B E G R A A F P L A A T S S T. B A R B A R A
AMSTERDAM
SINDS 1893

In 1893 werd aan de Spaarndammerdijk
begraafplaats St. Barbara ingewijd. Het
was de opvolger van de eerste roomskatholieke begraafplaats van Amsterdam.
Nu, bijna 120 jaar later, vormt de
begraafplaats aan de dijk samen met het
Westerpark een groene enclave in het
westelijk havengebied. Een levend monument waar nog dagelijks wordt begraven
en waar na crematie de urn met as kan
worden bijgezet.

De begraafplaats gaat mee met de eisen van
de tijd. Niet alleen bestaat op St. Barbara de
mogelijkheid tot plaatsing van een urn met as
in een eigen graf. Ook is er een urnentuin. In
een twintigtal keldertjes is ruimte voor telkens
één tot vier urnen. En er zijn urnengraven.

HISTORIE

Toen de uit 1845 daterende r.k. begraafplaats
‘De Liefde’ (het huidige Bilderdijkpark) te klein
werd, legde men langs de Spaarndammerdijk
rond 1890 een nieuwe begraafplaats aan. Met
zand uit de duinen flink opgehoogd polderland
werd voor begraven geschikt gemaakt.
In 1892 startte de bouw van de kapel en de
dienstwoningen, beiden naar het ontwerp van
architect A.C. Bleys.
Op 27 september 1893 werd de begraafplaats
ingewijd. In de eerste jaren vonden jaarlijks
wel tot duizend begravingen plaats.
In 1902 moest de kapel worden vervangen.
De fundering bleek te zwak. De nieuwe,
huidige kapel staat op een betonplaat.

liet hij haar opsluiten in een hoge toren.
Vandaar dat St. Barbara vaak met een toren
als attribuut wordt afgebeeld. Het zwaard in
haar hand duidt op de marteldood. Soms ook
draagt zij een kelk en hostie als verwijzing
naar de Eucharistie. Christenen roepen haar
aan om een goede dood te mogen sterven.
St. Barbara is de patrones van mijnwerkers,
tunnelbouwers, klokkengieters, timmerlieden,
architecten, gevangenen, artilleriesoldaten,
studenten en begrafenisondernemers.
Haar kerkelijke feestdag is op 4 december.

MOGELIJKHEDEN OP ST. BARBARA

DE NAAM

De begraafplaats heet naar Sint Barbara. Wat
over deze heilige bekend is, stamt vooral uit
legendes rond haar persoon. Vrijwel zeker is
dat zij in het jaar 306 stierf na te zijn
gemarteld. Haar vader had daartoe opdracht
gegeven. De bekering tot christen van zijn
wonderschone dochter stond hem niet aan. In
een poging haar van het geloof af te brengen,

Verliepen vroeger uitvaart en begrafenis op
St. Barbara volgens vaste rituelen, thans is er
ruimte voor eigen wensen.
De begraafplaats St. Barbara staat open voor
iedereen
• Afscheidsdienst naar eigen idee vanuit
persoonlijke en of religieuze achtergrond,
ook bij begrafenis of crematie elders.
• Het persoonlijk sluiten van de kist en of
het dragen van de kist of urn samen met
familie / vrienden.
• Eigen inbreng in de vormgeving van de
begrafenis of bijzetting urn (na crematie
elders) in particulier graf of de urnentuin.
• De keuze van monument op een graf of
van tekst op de gedenkplaat boven de urn.

DE KAPEL

De begraafplaats beschikt over een fraaie
kapel voor een afscheidsdienst. Er is (zit)ruimte voor zo nodig 140 personen. De kapel
beschikt over een geluidsinstallatie, beamer
en heeft een goede akoestiek.
In
de
kapel
bevindt
zich
ook
een
ontvangstkamer waar men elkaar na afloop
van de begraafplechtigheid kan ontmoeten en
iets kan nuttigen.
URNENTUIN

DE KOSTEN
BEGRAVEN EN ZORGEN

In 2018 verscheen over de begraafplaats het
unieke boek ‘Begraven en Zorgen’.
Naar aanleiding van het 125 jarig bestaan
begraafplaats Sint Barbara.
Het boek is verkrijgbaar op administratie van
de begraafplaats

De kosten van een begrafenis / bijzetting en
of monument variëren naar gelang wensen en
omstandigheden. Een actueel overzicht van
de prijzen van onze diensten kunt u vinden op
onze website. U kunt ook contact opnemen
met de administratie van de begraafplaats.
Stichting St. Barbara
Spaarndammerdijk 312
1014 AA Amsterdam
Tel. 020-6820598
Fax: 020-6812216
e-mail: info@stbarbara-amsterdam.nl
website: www.stbarbara-amsterdam.nl
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