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Vooral hardstenen monumenten van enige decen
nia geleden stapelden zich op. Ik verkeerde in de 
veronderstelling dat deze monumenten geschikt 

zouden zijn voor hergebruik, maar daar had de plaatse
lijke steenhouwer een andere visie op. Hij liet mij de 
barsten zien en de scheuren, waardoor ook na afschuren 
weinig nieuwe letters het zouden houden op het geëro
deerde oppervlak. 

Tweede leven graniet
Inmiddels wordt er regelmatig afstand gedaan van granieten 
monumenten en graniet kan meerdere grafperiodes gemak
kelijk doorstaan. Weer met de steenhouwer in conclaaf 
gegaan en die zag nu wel mogelijkheden om, ook in het 
kader van duurzaamheid, deze grafstenen af te schuren en te 
herbeletteren, zodat deze als nieuw een graf kunnen sieren. 
Prettige bijkomstigheid is dat het nabestaanden aanzienlijk 
in de aanschafprijs scheelt. Voor een onkostenvergoeding 
aan de begraafplaats beschikken zij over een steen. De steen
houwer berekent alleen de kosten van het afschuren, het 
aanbrengen van een nieuwe inscriptie en de plaatsingskosten. 
Voor steenhouwers is het commercieel wat minder interes
sant, maar op deze manier wordt wel voorkomen dat een 
hoogwaardig natuurstenen monument de vergruizer in gaat 
om als puin onder asfalt te verdwijnen. Inmiddels worden er 
op Bergklooster op deze manier jaarlijks een vijftal monu
menten hergebruikt. 

Hardsteen als basis
De hardstenen monumenten die niet geschikt zijn om een 
nieuwe inscriptie op aan te brengen, zijn nog wel geschikt 
om iets óp te brengen, zoals een plaat van roestvrij of cor
tenstaal. Op Bergklooster is aan één monument een cerami
sche plaat bevestigd en bij een ander wordt nog gewerkt aan 
een mozaïek. Voor Nieuw Bergklooster zijn oude monumen
ten gebruikt om de toegangen te markeren. Bij de hoofd
ingang staat een granieten Hugelsteen, die na afschuren 
opnieuw is gezoet met een inscriptie in bladgoud. Bij de twee 
andere toegangen is de inscriptie weggehakt en het oppervlak 
ruw gemaakt. Op de ruwe zijde zijn roestvrijstalen tekst
platen gemonteerd. Oud hardsteen leent zich ook uitstekend 
als stoep. Vóór de nieuwe berging zijn een tiental bewerkte 
stenen op hun kop gelegd en omlijst met kinderkopjes.
Op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag is 
een urnenmuur gebouwd van gebroken oude zerken, waar
van de breukzijde een mooie, natuurlijke uitstraling heeft. 
Op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht 
worden graven inclusief het oude monument uitgegeven 
met de verplichting om deze op te knappen en minimale 
wijzigingen in de inscriptie aan te brengen door een voorzet
plaatje van hetzelfde of gelijkend materiaal. Een echte win
win situatie: hergebruik en behoud van een monumentaal 
grafmonument.

Bert Pierik 
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Urnenmuur van gebroken oude zerken op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag. 

Eén van de, niet door een ieder gewaardeerde, eigenschappen van ondergetekende is bewaarzucht. Niet al-
leen privé maar ook als beheerder van begraafplaats Bergklooster te Zwolle. In de loop der jaren is van aardig 
wat graven afstand gedaan, inclusief het grafmonument. De liggende delen worden dan afgevoerd in een con-
tainer en de staande met inscriptie worden opgeslagen in het depot. 

Duurzaamheid op de begraafplaats
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Ter gelegenheid van de Week van 
de Begraafplaats verschijnt het 
speciale katern van stichting 
Terebinth dit keer als aparte uit
gave. Het thema is duurzaamheid, 
een onderwerp dat tegenwoordig 
volop in de belangstelling staat. 
Het funeraire aspect wordt in 
beide bladen van verschillende 
kanten belicht: van gedegen TNO
onderzoeken tot vraaggesprekken 
met mensen uit de praktijk. 
Net voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het 
trieste bericht van de sloop van de aula en het crematorium 
op Begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag. Er restte 
niets anders dan de afbraak te fotograferen en een verontwaar
digde brief aan de eigenaar te schrijven, zie de facebookpagina 
TijdschriftTerebinth.
De funeraire wandeling door Bartho Hendriksen leidt ‒ op
nieuw ‒ naar Doetinchem, nu naar de uit de negentiende eeuw 
daterende Stads en Ambtsbegraafplaatsen aldaar, één van de 
stad Doetinchem en één van de plattelandsgemeente van die 
naam. Die zijn al net zo bijzonder als de dodenakkers die in 
2015 werden beschreven op het landgoed Slangenburg. 
In de rubriek Oud & Nieuw reisde Korrie Korevaart naar Rhe
den voor een bezoek aan Begraafplaats Heiderust. Dat is een 
gemeentelijke instelling waar, om kostendekkend te kunnen 
werken, in 2015 een natuurbegraafplaats aan werd toegevoegd. 

Haar verslag van een excursie naar de Utrechtse Dom, waar de 
graftombe staat van bisschop Gwijde van Avesnes (12531317), 
werpt licht op de crouwdfundingsactie die promovenda Sanne 
Frequin op touw zette voor een virtuele restauratie.

Inhoud

Op dinsdag 4 april werden buurtbewoners, de 

Vereniging Vrienden van Den Haag en de Tere

binth opgeschrikt door de sloop van de aula 

van Begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den 

Haag, die wegens bouwkundige gebreken al 

een tijd buiten gebruik was. Hoewel enkele 

omwonenden de dag ervoor van de eigenaar, 

uitvaart concern Yarden, hierover een flyer in de 

bus hadden gekregen, kwam de afbraak als een 

grote verrassing. 

De begraafplaats dateert uit 1891. In 2008 werd 

de aula, oorspronkelijk de hoeve Ysendoorn uit 

1820, nog ingrijpend gerenoveerd. Deze villa 

was een van de laatste overblijfselen van de vele 

buitenplaatsen die in deze wijk hebben gele

gen, maar die door de stadsuitbreidingen thans 

bijna allemaal zijn verdwenen. Veel mensen ver

onderstelden dat deze hoeve een gemeentelijk 

monument was. Dat bleek niet het geval te zijn, 

hoe behoudenswaardig zo’n uniek gebouw ook 

is. Enkele maanden eerder was het karakteristie

ke portiershuisje dat bij het complex hoorde, al 

met de grond gelijkgemaakt, alles om ruimte te 

maken voor – nogal karakterloze – nieuwbouw. 

