in Nederland de diverse tarieven en
prijzen aangepast. De gemeente Bergen past daarom ook elk jaar
de tarieven en bedragen aan van de algemene begraafplaats. 
Onderstaand enkele tarieven voor 2011:
-Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode
van 20 jaar wordt geheven per graf € 1.226,-
-Voor het begraven € 539,-
-Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats:
€ 77,-- per jaar, afkoop 10 jaar € 770,-
-Gebruik van de aula € 271,-
-Gebruik muziekapparatuur aula € 55,-
-Vergunning grafmonument €             105,-
Totaal € 2966,-

Ten opzichte van vorige jaren, toen voor 20 jaar werd afgekocht,
wordt het algemeen onderhoud van de begraafplaats eerst afge-
kocht voor 10 jaar, met daarna verlenging met weer 10 jaar. 
Op www.bergen-nh.nl kunt u alles goed nalezen.

Een aantal tarieven 2011 van het Crematorium Schagen zijn:
-Crematie met plechtigheid € 1130,-
-Basistarief asbestemming € 72,-
-DVD opname gehele plechtigheid € 50,-
-Koffie/thee € 2,00
bij bv 100 aanwezigen (2x koffie) € 400,-
-Cake (ruime sortering) € 1,25 x 100 €             125,-
Totaal € 1.777,-

Op www.yarden.nl kunt u alles goed nalezen.
De standaardtijd is 3 kwartier aula en 3 kwartier condoleance-
ruimte.

Ook is er ruimte voor een exclusieve avondcrematie:
Plechtigheid met 3 uur gebruik van de faciliteiten 
(ma t/m vrijdag vanaf 19.00 uur) € 1.925,-

Ook is mogelijk: Crematie zonder gebruik aula/koffiekamer.
(crematie van een overledene zonder familie en belangstellenden.)

€ 760,-

Vanaf 2010: Crematieplechtigheid in het Haringhuizerkerkje 
(2 uur incl.condoleance en  maximaal 70 personen)

€ 1.465,-

Het Crematorium te Schagen “Schagerkogge” verzorgt diverse bij-
eenkomsten, informatieavonden, rondleidingen. 
Telefoon 0224-213409.

Gedenktekens
Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf op de 
begraafplaats is een vergunning nodig van de gemeente. Met
name wordt gelet op de duurzaamheid, fundering, constructie en
omvang. De kosten van het plaatsen en van de beplanting op de
graven is voor rekening van de rechtshebbende.
Hierbij zijn de kosten van de begraafplaats en van het cremato-
rium in beeld gebracht.

Na een overlijden regelt de familie met medewerking van de 
uitvaartleidster de uitvaart. Aan alle onderdelen wordt aandacht
besteed. Eerst wordt afgesproken of er gekozen wordt voor een
begrafenis of voor een crematie. De kist wordt uitgezocht. Het
rouwtransport, al of niet met volgwagens. De rouwkaarten en de
advertenties worden opgesteld. De dragers worden besproken.
Bloemen, condoleanceregister, con-
doleance, koffietafel. 
Aan elk facet zit echter een prijs-
plaatje. Uiteindelijk kunnen de 
uitvaartkosten wel € 6.000,- bedra-
gen. Belangrijk is daarbij dat de fami-
lie van te voren weet hoe hoog de
kosten bij benadering 
zullen zijn. De uitvaartleidster wijst u
daarbij de weg. 
Uiteindelijk is het echter de familie die
de beslissende stem heeft.    

Klaas Tillema

Maria de Greef

Vervolg van pagina 2

precies al je dood bent,  wat
gebeurt er in de grond na een
begrafenis … dit soort vragen
komt in ze op. Kinderen in deze
leeftijd kunnen zich al meer
uiten en met hun emoties
omgaan, maar leren ook al om
die gevoelens te verstoppen. Ze
worden wat “stoerder” en
worstelen met hun onafhankelijk-
heid en wijzen daardoor ook
wel steun af. Maar hun gevoel is
natuurlijk anders en dat kan met
elkaar botsen.Deze kinderen
kunnen het nodig hebben om
vrijuit met iemand te kunnen
praten die niet al te dicht op de
situatie staat. Ze willen hun
meest dierbaren niet meer
verdriet aandoen.

Kinderen rouwen ook!

Ouder dan 12 jaar: Pubers
hebben het al zwaar in hun
behoefte naar zelfstandigheid en
het zoeken naar hun eigen weg.
Wanneer zij geconfronteerd
worden met de dood kan dat
veel eenzaamheid opleveren.
Vaak sluiten ze zich af en

rouwen op hun eigen wijze, of
pas veel later. Uit onderzoek blijkt
dat van alle kinderen die een
ouder verliezen het de pubers
zijn die daar op latere leeftijd het
meeste last van hebben. Ze
willen vooral “gewoon” zijn en
niet anders omdat er in hun
gezin iemand overleden is.
Communicatie is niet altijd
makkelijk en soms kan een
leeftijdsgenoot die hetzelfde
meemaakte een grote rol spelen
bij het verwerken.

