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Onderwerp: Verzoek tot aanwijzing van gemeentelijk monument
Geacht College,
In 2009 is een begin gemaakt met de renovatie van de historische begraafplaats Emaus. Het renoveren
van de gebouwen was een eerste prioriteit vanwege de slechte staat van o.a. het wachtkamer- en
aulagebouw. Begin 2010 werden de gebouwen opgeleverd. Daaropvolgend is er door
landschapsarchitect Bert Voeten een plan ontwikkeld voor het opknappen van het totale groen en de
paden. Een klankbordgroep van personen uit verschillenden geledingen van de Vlaardingse
gemeenschap heeft daarbij met de architect samengewerkt. Een uitgebreide renovatie volgde, waarbij
het bijzondere lanenstelsel intact is gebleven. Ook werd er zwaar snoeiwerk verricht, maar het
uiteindelijke resultaat heeft in Vlaardingen veel waardering mogen oogsten!
Wat niet onder de renovatie viel zijn de grafzerken, waaronder een groot aantal met een monumentale
status. Voornamelijk op de eerste oude gedeelten staan bijzondere grafmonumenten van Vlaardingse
notabelen. Ook oud burgemeesters van onze stad liggen er begraven, waaronder de stichter van de
begraafplaats burgemeester Van Linden van den Heuvell. Een deel van deze graven met historische
monumenten vallen onder het eigendomsrecht van de Gemeente Vlaardingen.
Inventarisatie
Begin 2011 is Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) een project gestart om alle graven op de
begraafplaats te inventariseren. Verwacht wordt dat einde 2014 de inventarisatie afgerond zal worden.
In 2012 heeft de HVV de website www.begraafplaatsemaus.nl ontwikkeld om de resultaten van het
inventarisatiewerk en verdere interessante informatie op te plaatsen. Deze website heeft inmiddels veel
belangstelling en wordt wereldwijd bezocht. Gemiddeld heeft de website 1500 bezoeken per maand.
Het inventarisatiewerk en het opzetten van de website heeft veel nabestaanden er toe aangezet om
oude familiegraven op te gaan knappen en dat geeft een bijzondere bijdrage aan de gehele renovatie.
Begraafplaats Emaus middenin de stad Vlaardingen is zo weer van grote waarde geworden.
Geschiedenis
Naast de genoemde historische elementen heeft ook de ligging van de begraafplaats en de daarbij
behorende gebouwen historische waarde. Van oorsprong behoorden de gronden tot de grafelijke
hofsteden. In de dertiende eeuw vond een splitsing van het grafelijk domein plaats, waarbij een deel
van het Vlaardingse grondgebied stadsrechten verkreeg (de stad Vlaardingen) en een deel onder het
Bankrekening nr. NL44 INGB 000 075 09 78
t.n.v. penningmeester Historische Vereniging Vlaardingen
Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 40385417

gezag van de Graaf van Holland kwam (Vlaardinger-Ambacht). Hij bezat in beide ‘gemeenten’
verschillende hofsteden, boerenbedrijven, die hij verpachtte. In het rekeningenboek van 1316 zien we
ook een aantal van die hofsteden in Vlaardingen. Deze lagen hoofdzakelijk aan de westzijde van de
dijk Hoogstraat / Kortedijk en het Emaus. Uit informatie in het rekeningenboek van de Grafelijkheid
Holland gedateerd 1401 blijkt echter dat een van die hofsteden op de locatie Emaus moet liggen.
We maken een sprong van een paar eeuwen. Op 6 mei 1820 bied Jan Koopman ter veiling aan een
huis, erf, tuin, boomgaard en plantage, groot 85 roeden 15 ellen en 1 morgen, aan het Emaus, waarna
op 11 juni het gehele complex werd afgemijnd. Koper was J.A. Boeglos, secretaris van Vlaardingen.
Boeglos verklaarde dat hij de koop in opdracht had gedaan voor Hendrik Ludwijn van Linden van den
Heuvell, als voorzitter van het bestuur van de stad Vlaardingen, voor en ten behoeve van deze stad.
Met het aangekochte stuk land en bebouwing had de stad Vlaardingen bedoelingen. Door de steeds
sneller groeiende bevolking was de begraafplaats om de Grote Kerk aan de Markt te klein geworden
en het aangekochte perceel was een prima alternatief voor een begraafplaats. Twee jaar later werd bij
Koninklijk Besluit verboden om in kerken en bij plaatsen van meer dan 1000 inwoners ook rond de
kerk te begraven.
In 1829 werd de begraafplaats in gebruik genomen en er vonden tot in de jaren 1970 uitbreidingen
plaats. De Rooms-Katholieke begraafplaats, die van oorsprong onder Parochie Zoutenveen viel, was al
in 1820 in gebruik genomen. Deze is thans onderdeel van de Algemene Begraafplaats Emaus.
Conclusie
De Algemene Begraafplaats Emaus:
- heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde (hij vertelt het verhaal van de sociale midden en
bovenklasse uit de 19e en 20e eeuw);
- heeft een bijzondere en waardevolle begraafplaatsarchitectuur en bouwhistorie;
- bevat graven en grafstenen met een bijzondere vormgeving met een belangrijke cultuurhistorische
waarde;
- bevat een aantal belangrijke ‘bijzondere’ graven qua uiterlijke vertoning en/of vanwege de rol van
de overledene binnen de plaatselijke of nationale geschiedenis;
- heeft een grote landschappelijke waarde vanwege zijn ligging (het is een groene oase in de
stedelijke omgeving en de plaats van een voormalige grafelijke hofstede);
- heeft een belangrijke maatschappelijke functie, waarbij de behouden authentieke sfeer ten behoeve
van nabestaanden die hier een vertrouwde omgeving verwachten van belang is.
De Historische Vereniging Vlaardingen verzoekt u daarom de Algemene Begraafplaats Emaus met
alle gebouwen en grafmonumenten aan te wijzen als Gemeentelijk Monument. Te meer ook, omdat
het complex niet in het Beschermd Stadsgezicht is opgenomen.

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen,
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