En voor zover het oorspronkelijk funerair erf

goed betreft, moeten wij zeker stilstaan bij de 

sloop van het derde crematorium van Neder

land. Dit pand uit de tijd van de wederopbouw 

dateert uit 1962; het was het eerste crema

torium dat niet door de Vereniging voor Facul

tatieve Crematie en de Arbeiders Vereeniging 

voor Lijkverbranding werd gebouwd. Het was 

ook het eerste crematorium dat alleen uit een 

oven bestond.

Het verdwijnen van fu

nerair erfgoed doet altijd 

pijn, maar deze sloop 

valt betrokkenen extra 

rauw op hun dak, omdat 

er niets lijkt te zijn gedo

cumenteerd. Wat er met 

belangrijke en bruikbare 

onderdelen, zoals de 

gevelstenen eyken en 

duynen en die van de 

eerstesteenlegging is 

gebeurd, kon Yarden niet 

zeggen. Laat staan of en 

hoe er over terugplaatsen of hergebruik is na

gedacht. Omwonenden en bezoekers ervaren 

de sloop als een grote verarming, van de be

graafplaats én van hun wijk. Terebinth heeft Yar

den per brief om nadere informatie gevraagd. 

Zie verder onder andere: facebook.com/SOS

DenHaag en TijdschriftTerebinth.

Margriet de Roever

Sloop aula en crematorium nieuw eykenduynen in den Haag
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Foto's Jan van der Ploeg, Werkgroep Levende Historie van de Vereniging Vrienden van Den Haag.
Foto omslag: Buitenaula van het natuurgedeelte van Begraafplaats Heiderust in Rheden, zie p. 8. Foto Bert Pierik



Tussen 1850 en 1920 bestonden er twee ge
meenten die elk de naam Doetinchem droegen: 
StadDoetinchem en AmbtDoetinchem. De 

combinatie van stad en ambt met dezelfde naam kwam 
in het oostelijk deel van Nederland veel voor. Het platte
land had hier vanouds een heel andere bestuursstructuur 
dan de stad. AmbtDoetinchem had een oppervlakte van 
4661 hectaren terwijl StadDoetinchem 367 hectaren 
telde. Wat het inwonertal betrof waren de verschillen 
minder groot: op 1 januari 1828 had Ambt 2113 inwo
ners en Stad 1798 inwoners. 

Twee begraafplaatsen: Stad en Ambt
Op 1 januari 1829 mocht bij Koninklijk Besluit in plaat
sen met meer dan 1000 inwoners niet meer worden 
begraven in en rond de kerk. Dat gold ook voor Doetin
chem. De beide Doetinchems probeerden tot de stichting 
van een gezamenlijke begraafplaats te komen. Het voor
stel was om zowel voor de stichting als voor de exploitatie 
van de begraafplaats de kosten te delen. Het gemeen
schappelijke terrein werd gevonden aan de weg naar 
Varsseveld in AmbtDoetinchem, waar tegenwoordig 
nog de Ambtsbegraafplaats ligt. De plaats werd gekozen 
omdat deze redelijk centraal voor beide gemeenten lag. 

Persoonlijke en politieke tegenstellingen stonden realisatie 
van dit plan echter in de weg en er kwamen twee afzon
derlijke begraafplaatsen. De Stadsbegraafplaats aan de 
(toenmalige) Nieuweweg net buiten het ‘Ei’ – de eivormi
ge middeleeuwse binnenstad – en de Ambtsbegraafplaats 
aan de Varsseveldseweg in het buitengebied. 
Tegen het einde van de negentiende eeuw dreigde de klei
ne Stadsbegraafplaats echter vol te raken. Het gemeente
bestuur besloot toen om een nieuwe begraafplaats aan de 
Loolaan aan te leggen. In 1893 vond de laatste teraarde
bestelling op de ‘Stad’ plaats. 
In 1920 fuseerden na jarenlang overleg de beide gemeen
ten en nam de nieuwe gemeente het onderhoud van de 
begraafplaatsen over. Sinds die tijd wordt er voornamelijk 
begraven op de Loolaan. Op de Ambt werd alleen nog in 
familiegraven bijgezet; de laatste begrafenis vond er plaats 
in 1967.

Verval en herstel
Stads en Ambtsbegraafplaats weerspiegelden de samen
stelling van de bevolking. StadDoetinchem was een klei
ne provinciestad met burgers, handelaren, winkeliers en 
bestuurders. Er vestigden zich veel gepensioneerde mili
tairen vanwege de bosrijke omgeving. AmbtDoetinchem 
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De Stadsbegraafplaats in Doetinchem.

In het septembernummer van 2015 maakten we al kennis met het funeraire landschap op het landgoed 
Slangenburg in Doetinchem. Maar Doetinchem telt nog twee interessante historische begraafplaatsen: 
de Stads- en Ambtsbegraafplaats. Twee begraafplaatsen voor twee gemeenten die nauw met elkaar 
waren verbonden.

Funeraire wandeling
Stad- en Ambt-Doetinchem: twee gemeenten, twee begraafplaatsen



had het karakter van een typische plattelandsgemeente 
met boeren, landarbeiders, grootgrondbezitters en nota
belen.
Op de ‘Stad’ zette het verval al na 1893, het jaar van de 
sluiting, in. Graven werden geruimd omdat steeds minder 
rechthebbenden zich bekommerden om het onderhoud. 
Bij de aanleg van de Hofstraat, eind jaren zestig van de 
vorige eeuw, verdween een deel van het terrein onder het 
asfalt. De ‘Ambt’ verging het niet veel beter. De heraanleg 
van de Varsseveldseweg en de aanleg van de J.F. Kenne
dylaan ging eveneens ten koste van grote stukken van de 
begraafplaats. Aan het eind van de vorige eeuw gingen 
zelfs stemmen op de begraafplaats te saneren en het ter
rein te bestemmen voor woningbouw. 
In 1996 beklaagden twee buurtbewoners – Wim van der 
Tol en Henk van Sandwijk – zich bij de gemeente over 
het slechte onderhoud van de beide begraafplaatsen. Sa
men met een groep vrijwilligers gingen zij aan de slag. 
Dit initiatief leidde in 2006 tot de oprichting van de 
Stichting Behoud Stads en Ambtsbegraafplaats Doetin
chem (SBSAD). De stichting drong er bij de gemeente 
op aan om het onderhoud van de begraafplaatsen op 
te pakken. De gesprekken en onderhandelingen van de 
stichting met de gemeente hebben ertoe geleid dat nu 
een groep vrijwilligers zorgt voor het dagelijks onderhoud 
van het groen en de graven. De gemeente beperkt zich tot 
groot onderhoud aan het groen. Tevens zijn er gelden vrij
gekomen om het achterstallig onderhoud en de restauratie 
van graven aan te pakken. 
In 2016 vierde de stichting haar tienjarig bestaan met 
een jubileumboek en de opvoering van het theaterstuk 
Ambtsgeheim. Sinds 2005 zijn beide begraafplaatsen een 
gemeentelijk monument.