Maria de Greef; 
rouwdeskundige en eigenaar

van trainings- adviesbureau
Bureau voor Verlies en Rouw

Wilt u meer lezen over kinderen
en de dood dan zijn de boeken
van Riet Fiddelaers erg geschikt.

Begraafplaatsen in de voormalige gemeente Schoorl
Vóór de Napoleontische tijd was het gebruikelijk de doden in de kerk te begraven.
Deze gebouwen deden dus tevens  dienst als begraafplaatsen, iets wat aan die
hoge, werkelijk doodstille ruimten een bijzondere wijding moet hebben gegeven.
De grafzerken in de  vloer zijn de stille getuigen van het begraven. 

Deze vermelden dan ook de
namen van veel vooraan-
staanden, zoals burgemeesters
en leden van de vroedschap,
rijke burgers predikanten,
notarissen etc, later ook de
gegoede middenstanders. Voor
de armen was in de kerk geen
plaats. Hen restte slechts het
kerkhof waar het begraven
bovendien gratis was. Zo'n
kerkhof was uiterst sober. 

Soms stond er een eenvoudig
houten kruis, getimmerd van
een paar latten, maar meestal
was begraven op het kerkhof:
zand erover en dan niets meer.
Een min of meer open vlakte.
En omdat er op het kerkhof
geen grafstenen lagen of
stonden, vonden er dan ook
wel andere activiteiten plaats.
Tijdens de kerkdiensten
verzamelden de levenden zich

telkens weer op de rustplaats
van hun voorgeslacht. Er zijn
nogal wat klachten  bekend
over een lijklucht in
kerkgebouwen, soms zo erg dat
ze om die lucht gemeden
werden. Vandaar de benaming
van rijke stinkers. Het is echter
niet geheel zeker of dit werkelijk
de oorsprong van deze
uitdrukking is.

In de kerk van Schoorl en Groet
bevinden zich alleen nog de
grafstenen uit de tijd dat er
voorname dorpsgenoten en zij
die het konden betalen in beide
kerken werden begraven. 
Er bevinden zich nog stenen uit
de 17e en 18e eeuw. De oudste
steen in de kerk van Schoorl
dateert van 1608 en van Groet
uit 1633. De laatste die op een
steen in de kerk van Schoorl 
staat vermeld is van 1820 en die
te Groet van 1776. Ook naast
het kleine kerkje van
Camperduin werd begraven ook
voor aangespoelde personen.  

Bij de inlijving bij Frankrijk werd
hier de Franse wet van 1804
van kracht, die de oude
begrafenispraktijk in de kerken
verbood.  Maar er rezen ernstige
bezwaren bij de burgerij. Want
nu zou voortaan begraven
moeten worden op de hof
rondom het kerkgebouw en
daar werden vroeger ook vaak
misdadigers en zelfmoordenaars
bijgezet; moesten daar nu
voortaan alle gegoede en brave
mensen worden begraven?
Maar tegen Napoleon viel niet
op   te tornen; dus begroef men
niet meer in de kerk. In 1813
werd dit bij Koninklijk Besluit,
achteraf tijdelijk,  weer
ongedaan gemaakt

Bij Koninklijk Besluit bepaalde de
Rijksoverheid in 1827 dat er
algemene begraafplaatsen
aangelegd zouden worden op
minstens 35 meter afstand van
de bebouwde kom van steden
en dorpen, terwijl er aan
begraven in kerken een eind
moest komen om hygiënische
en bouwkundige redenen met
gevaar voor verzakking van de
kerk. Vanaf 1829 mocht men
niet meer begraven binnen de
bebouwde kom van steden of
dorpen met meer dan 1000

Herdenking op Franse Erebegraafplaats West-Kapelle (04-05-2010)

inwoners. In februari 1829 werd
in een gecombineerde
vergadering van de gemeente-
besturen van Schoorl en Groet
op het raadhuis te Groet
besloten een algemene en
gecombineerde begraafplaats
van Schoorl en Groet te doen
aanleggen "aan het Nollenspoor
en het  Molenvoetpad". 
Kerkvoogden wilden de
kerkhoven niet afstaan, maar
verlangden ook geen
schadeloosstelling 
als er niet meer begraven zou
worden. De gemeente Schoorl
betaalde viervijfde van de
aanlegkosten, de gemeente
Groet (tot 1834 zelfstandig)
éénvijfde.  Er werd een
verordening opgesteld, waarin
o.m. bepaald werd, dat alleen
inwoners van Schoorl en Groet
op de algemene begraafplaats
ter aarde mochten worden
besteld. Zo liet Schoorl al direct
in 1829 een begraafplaats iets
buiten de bebouwde kom
aanleggen, en wel aan de
Molenweg, in 1832 nog
genoemd de Doodweg. In de
jaren vijftig van de vorige eeuw
is het kerkhof belangrijk
uitgebreid. Diverse gemeenten
hadden al een algemene
begraafplaats in gebruik, toen
op dit besluit in 1869 de
Begrafeniswet volgde. 

