Sint Maartensbrug, 25-08-2020

Geachte Raadsleden van de gemeente Schagen,

Begin van dit jaar wilde ik inspreken bij de raad over de plannen van de gemeente met de
begraafplaats in Sint Maarten.
’s Middags werd ik echter gebeld door onze burgemeester, die mij uitnodigde niet in te spreken,
maar mee te gaan naar de begraafplaats met een paar mensen om uitleg te krijgen.
Op deze bijeenkomst bleek dat de plannen zodanig ingrijpend zijn dat de gehele begraafplaats van
karakter zou doen laten veranderen. Dat was nodig want er moest bezuinigd worden.
Het linker en tevens oudste en grootste deel van de begraafplaats telde 189 graven, bij zo’n 100
graven stonden bordjes. Als de rechthebbenden niet zouden reageren zouden deze graven allemaal
weggaan. Dit vond ik zo schokkend, je kunt toch niet zomaar de helft van je begraafplaats ruimen?
Al deze rijen graven met karaksteristieke dorpelingen, namen uit het verleden, van je jeugd,
belangrijke mensen uit het dorp. Familienamen die al eeuwen in het dorp horen.
Maar, links stond een handjevol graven waarvan een Amsterdams bedrijf had gezegd dat ze
bijzonder zijn, dus die mogen blijven. En als vrijwilligers nou even het onderhoud doen van het linker
rijtje graven, mogen de tussenliggende graven ook wel blijven liggen. Als er geen vrijwilligers zijn die
dat gaan doen, gaan die graven ook weg.
Verder worden de roodmijnstenen paden vervangen voor hetzelfde gele spul als in St Maartensbrug,
dat zou onderhoudsvriendelijker zijn. Wie wel eens komt in Sint Maartensbrug kon zien afgelopen
winter, dat er water op bleef staan en groene aanslag overal zat. Het zag er behoorlijk slechter uit
dan in Sint Maarten. Ook heeft het aanleggen van deze paden in Sint Maartensbrug mijns inziens,
flinke schade aan de wortels van de grote oude bomen opgeleverd en zijn ingepakt in worteldoek,
die nu dus ook achter elkaar sneuvelen. Meerdere grote bomen per jaar. Een enkele spriet wordt
teruggezet. Een door mij meegebrachte expert vertelde dat er geen verbetering te verwachten is in
Sint Maarten als de paden vervangen zouden worden. Die moeten ook onderhouden worden
namelijk. En ik vrees voor de prachtige beeldbepalende bomen bij de ingang in Sint Maarten.
Helaas moest ik door overmacht de afspraak die ik met de burgemeester had om haar dat te laten
zien, afzeggen.
Struiken en bosjes moeten weg in Sint Maarten en er wordt wel wat terug geplant, maar dat moet
allemaal hetzelfde zijn. Het meeste wordt gras. Volgens mij geeft dat meer onderhoud want dat
moet je elke twee weken maaien. Een stuk bos moest weg want was slordig en dan kreeg je mooie
zichtlijnen naar de weg. Wie wil er nu zichtlijnen naar de weg op een begraafplaats, waar je in stilte
en in alle rust zonder bekeken te worden je dierbaren wilt herdenken.
Hoe staat het met de financiën mbt de begraafplaatsen?
Veel geld wordt besteed aan inhuur van externe expertise en loonwerkers voor oa paden die niet
vervangen hoeven te worden.