Stadse Kerkhof 
Tijd voor een bezoek aan beide begraafplaatsen. Het 
‘Stadse Kerkhof ’, zoals de begraafplaats nog lange tijd 
werd genoemd, loop je gemakkelijk voorbij. Weggestopt 
binnen een klein, parkachtig 
plantsoen, leidt het terrein 
sinds jaar en dag een verbor
gen bestaan. Het plantsoen 
bestaat uit een grasveld, soli
taire bomen en struikgewas. 
Het ijzeren toegangshek is al 
lang verdwenen. Een lage haag 
vormt de scheiding tussen de 
begraafplaats en de openbare 
weg. Het Svormige verloop 
van het enige pad wijst op een 
inrichting in de Engelse land
schapsstijl. De begraafplaats is 
al meer dan 120 jaar gesloten 
en de tand des tijds heeft toe
geslagen.
In het oostelijke deel, in de 
kom van de Hofstraat, ligt een 
grote groep historische graven 
in rijen die op veel plaatsen 

worden onderbroken door lege plekken. Het opvallend
ste grafmonument, dat behoort aan ds. Westerbeek van 
Eerten (18211886), is als enige georiënteerd naar het 
westen. Op de Dag des Oordeels, wanneer alle doden 
uit hun graven herrijzen, moet hij zich richten tot zijn 
gemeenteleden. Op het rijk versierde monument staan 
symbolen als een ster, twee ineengrijpende handen en een 
laurierguirlande. 
Ook op andere grafmonumenten tref je teksten en sym
boliek aan. De meeste zerken zijn echter liggend en sober 
van uitvoering, een voortzetting van de vloer van de Ca
tharinakerk waar tot 1829 werd begraven. Bij vele gra
ven staan nog oude hardstenen grafnummerpaaltjes. De 
Stadsbegraafplaats heeft ontegenzeggelijk sfeer. Terwijl 
het verkeer over de drukke rondweg raast, ademt het 
parkje rust en bescheidenheid, passend bij het klein
steedse karakter van de stad in die tijd. De stenen zijn 
verweerd, gebroken, bedekt met mossen en de opschriften 
nauwelijks leesbaar. Een paneel informeert de toevallige 
passant over het ontstaan en de geschiedenis van de be
graafplaats. 

Intermezzo
Het is zo’n twintig minuten wandelen van Stad naar 
Ambt. Met een kleine omweg loop je door de binnenstad 
en langs de eerder genoemde Catharinakerk. In maart 
1945 werd het centrum van Doetinchem drie keer getrof
fen door onnauwkeurige Britse bombardementen. De 
gotische Catharinakerk en het stadhuis met de archieven 
liepen daarbij ernstige schade op. De kerk werd in oude 
glorie hersteld. Daar zijn verschillende grafzerken en het 
marmeren grafmonument voor burgemeester Q.M. Ver 
Huell en zijn vrouw te zien.

Ambtskerkhof
Het ‘Ambtskerkhof ’ ligt ten noordoosten van de binnen
stad; de hoofdingang ligt aan de Dr. Huber Noodtstraat. 
De rechthoekige begraafplaats heeft een parkachtig aan
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Ineengeslagen handen op het grafmonument van ds. Westerbeek van Eerten.



zien met hoge sparren langs het hoofdpad en naald en 
loofbomen, zoals Amerikaanse eik en acacia, langs de 
(verdwenen) dwarspaden. Het langgerekte hoofdpad 
verbreedt zich halverwege tot een open ruimte waar 
vroeger het lijkenhuisje stond en nu de gereedschaps
schuur. 
Achter de hoofdingang bevinden zich de eersteklas graven 
voor de welgestelde inwoners van AmbtDoetinchem. 
Rond een van de grote taxusbomen zijn enkele graven in 
een cirkel gerangschikt. In het middendeel van de be
graafplaats ontbreken de grafmonumenten. Het is niet 
duidelijk of dit het gevolg is van ruiming of dat hier nooit 
is begraven. Ook is het mogelijk dat hier nog wel gra
ven zijn, maar dat de grafstenen zijn verwijderd of nooit 
geplaatst. De tweede concentratie van monumenten be
vindt zich ten zuiden van het nog geheel bestaande oost
westgerichte dwarspad. De derde groep graven ligt in het 
zuidelijke deel. 
De sobere uitvoering van de graven sluit goed aan bij het 
plattelandskarakter van de begraafplaats. Het uitbundigste 
monument staat op het graf van Hendrik Jacob Eerligh 
(17921874), in leven wethouder en apotheker. Enkele 
graven worden omgeven door eenvoudige smeed en 
gietijzeren hekwerken. Ze doen denken aan een ledikant, 
waarmee de symboliek van de ‘laatste rustplaats’ letterlijk 
tot uitdrukking werd gebracht.
Net als de Stadsbegraafplaats ligt het Ambtskerkhof langs 
een drukke, doorgaande weg. Het landelijke karakter 
van het Ambt heeft al lang plaats gemaakt voor stedelijke 
bebouwing. Aan de overzijde van de rondweg herinnert 
het voormalige gemeentehuis van AmbtDoetinchem, dat 
in 1863 werd gebouwd, nog aan de tijd dat stad en ambt 
door een speling van het bestuurlijk lot van elkaar waren 
gescheiden. Daardoor kreeg Doetinchem twee begraaf

plaatsen die nu, ruim 190 jaar later, de geschiedenis van 
Stad en Ambt weerspiegelen. Begraafplaatsen waarop 
Doetinchem mede dankzij de inzet van de stichting trots 
mag zijn.

Bartho Hendriksen
Foto’s Bartho Hendriksen en Mary Kuiper
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De Ambtsbegraafplaats in Doetinchem.

overige begraafplaatsen in doetinchem
Doetinchem telt naast de Stads en Ambtsbegraafplaats en de vijf 
begraafplaatsen op en rond het landgoed Slangenburg nog vier 
begraafplaatsen: de Algemene Begraafplaats Loolaan (uit 1893) 
aan de Loolaan, de Algemene Begraafplaats aan de Kommendijk, 
de RK Begraafplaats Vredehof (ca. 1920) aan de Emmalaan en de 
Joodse begraafplaats (aangelegd voor 1770) aan de Borneostraat 
en de IJkenbergerweg. 

duurzame fietsroute
In het kader van de Week van de Begraafplaats heeft de SBSAD 
een ‘duurzame’ fietsroute samengesteld langs achttien begraaf
plaatsen in Doetinchem, Landgoed Slangenburg en de dorpen 
Gaanderen, Nieuw Wehl en Wehl. Sommige begraafplaatsen zijn 
geopend en op enkele locaties zijn activiteiten zoals rondleidin
gen, extra openstellingen of informatiebalies. Meer informatie: 
weekvandebegraafplaats.nl. 

meer lezen
S. Gijsbers, Stad en Ambt; 1829-1893 Stadsbegraafplaats Doetin-
chem, 1829-1967 Ambtsbegraafplaats Doetinchem (Aalten: Fagus, 
2016), met documentatie over en foto’s van de ongeveer driehon
derd personen die hier zijn begraven, te bestellen via de site van 
de SBSAD: stadsenambtsbegraafplaats.nl;
Onderzoek Stads- en Ambtskerkhof, Gemeente Doetinchem, 
downloaden via doetinchem.nl.