De katholieken werden ook in
Schoorl begraven. In 1852
diende pastoor Terpoorten een
verzoek in om een eigen
begraafplaats achter de R.K.Kerk
te Catrijp op te richten. Hieraan
werd door de Gemeente in
1853 goedkeuring verleend. Op

deze begraafplaats bevinden
zich  o.a. twee priestergraven
waar totaal vijf pastoors en een
rector in liggen begraven.   

Joodse Begraafplaats  
Vanuit Amsterdam werden
tussen 1614 en 1616 velen
Portugese Joden in Schoorl
begraven op een speciaal voor
hen aangelegde begraafplaats.
Deze plaats was gelegen tegen
de duinkant in het centrum van
Schoorl. (ten onrechte vaak als
Groet aangeduid, wat helaas
een eigen leven is gaan lijden).
Vanaf 1619 liet men onder
rabbinale goedkeuring voor het
ruimen van de graven deze
geleidelijk samen met de vaak
bijzonder fraaie grafstenen
overbrengen naar de nabij
Amsterdam in 1614 opgerichte
Joodse Begraafplaats te
Ouderkerk aan de Amstel. In
1626 besloot men alle laatste
beenderen ook over te brengen.
Na 1634 werd de begraafplaats
te Schoorl definitief gesloten.

In 1745 kwam er wederom bij
de Gemeente Schoorl een
verzoek binnen om een Joods
Begraafplaats op te richten.
Deze keer van een groep Joden
uit Alkmaar. Dit ging echter niet
door daar in 1746 een eigen
Joodse Begraafplaats aan de
Westerweg te Alkmaar is
opgericht en de eerste aldaar in
1747 werd begraven. 

Franse Tijd.
De gemeente Schoorl heeft veel
last ondervonden van de strijd 

Vervolg op pagina 4
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Dag en nacht bereikbaar

06-20664410

UITVAARTVERZORGING
“De  Laa ts te  Eer”  

Schoor l

Verzorging van begrafenissen en crematies. 
Wij zijn een vereniging en werken, ook voor
niet-leden, zonder winstoogmerk.

Adm. 072-5091518 www.uitvaartschoorl.nl

PUZZEL

Wat moet u doen?
Vul de puzzel in en stuur de oplossing op een briefkaart voor 1 juni 2011 naar:
Secr. Slotlaan 12, 1871 BD  Schoorl. Vergeet niet uw naam, adres, postcode
en woonplaats en telefoonnummer te vermelden. 
Wat kunt u winnen?
Onder de goede inzenders verloot de vereniging 3 cadeaubonnen van € 10,--

De 3 winnaars van 2010 zijn:
Mevr. Rens, mevr. Hofman, en hr./mevr. Otten. (cadeaubon is inmiddels uitgereikt)

Begraafplaatsen in de voormalige gemeente Schoorl
Vervolg van pagina 3

tussen het Bataaf/Franse leger
tegen de Engelsen Het begon al
in 1797 met het zeegevecht wat
zich voor onze kust afspeelde
tussen de Britten en de
Hollandse marine. Met ieder 26
schepen werd op 11 oktober
1797 een gevecht geleverd
waar uiteindelijk 220 Britten en
540 Bataafse bemanningsleden
bij omkwamen. Deze slag welke
bekend staat als de Zeeslag bij
Camperduin werd door de
Britten gewonnen. De
buitgemaakte schepen en de
vele krijgsgevangen werden als
buit mee genomen naar
Engeland. Over de vele
honderden personen die toen
aan de Noord_Hollandse kusten
aanspoelde is weing bekend.
En iedere kustgemeente had er
toch mee te maken.
Waarschijnlijk werden deze
drenkelingen achter de duinen
in een massagraf begraven.  

Ditzelfde geld voor de Invasie
van 1799 die zich in
Noord_Holland afspeelde tussen
de Bataafs/Franse troepen
tegen de Brits/Russische
militairen die troepen van
Napoleon uit Holland probeerde
te verdrijven, wat echter
mislukte. In deze strijd, die zich
o.a. langs de Slaperdijk bij
Hargen (vele Russische doden
door hun eigen troepen
veroorzaakt) en de vele
gevechten in het Centrum van
Schoorl afspeelde waardoor
honderden militairen  deze strijd
niet overleefden. 