En wij betalen als rechthebbenden ook gewoon een fiks bedrag voor onderhoud aan de
begraafplaatsen. En het is een van de taken van de gemeente om onderhoud aan de publieke ruimte
te doen. Dat mag dus best wat kosten.
De gemeente heeft een enquete doen uitgaan onder een aantal bewoners uit de gemeente Schagen.
Ik heb gehoord dat de uitslag was dat er minder interesse is voor begraven. Nou, dat is geen
nieuwtje, die trend is al jaren zo. In mijn visie bekrachtigt het alleen maar dat de noodzaak om te
ruimen er niet is. Er is nog voor tientallen jaren ruimte om te begraven, zoals het er nu uitziet.
Om die reden blijven de mensen liggen, alleen de stenen worden weggehaald.
De aanwezigen hadden allen verschillende ideeën over hoe het zou moeten worden en afgesproken
werd een brainstormgroep te gaan maken over de toekomst van de begraafplaats. Hoe moet het
eruit zien en wat zijn de mogelijk en onmogelijkheden.
En toen kwam corona en lag alles stil.
Echter niet de gemeente, die ging gewoon door met de plannen op de begraafplaats. Steeds meer
groen verdween en ook stenen. Dat was niet de afspraak.
Recent is ook in de media medegedeeld dat de gemeente deze zomer de grafstenen weghaalt.
Nu dus.
Iedereen kent wel het programma “ verborgen verleden” waarin BN’ ers meegenomen worden in
hun familiegeschiedenis en ze belanden op begraafplaatsen in binnen en buitenland bij een steen
van hun voorouders. Waar ze geen idee van hadden. En hoe blij en trots ze zijn als ze daar staan.
Ik vind dat wij ook de taak hebben om ons erfgoed te bewaken, te koesteren. Er liggen op onze
begraafplaatsen ook voorouders waar we trots op zijn, die we misschien nu nog niet kennen.
Recent zijn weer tientallen bordjes geplaatst op het oude deel naast de kerk in Sint Maartensbrug.
Volgend jaar mogen die stenen allemaal weg. Het wordt een grasveld met hier en daar een steen
uiteindelijk. Want dat is goedkoper. Er zijn prachtige stenen bij, karakteristiek voor hun tijdspad. Met
kettingen en bijzondere steenvormen. En namen van families die uit het dorp komen en die hier
horen. De kerk in Sint Maartensbrug is een Rijksmonument en wat mij betreft hoort de begraafplaats
daarbij.
Stop direct met het vernietigen van ons erfgoed . En zoek naar andere oplossingen. Wat heeft de
gemeente Schagen tot nu toe gedaan om andere oplossingen te vinden? In plaats van weghalen als
eerste en enige oplossing zijn er misschien wel andere manieren om geld binnen te halen en
onderhoud te kunnen financieren?
Vorige week was nog in het nieuws dat er op verschillende plaatsen in Nederland onderzoek gedaan
wordt naar het maken van begraafplaatsen voor islamieten, met eeuwigdurende rust. Of
natuurbegraafplaatsen, daar is het de bedoeling dat begraven wordt in een meer natuurlijke
omgeving, met juist meer bos en niet minder bos. En dat er te weinig plaatsen zijn voor kinderen om
hun Halt straf te kunnen voldoen. De reclassering is al aanwezig op onze begraafplaatsen. Voor
taakstraffen een goede plek. En dat er gebrek is aan opleidingsplekken voor scholieren die in groen
studeren, waarom kunnen die niet wat leren over groenonderhoud op de begraafplaatsen?
Dus: welke andere mogelijkheden zijn onderzocht om geld binnen te halen? De gemeente is van
mening dat vrijwilligers het onderhoud maar moeten doen. Maar dat de stenen sowieso eerst weg

moeten. In verband met grafrechten. En voor grafrechten is ook wel wat te bedenken, bijvoorbeeld..
ik noem maar wat.. graven ouder dan 50 jaar mogen blijven liggen..
Ik heb een aantal mensen gesproken die het verdriet doet dat de gemeente zo met de
begraafplaatsen omgaat. En die niet opstaan om hun verdriet kenbaar te maken.
Het heeft natuurlijk helemaal geen haast om deze eeuwenoude en decenniaoude graven perse nu te
ruimen
Helaas kon en kan ik door omstandigheden de kar om iets op te zetten nu niet trekken, maar wil
graag meedenken.
Ik zou dan ook de gemeenteraad willen vragen om Per Direct de opdracht te geven om te stoppen
met het ruimen van de stenen, op de verschillende begraafplaatsen en met een andere blik naar de
begraafplaatsen te gaan kijken. Niet alleen hoe kan het op z’n goedkoopst, maar vooral hoe kunnen
we op de beste manier ons cultureel erfgoed behouden voor het nageslacht. En de begraafplaatsen
hun eigen unieke karakter te laten behouden
Gemeente Schagen, stop met het uitwissen van onze geschiedenis.

Dank voor uw aandacht,
met vriendelijke groet,

Janine Schoen
Sint Maartensbrug
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