Als ik over een begraafplaats loop geniet ik 

vaak van de natuur. Dat wil zeggen, op veel 

begraafplaatsen, want de ene is de andere 

niet. Op sommige doet een enkel straatjes-

gras of paardenbloem zijn best om tussen het 

hardsteen door te komen, op andere tiert de 

flora welig. Toch heb ik bij de hardstenen vari-

ant nog het gevoel dat ik door een natuurlijke 

omgeving loop. Want niets is zo natuurlijk als 

begraven, als het om de aardse eindbestem-

ming gaat. Daar zal geen TNO-onderzoek 

verandering in brengen.

Groenbeheer kan een natuurlijke omgeving 

stimuleren. Door het bevorderen van biodi

versiteit en het vermijden van gif, terwijl ook 

hergebruik van materialen, terugdringen van 

energiegebruik en beperking van transportki

lometers milieuvriendelijke maatregelen zijn. 

Met name oude begraafplaatsen zijn geschikt 

om aan een natuurlijk milieu bij te dragen. Hier 

kan een selectief beheer ruimte aan de natuur 

geven zonder in verruiging te vervallen. 

natuurlijk groenbeHeer
Een viertal voorbeelden moge duidelijk maken 

wat natuurvriendelijk beheer inhoudt: 

• Bloemrijke terreindelen die nog niet of niet 

meer in gebruik zijn, kunnen een gevarieerd 

beeld opleveren. Van paardenbloem, made

liefje, ereprijs of hoornbloem tussen het gras, 

tot een ruiger gebied waar de begroeiing op 

bodem en vochtigheid is ingesteld. Hoe armer 

de grond, hoe lager de vegetatie blijft en des 

te groter de soortenrijkdom wordt. Bij rijkere 

grond wordt de vegetatie ruiger. Afhankelijk 

van de groeikracht moet zo’n terrein één à twee 

keer per jaar worden gemaaid (het maaisel kan 

worden verwerkt tot compost).

• Bloemakkers om veel bezochte delen geven 

een kleurrijk accent. Op een zonnige plek en 

niet te voedselrijke bodem kunnen akkerkrui

den worden ingezaaid. Specifieke, inheemse 

soorten trekken vlinders, bijen en andere insec

ten aan. Zo’n akker moet eens in de drie à vijf 

jaar worden bewerkt en bijgezaaid.

• Bij een zoom van kruiden langs heester

stroken en paden met inheemse vaste planten, 

tweejarigen of bolgewassen kan het beheer 

worden beperkt door selectief te maaien. 

Brandnetel en akkerdistel moeten regelma

tig worden afgemaaid. De bodem wordt dan 

schraler en minder geschikt voor deze soorten. 

Maar op brandnetels zetten wel veel vlinder

achtigen hun eitjes af.

• De natuur zorgt vaak zelf dat in een scha

duwrijk en stabiel milieu een kruidendek op 

en om graven onder oude bomen groeit. Dan 

beperkt de zorg zich door begeleiding van 

bepaalde planten, zodat die niet de overhand 

krijgen. Door kleine delen te maaien ontstaat 

ruimte voor aantrekkelijke soorten als bollen 

en varens. Ook stinseplanten zoals vogelmelk, 

bostulp of gevlekte aronskelk voelen zich hier 

thuis.

oud en nieuw
Beplanting met historische waarde – een treur

boom achter een graf, hagen en gesnoeide 

vormen – is onafscheidelijk verbonden met de 

traditionele begraafplaats. Het één kan niet 

zonder het ander. Maar staan deze groenele

menten op gespannen voet met een natuurlijk 

groenbeheer? Het tegendeel is waar. De afwis

seling, de contrasten tussen strakke elementen 

in een losse, natuurlijke omgeving bepaalt 

mede de aantrekkelijkheid van begraafplaat

sen. 

Zo vraagt een natuurlijk beheerde begraaf

plaats weinig onderhoud. De meeste energie 

gaat wellicht zitten in het omscholen van de 

medewerkers. Maar als het ‘tussen de oren zit’, 

wordt het vanzelfsprekend en geeft het voldoe

ning aan uitvoerenden en publiek.

Wim van Midwoud, consulent LOB

groen: begraafplaatSen natÚÚurlijk
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Ecologisch beheer op Begraafplaats Bergklooster in Zwolle. Foto Bert Pierik



Voor het poortgebouw van Begraafplaats 
en gedenkpark Heiderust bloeien de 
magnolia’s. Beheerder Cees van der 

Zwaard lijkt aangestoken door het mooie lente
weer. Opgewekt biedt hij een kopje koffie aan: 
‘Wij zijn een van de tien grotere begraafplaatsen 
in Nederland, 24 hectare. Dit jaar doen we niet 
mee met de Week van de Begraafplaats. De af
gelopen jaren heeft dat ons te weinig bezoekers 
opgeleverd. Het onderwerp – duurzaamheid – 
spreekt ons aan, maar we laten het echt schieten.’ 
Wie nu denkt dat Van der Zwaard een zuurpruim 
is die niet in beweging te krijgen is, heeft het mis. 
Maar hij denkt wel strategisch en bedrijfsmatig.

Oud
Heiderust ligt op een prachtige locatie. De ge
meente Rheden kreeg in 1842 haar eerste alge
mene begraafplaats, vermoedelijk ontworpen 
door de bekende landschaps architect J.D. Zocher 
jr. (17911870). Rond 1910 zoeken burgemeester 
en wethouders wegens dreigend gebrek aan ruim
te naar een locatie voor een tweede begraafplaats. 
De gemeente kocht elders grond en architect Jack 
London (18721953) ontwierp een gebouwen
complex bestaande uit een ontvangstruimte, een 
tuinmanswoning en een majestueuze toegangs
poort. Het park kreeg de late landschapsstijl van 
de negentiende eeuw, zoals meer parken in de 
omgeving: gebogen lanen, vergezichten en open 
weiden met solitaire bomen of boomgroepen.  
Al kort na de opening in 1913 probeerden burge
meester en wethouders een crematorium op de begraaf
plaats te vestigen. Dat zou er evenwel nooit komen. Er 
liggen nu nog ruim veertig ouderwetse keldergraven. Tot 
1955 bleef het klassensysteem bestaan en lieten de graven 
verder weinig andere variatie zien dan die van zand en 
keldergraven. 