Ontstonden er hier ook, evenals
in buurgemeente Bergen, vele
heuvels met doden slachtoffers. 
(bij een van deze heuvels is hier

honderd jaar na deze veldslag
het Russenmonument
opgericht). Waar zijn al deze
personen begraven. Soms in
massagraven in de duinen of
wegens de stank in ieder geval
buiten het centrum.        

Drenkelingen
Voor 1800 werd ook begraven
naast het eigen kerkje van
Camperduin. Deze
begraafplaats staat vooral
bekend als het drenkelingen
kerkhof. In 1807, is na de vele
vernielingen door de invasie van
1799 veroorzaakt, de vervallen
kerk afgebroken. Begraven werd
er nog wel. Tot de twintiger
jaren van de vorige eeuw
werden de aangespoelde
drenkelingen nog steeds te 
Camperduin begraven. Van de
opheffing van deze
begraafplaats zijn nog steeds
geen officiële stukken
gevonden. 

Wereldoorlogen
In de eerste wereldoorlog
spoelde vier onbekende

personen aan, die waarschijnlijk
op het drenkelingenkerkhof te
Camperduin zijn begraven. 
De tweede wereldoorlog
veroorzaakte veel militaire-
slachtoffers door
oorlogshandelingen. Er spoelde
17 Britten, 1 Canadees, 7
Duitsers en 1 Fransman aan
tussen Schoorl aan Zee en
Camperduin. Hiervan werden 4
Britten en de Fransman op de
Algemene begraafplaats te
Schoorl begraven. De Franse
vliegenier Claude Lespinasse is
in 1946 waarschijnlijk in
Frankrijk herbegraven Hij wordt
nog wel jaarlijks met andere
Franse slachtoffers herdacht op
het Franse Ereveld in
West_Kapelle te Zeeland.  Bij
drie vliegtuigcrashes en andere
ongevallen in onze gemeente
verloren 10 Amerikanen, 3
Britten en 13 Duitsers het leven.
Alle slachtoffers op de vijf na, die
te Schoorl, werden alle  in
Bergen aan de Kerkedijk
begraven.  Na de oorlog
werden de Duitsers en
Amerikanen vanuit Bergen op
Erebegraafplaatsen in Ysselsteyn
en Margraten herbegraven.

De 10 mannen uit de
gevangenis te Amsterdam en
Alkmaar welke op 11 april 1945
nabij de gemeentegrens van
Schooel en de Zijpe als
repressaille te Zijpersluis zijn
gefusilleerd zijn na de oorlog
herbegraven alle in een apart
graf op de Erebegraafplaats in
de duinen te
Bloemendaal/Overveen. 

Bron: P.P.Goettsch - Éen mooi en rustig dorp
met een rijk verleden - Gesto NV. Alkmaar 1969

Wil Janssen

Vlinder
Voor elke vlinder komt een tijd dat hij loskomt uit zijn cocon

en de overgang maakt van het donker
naar het licht.

Voor elke mens komt een tijd dat hij loskomt uit zijn cocon,
zijn cocon van verdriet en duisternis

of van warmte en bescherming.

Eens komt de tijd van donker naar licht,
van gebondenheid naar vrijheid,

maar ook van het bekende naar het onbekende.

Ieder heeft zijn eigen kennis en waarheid
om te bepalen wanneer de tijd gekomen is,

een stem in zichzelf,
als het innerlijke weten van de vlinder.

Maar zeker is dat we allemaal eens die gang naar het licht maken.
Mag iedereen tot dan

een vonk van dat stralende licht
in zichzelf vinden.

Gerda Roozendaal, 
uitvaartleidster

Lia Rezelman, 
reserve uitvaartleidster

Even voorstellen 
Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 8 juli
2010 ben ik aangesteld als
bestuurslid bij De Laatste Eer.
Over de vraag of ik in het
bestuur wilde komen, moest ik
echt wel even nadenken, want
het idee van een
bestuurslidmaatschap in een
uitvaartvereniging, daar was ik
zelf niet opgekomen. Ik werk
niet meer en was wel op zoek
naar zinnig vrijwilligerswerk.
Dus heb ik ja gezegd op
bovengenoemde vraag.
Ik woon al ruim 43 jaar in
Schoorl. Onze twee zonen zijn
hier opgegroeid. Mijn man en
ik zijn verknocht aan dit mooie
dorp. Inmiddels loop ik al een

tijdje mee in het bestuur en
heb ik deelgenomen aan de
studiedag. Deze dag heeft mij
veel nieuwe inzichten
gegeven. Elders in deze krant
staat mijn stukje hierover. Ik
hoop de komende jaren een
positieve bijdrage te leveren
aan onze vereniging. 

Tineke de Koe

Militair-gedeelte Algemene
begraafplaats Schoorl