De komst van de urn
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw nam het 
cremeren toe en deed de urn haar intrede op Heiderust. 
Na een urnenmuur en een urnenhof werd er later ook 
nog een urnenbos ingericht. De komst van de urn lijkt 
de overgang van oud naar nieuw te markeren, naar meer 
variatie in vormen van bijzetting. Maar de werkelijke 
vernieuwing voltrok zich eind jaren negentig, toen de 
gemeenteraad eiste dat de begraafplaats kostendekkend 
zou gaan werken. Heiderust is immers een gemeentelijke 

begraafplaats, wat een andere bedrijfsvoering inhoudt dan 
van particuliere begraafplaatsen in bezit van een uitvaart
concern. Bedrijfsmatig denken is iets dat crematoria vanaf 
het begin deden, als particulier bedrijf – maar een ge
meentelijke begraafplaats moest daaraan wennen en vol
gens Van der Zwaard loopt de gemiddelde gemeentelijke 
begraafplaats daarin achter.  
De twee beheerders en hun team van vier medewerkers 
zijn het erover eens dat ze er niet komen door zich als 
gemiddelde ambtenaren te gedragen. Dus staan ze op 
zondag op beurzen en spelen ze in op nieuwe ontwikke
lingen. Wel bekijken zij elke stap ook kritisch: meedoen 
of niet? Wat vraagt de markt precies? Ze mogen als ge
meentelijke instelling geen winst maken, maar proberen 
zo zelfstandig mogelijk in een goede samenwerking met 
de gemeente de eigen broek op te houden. Geen een
voudige opgave, want ook op Heiderust nam het aantal 
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Wandelpad op de begraafplaats, aangelegd in glooiende landschapsstijl.   

De Terebinth zet zich sinds jaar en dag in voor het behoud van funerair erfgoed. Hiervoor hebben we acties 
gevoerd, inventarisaties gehouden, lokale stichtingen gesteund en hebben we daadwerkelijk geholpen met 
herstelwerkzaamheden aan gedenktekens en begraafplaatsen. In de serie Oud & Nieuw maakt Terebinth 
een rondgang langs enkele begraafplaatsen om te zien hoe vernieuwingen op oude begraafplaatsen een 
plek hebben gekregen.

Oud & Nieuw: Heiderust 
Initiatief nemen en zorgen dat je in beeld bent



uitvaarten de afgelopen jaren 
fors af. Ze ondernémen: de 
begraafplaats moet maximaal 
in beeld komen bij het pu
bliek, de potentiële klanten. 
Van der Zwaard: ‘De wan
delroute hebben we zelf ge
regeld. Om zoveel mogelijk 
mensen in contact te brengen 
met Heide rust. Onze wandel
folders liggen in het hotel 
hierachter en in verzorgings
centra in de buurt. We moe
ten onze ligging uitbuiten, en 
die folders zijn een methode 
om dat te doen. En ja, mee
doen met lichtjesavond moet 
daarom ook. Al brengt dat 
veel onkosten en moeite met 
zich mee, maar het was de 
eerste keer een groot succes, 
met ruim vijfhonderd bezoekers.’
Extra activiteiten hoeven niet stante pede iets op te leve
ren, maar op termijn dienen alle inspanningen toch voor
al één doel, namelijk een succesvolle bedrijfsvoering. Wat 
niet betekent dat Heiderust alles ondergeschikt maakt 
aan het rendementsdenken. In elk geval straalt Van der 
Zwaard uit dat menselijkheid, respect en klantvriendelijk
heid daar allemaal bij horen, en jazeker: ook het streven 
naar een duurzame manier van werken.

Nieuwe ontwikkelingen
In 2015 kwam Heiderust in het nieuws door de opening 
van een natuurbegraafplaats op haar terrein. Met zo min 
mogelijk kosten werden de 3,5 hectaren bos die er bin
nen de hekken nog lagen, opgeknapt en geschikt gemaakt 
voor natuurbegraven. 
Van der Zwaard vertelt trots over dit resultaat van veel 
eigen werk: ‘Alle banken die er staan en alle schijven die 
er liggen, zijn van hout gemaakt dat van de begraafplaats 
afkomstig is. Ook het hout van de bijenstal komt gewoon 
van ons terrein, net als de aankleding van onze openlucht
aula. We plannen ruim achthonderd begraafplekken, en 
dit deel wordt als bos beheerd, met weinig onderhoud 
dus. Het zijn eeuwige graven en als alle plaatsen bezet 
zijn, wordt het weer een echt bos. De kisten die hier ge
bruikt worden, moeten natuurlijk onbewerkt zijn, zonder 
lak en zo.’  
Ook verder probeert Heiderust zo duurzaam en onder
houdsarm mogelijk te werken: bij het delven van de gra
ven wordt geen houten bekisting meer gebruikt, en de 
banken langs de paden van de traditionele begraafplaats 
zijn nu ook van aluminium. Gereedschapsrekken, vazen
rekken en kranen zijn inmiddels van roestvrij staal, net 
als de nieuwe units die de oude klikobakken vervangen 
en ingericht zijn op gescheiden inzameling en aanlevering 
van afval. De klinkerpaden worden vergroend, en zo zijn 
er nog meer plannen om kostendekkend én verantwoord 
te ondernemen, inclusief het inschakelen van vrijwilligers. 
Maar kern van de zaak blijft voor beheerder Van der 
Zwaard toch: ‘Je brengt iemand weg, met aandacht en 
respect.’

Korrie Korevaart

Meer informatie: folder Wandelroute Heiderust; A. Colen
brander, 100 jaar Heiderust Rheden 1913-2013 (Dieren 
2013); rheden.nl/begraafplaatsen.
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Boomschijf als vergankelijke grafzerk. Foto Bert Pierik

Ontvangstgebouw van Begraafplaats Heiderust in Rheden. Foto Bert Pierik



Op een witte februariochtend staan we met ze
ven Terebinthdonateurs voor de hoofdingang 
van de Dom in Utrecht. De kerk gaat stipt 

om 11.00 uur open en dat is ook het moment waarop 
Sanne Frequin ons in het Domcafé gaat inwijden in het 
onderwerp van haar promotieonderzoek: de graftombe 
van Gwijde van Avesnes, bisschop van Utrecht (ca. 1253
1317). Zij geeft deze rondleiding als tegenprestatie voor 
het feit dat we haar onderzoek financieel steunen, met 
€ 30, per persoon.

Hardsteen uit Doornik
In het café geeft de kunsthistorica een historische inlei
ding, zodat we haar onderwerp in de tijd kunnen plaat
sen. Zij onderzoekt de grafmonumenten van de graven 
van Henegouwen, die in België en NoordFrankrijk 
(Valenciennes) liggen. Daarvan is veel verdwenen of be
schadigd. Zelf woont zij in Utrecht en dus vroeg zij zich 
al snel af of het praalgraf van Gwijde van Avesnes in de 
Utrechtse Dom haar zou kunnen helpen. Gwijde was im
mers de broer van Jan, graaf van Holland en Henegouwen 
(12471304). De graftombe is in Henegouwen gemaakt, 
van Doorniks hardsteen, en vandaar naar Utrecht getrans
porteerd, waar hij een plaats kreeg in de nabijheid van zijn 
graf. Ongetwijfeld is deze uit hetzelfde atelier afkomstig 
als de grafmonumenten van zijn familie in Henegouwen.

Politiek figuur 
Wat boeit Frequin zo in deze grafmonumenten? Zij weet 
bijna zeker dat ze destijds werden gebruikt als een poli
tiek propagandamiddel: ‘Mijn centrale vraag is: welke 
boodschap moesten deze grafmonumenten overbrengen 
aan tijdgenoten? Uit afbeeldingen en teksten was bekend 
dat adellijke lieden in de Middeleeuwen op hun graven 
hun wapenschilden lieten afbeelden om te laten zien van 
wie zij afstamden en van welke dynastie ze waren. In de 
VlaamsHenegouwse Successieoorlog, van 1244 tot 1256, 
was dat van enorm belang, want er waren twee takken die 
de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen claimden 
en de bisschop was als broer van graaf Jan in deze strijd 
betrokken.’ Anders dan wat wij nu zouden verwachten, 
was een bisschop in die tijd ook een wereldlijke figuur 
met politieke macht en met een eigen leger. In de burger
oorlog was Gwijde een onmisbare bondgenoot van graaf 
Jan.

Kleur
Sanne Frequin besloot al snel dat zij gedetailleerd zicht 
moest krijgen op de tombe: wat was er op te zien? Welke 
aanwijzingen geeft de tombe zelf over haar geschiedenis 
en functie in de Domkerk? Ooit stonden er veel meer 
tombes. Dit is de enige die over is, na de Beeldenstorm in 
1566, toen het interieur van talloze kerken sneuvelde. 

Sanne Frequin doet onderzoek en geeft les aan studenten. Daarvoor wordt zij vijf jaar betaald door de Universiteit van 
Amster dam. Maar voor extra onderzoekskosten, in haar geval van een 3D-scan van een zevenhonderd jaar oude graftombe, 
heeft zij slechts een beperkt budget. Goede raad was duur. Toen vond zij dé oplossing: crowdfunding. Het kostte tijd en 
energie, maar van het resultaat is ze nog steeds beduusd. Wat heeft zij ondernomen om haar project gefinancierd te krijgen?

Crowdfunding:
een zegen voor de reconstructie van een Utrechtse graftombe
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Praalgraf van de Utrechtse bisschop Gwijde van Avesnes, ca. 1320. Foto Jos Stöver, erfgoedfoto.nl



Archiefonderzoek had al uitgewezen dat de tombe ge
kleurd was en dat er wapenschilden op hebben gestaan. 
Maar op het eerste gezicht zijn er geen kleuren op te zien, 
laat staan wapenschilden waaruit is af te leiden wie de 
figuren op de zijkanten zijn. Frequin had een 3Dscan 
nodig om tot een virtuele reconstructie te komen. Kosten: 
3000 euro, een bedrag dat ze niet had. Toen heeft zij haar 
project aangemeld op een platform voor crowdfunding: 
voordekunst.nl/projecten/.  
Wat deze site over de theorie en de opzet van crowdfun
ding uitlegt, heeft deze onderzoekster daadwerkelijk be
reikt: zij heeft publiek en draagvlak gezocht en gevonden. 
Mensen wilden haar financieel steunen in ruil voor een 
tegenprestatie. Dat kon een rondleiding zijn ( € 60,), een 
exemplaar van haar proefschrift (€ 100,) of naamsvermel
ding in het dankwoord van haar proefschrift en met een 
uitnodiging voor haar promotie (€ 25,). Ze is enthousiast 
over alle belangstelling: ‘Mijn project heeft dankzij deze 
actie veel mediaaandacht gekregen, op radio en tv, en 
in de krant. Wetenschappers maken dat zelden mee. De 
spanning – hoe snel gaat het, haal je het bedrag? – is on
derdeel van het spel.’ De dertien updates tussendoor, het 
verslag van haar avonturen met de media en het maken 
van de scan zorgden voor meer spanning en meer dona
teurs. 
Natuurlijk moest zij er moeite voor doen, maar ze slaagde 
erin om binnen 46 dagen 3549 euro op te halen, 118% 
van het bedrag dat ze als doel had gesteld! Van de zeventig 
gulle gevers bestaat een derde uit familie en goede vrien
den, een derde uit kennissen die van het project weten 
en de rest zijn onbekenden die het onderwerp prachtig 
vinden. 

Detectivewerk
De 3Dscan kon eind januari worden gemaakt. Al eerder 
had Frequin de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ge
vraagd de tombe met XRay Fluorescence te onderzoeken. 
Röntgenstraling onthult namelijk veel over de aanwezig
heid van scheikundige elementen op een object, die niet 
met het blote oog zijn te zien. 
Dat leverde een schat aan informatie op. Over de hele 
tombe werden pigmentresten en lood aangetroffen. Het 
resultaat van haar detectivewerk is dat ze nu weet dat de 
zwarte tombe ooit in de witte grondverf (met loodwit) is 
gezet, waarop onder andere met rode verf bloemen zijn 
geschilderd, met goud. Op het gewaad van de bisschop 
zaten versieringen in emaille. De tombe moet er bij kaars
licht bepaald kermisachtig hebben uitgezien. Verder weet 
Frequin nu dat de schade aan de tombe niet per se door 
de Beeldenstorm hoeft te komen, maar ook door vocht 
kan zijn veroorzaakt. Al vertellend wijst zij ons op talloze 
andere details. We raken onder de indruk van de kwaliteit 
van dit kunstwerk. 
 
IJzeren huik
Met hulp van de scan en via vergelijkingen met ander 
beeldmateriaal probeert Frequin ook de figuren op de 
zijkant van de tombe, de pleurants, te duiden. Zelfs via 
de eigentijdse (!) werkbriefjes en rekeningen van andere 
tombes, kan zij raden naar de betekenis van de gaten in 
het deksel: vermoedelijk zaten daarin de steunen van een 
ijzeren huik die over de tombe heen stond. Daaroverheen 
lag vermoedelijk een doek die weggetrokken werd wan
neer er een mis werd gelezen bij de tombe. Zo kreeg het 
graf de maximale attentie van de aanwezigen, terwijl de 
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Pleurant op de zijkant van de tombe met ingetekende contouren en kleuren. Foto Sanne Frequin
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afbeeldingen ieder doordrongen van het aanzien van de 
bisschop en zijn familie. 
Dit is een kleine greep uit wat dit onderzoek aan de vir
tuele reconstructie van dit grafmonument bijdraagt. In 
2019 moet de promovenda het verhaal van de tombe heb
ben opgeschreven en zal het voor iedereen te lezen zijn. 
Zelf vindt ze haar resultaten tot nu toe ‘redelijk baanbre
kend’.

App 
Frequin is nog niet klaar. Zij werkt met traditionele, 
beproefde wetenschappelijke middelen: archiefonder
zoek, interpretaties van literatuur en schilderijen, minia
turen in manuscripten etc. Maar ze doet meer. Met wat 
er overblijft van de kosten van de scan subsidieert ze de 
app waarmee ze aan een breed publiek kan laten zien hoe 
een reconstructie van de tombe eruit ziet, met behulp van 
dezelfde technieken waarmee videospelletjes en games 
worden gemaakt. Dan kan je op je mobiel bekijken welke 
aanblik de tombe destijds bood, wie er op staan, hoe het 

praalgraf heeft gefunctioneerd in de kerk en in de nage
dachtenis aan de bisschop en zijn familie.  
Haar onderzoek leert dat de bisschop zich terdege had 
voorbereid op de instandhouding van zijn gedachtenis: 
het uiterlijk van de tombe en alles daaromheen is zorgvul
dig geregisseerd. Zo deden mensen dat, en zo doen ze het 
nog. 
Dit is van belang voor de kennis van ons verleden, dus 
voor ons begrip van het heden en ook van andere cul
turen. Of iedereen dit maatschappelijk relevant vindt 
en erkent dat kennis van de cultuurhistorische waarde 
van grafmonumenten als deze aan de basis ligt van onze 
beschaving, is nog maar de vraag. Zeker is dat deze pro
movenda een verborgen stukje geschiedenis van Utrecht 
heeft onthuld, waar de bezoekers van de Dom erg blij 
mee zijn.

Sexy onderwerp?
Een echte restauratie zal er nooit van komen. Dat is ook 
niet de bedoeling, want die is te duur en dit object moet 
je ook niet willen terugrestaureren. Dan gaat verloren wat 
het nu is en blijft er alleen kitsch over. Dus is een virtuele 
reconstructie via een app een prachtig alternatief. 
Kreeg de onderzoekster, zoals sommige mensen denken, 
hiermee zomaar een sexy onderwerp in haar schoot ge
worpen? Nee, absoluut niet. De verdienste van Frequin is 
dat ze van velerlei markten thuis is en dat zij haar ontdek
kingstocht naar informatie over een op het eerste gezicht 
saai stuk steen heeft omgebouwd tot een spannend ver
haal. Haar aanpak is beslist een inspiratiebron voor de 
fondsenwerving ten behoeve van andere funeraire onder
nemingen.

Korrie Korevaart

Sanne Frequin en publiek op 11 februari 2017. Foto Jan Hogendoorn

Cartoon in de projectbeschrijving op voordekunst.nl/projecten/
5099‒geef‒deze‒utrechtse‒tombe‒weer‒kleur‒1?#Updates



nieuwe bundel 
Over de grOene zOden
In 2015 hebben twee van onze redactieleden, 

Liesbeth Vermeulen en Bartho Hendriksen, met 

veel plezier gewerkt aan de bundel Over de 

groene zoden. Wandelen over begraafplaatsen 

in Nederland. Dit boek is bijna uitverkocht (zie 

www.terebinth.nl). De wandelingen stonden al 

eerder in het blad Terebinth of werden speciaal 

voor de bundel geschreven, zodat een mooie 

spreiding over het land tot stand kwam. 

Voor een vervolg – een tweede bundel met 

funeraire wandelingen met nagenoeg dezelfde 

opzet – zoekt de Terebinth schrijvers met een 

stevige kennis van een begraafplaats waarover 

goed te wandelen valt. Kent u een begraaf

plaats die die aandacht waard is, kent u de 

geschiedenis van die plek en wilt u daarover 

graag schrijven – om anderen een interessante 

en plezierige wandeling te bezorgen? Stuur dan 

een mail aan: bureau@terebinth.nl. 

De bundel verschijnt in 2018. Ook als u ideeën 

hebt over onderwerpen of andere auteurs wilt 

voorstellen, ontvangen we graag uw suggesties. 

En wel uiterlijk 1 juli a.s. – in juli wordt de in

houd vastgesteld.

tHemadag frieSe grafcultuur 
Op zaterdag 3 juni – nog net in de Week van 

de Begraafplaats! – organiseert stichting Tere

binth een themadag over Friese grafcultuur, 

in Akkrum (Friesland). Het programma begint 

om 11.00 uur met een rondleiding door Aaltsje 

Siesling (Stifting Akkrum Ald en Nij) op het kerk

hof van Nes, waar nog een karakteristieke klok

kenstoel staat. De oudste grafsteen dateert uit 

1628. Na de lunch bezoeken we het mausoleum 

Coopersburg (1906), dat we ook van binnen 

gaan zien. Het werd ontworpen (Art Nouveaux) 

voor de ‘Amerikaanse’ Fries Folkert Kuipers en 

huisvest de graftombe van het echtpaar Kuipers 

(Cooper). Daarna houden Peter en Klaske Karst

karel een lezing over de Friese grafcultuur, waar

over zij in 2015 het boek Dag, mijn lieve moeder 

publiceerden. De auteurs bezochten daarvoor 

alle ruim 480 kerkhoven en begraafplaatsen in 

Friesland en honderden kerken. 

Zie voor het volledige programma: www.tere

binth.nl. U kunt ook alleen aan het middag

programma meedoen. Aanmelding z.s.m. via: 

bureau@terebinth.nl (of: tel. 071 5142894).

boeken en media

nijmeegSe gidS voor 
nederlandSe uitvaartcultuur
Onlangs verscheen een gids die ons wegwijs 

maakt in de Nederlandse uitvaartcultuur. Clau

dia Venhorst en Brenda Mathijssen, verbonden 

aan het Nijmeegse Centrum voor Thanatologie, 

zijn goed thuis in deze materie. Als religiewe

tenschappers richten zij zich op de ervaring: 

hoe geven mensen in de praktijk betekenis aan 

de dood? In dit mooi uitgegeven, helder inge

deelde, goed geschreven en functioneel geïl

lustreerde boek maken ze een rondgang langs 

Nederlandse gebruiken tijdens de uitvaart, het 

begraven, het cremeren en de rouw. De auteurs 

sluiten elk hoofdstuk af met een verdiepende 

tekst, waarin zij onder meer aandacht besteden 

aan hun specialismen, de uitvaartcultuur bij 

moslims en de zelf vormgegeven uitvaart. Het 

boek eindigt met een vergelijking van onze uit

vaartcultuur met die in buurlanden. Zo hebben 

wij Nederlanders een vrije euthanasiewet geving, 

zijn we vaker verzekerd voor de uitvaart en 

kennen we weinig religieus en militair vertoon 

tijdens de herdenking van nationale rampen.

In het boek treft de lezer geregeld treffende 

formuleringen aan. Zo citeren de auteurs Eric 

Venbrux, directeur van bovengenoemd cen

trum, die stelt dat religie begint wanneer men

sen de dood niet als het einde zien. Ook de 

zinsnede dat crematie de dode mobieler heeft 

gemaakt, is verhelderend. Begraven doe je 

namelijk op een begraafplaats, maar de as kan 

tegenwoordig vrijwel overal een plek krijgen. De 

feminisering van de uitvaartwereld krijgt extra 

betekenis door te stellen dat vrouwen kinderen 

in zich dragen en dat zij als dragers overledenen 

ook uitgeleide doen.

Op dit boek is ook kritisch commentaar moge

lijk. Ten eerste is het uitgangspunt niet altijd 

helder geformuleerd. Volgens de auteurs on

derzoeken ze de betekenis van rituelen om die 

vervolgens te kunnen toewijzen. Is het niet beter 

om van toeeigenen te spreken? Het gaat im

mers om de betekenis die individuen zelf aan 

de rituelen geven. Ook de uitleg van de Wet op 

de lijkbezorging is niet altijd geslaagd. Zo is een 

uitvaart binnen 24 uur niet wettelijk toegestaan, 

kent de wet alleen gemeentelijke en bijzondere 

begraafplaatsen en klopt de uitleg over het ver

lengen van grafrechten niet.

In dit boek, dat vooral ruimtelijke vergelijkingen 

maakt, zijn de historische opmerkingen helaas 

niet altijd geslaagd. Zo is het merkwaardig om 

bij uitvaartverenigingen en uitvaartverzekeraars 

van nabuurschap te spreken. Deze organisaties 

zijn juist opgericht omdat de burenhulp verliep. 

Ze organiseren solidariteit op lokaal en zelfs 

nationaal niveau. 

Ten slotte heeft de literatuurlijst een nogal 

parochiaal karakter: de auteurs verwijzen vrijwel 

uitsluitend naar wetenschappelijk werk uit de 

eigen kring. Maar waarom worden de recente 

publicaties van Mirjam Klaassens uit Groningen 

en Paul Post en anderen uit Tilburg niet ver

meld? En waarom is er niet verwezen naar de 

gidsen van Jasper Enklaar en Anja Krabben en 

het standaardwerk van Marrie Bot uit de jaren 

negentig? Deze publicaties uit de tijd van de 

funeraire revolutie zijn nog steeds leesbaar en 

grotendeels bij de tijd. Dat geldt uiteraard niet 

voor de passages over natuurbegraafplaatsen 

en de delen waar moslims zich laten begraven.

Deze ontwikkelingen doen zich immers pas 

sinds 2000 voor. Dit boek is van belang voor 

mensen met interesse voor de funeraire cultuur. 

Daarnaast is het een nuttige gids voor mensen, 

die werken of willen gaan werken in de uitvaart

branche.

Wim Cappers

C. Venbrux en B. Mathijssen, Dood. Wegwijs 

in de Nederlandse uitvaartcultuur (Almere: 

Parthenon, 2017, ISBN 978 90 79578 856, 

159 blz., € 22,90).
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Nederland had al eerder een handelspost in West
Afrika. Die viel immers onder de WestIndische 
Compagnie (WIC). Deze handelsorganisatie 

moest tijdens de Tachtigjarige Oorlog het SpaansPortu
gese imperium bestrijden. In 1630 veroverde de WIC het 
Braziliaanse Recife op de Portugezen, waarvandaan zij de 
Spaanse zilvervloten beter kon aanvallen. Bovendien ging 
de WIC de aanwezige suikerrietplantages exploiteren.

Goudkust
Weldra was daar echter een tekort aan arbeidskrachten. 
Die moesten uit WestAfrika komen en ook daar waren 
de Portugezen heer en meester. Zij lieten in de mijnen 
goud delven en verhandelden slaven. In 1482 verbeter
den de Portugezen de bescherming van de mijnen aan de 
Goudkust door de bouw van het kasteel van Elmina.1

Toen Johan Maurits van NassauSiegen in 1637 als gou
verneurgeneraal in Recife was gearriveerd, stuurde hij 
datzelfde jaar een vloot naar WestAfrika. De Portugezen 
gaven het kasteel snel over. Sindsdien bestuurde een direc
teurgeneraal de handelspost, bijgestaan door een Raad.
De WIC transporteerde vanuit Elmina goud naar de 

Republiek. Het kasteel fungeerde vooral als slavenmarkt. 
Via ruilhandel met de Ashanti kregen Nederlandse koop
lieden slaven in handen. Deze mannen, vrouwen en kin
deren namen de Ashanti tijdens hun oorlogen gevangen. 
Zij werden door Nederlandse schepen naar Amerika ver
voerd.

WIC-kerkhof
De strijd en vooral tropische ziekten eisten hun tol. De 
doden werden begraven binnen en vlak buiten het kas
teel. Naast de ophaalbrug ligt de grafsteen voor Nicolaas 
van der Noot de Gietere. Afkomstig uit een gegoede Am
sterdamse familie, kwam hij in 1733 naar Elmina. Hij 
maakte snel carrière. Terug in de Republiek raakte hij in 
geldnood en in 1754 vertrok hij opnieuw naar Elmina, 
nu in de functie van directeurgeneraal. Lang hield hij het 
dit keer niet vol. Het jaar daarop overleed hij.
Op de binnenplaats verwijst een plaquette naar het kerk
hof aldaar. Het gaat om Lambert Jacob van Tets, die na
mens de Kamer Zeeland directeurgeneraal was van de 
Noord en Zuidkust van Afrika. Hij arriveerde in Elmina 
in januari 1758. Reeds in maart overleed hij en werd hij 
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Wanneer de Nederlandse aanwezigheid in Afrika ter sprake komt, denken ouderen meestal aan Zuid-Afrika: 
in 1652 zette Jan van Riebeeck voet aan wal bij Kaap de Goede Hoop. Deze koopman deed dat namens 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die voor de lange reis naar Indië een pleister plaats nodig had. Dit 
keer reizen we naar een ander deel van Afrika, waar Nederland eveneens prominent aanwezig is geweest.

Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland
Vaderlandse begraafplaats bij een Ghanees kasteel 

Kasteel Elmina gefotografeerd vanaf het fort St. Jago. Foto John Turl
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in het kasteel begraven. Dominee 
A. Andriesse uit Veere schreef een 
grafschrift, dat gedeeltelijk be
waard is gebleven.

Nederlandse begraafplaats
Nadat de altijd al moeizaam 
functionerende WIC in 1792 
was opgeheven, viel de handels
post voortaan onder de Staten
Generaal. In 1814 verbood 
Nederland onder druk van de 
Engelsen de slavenhandel, maar 
in de praktijk gingen de slaven
transporten nog tientallen jaren 
door.
Er was rond die tijd ook nieuwe 
grafruimte nodig. In 1806 is op 
enkele honderden meters ten 
noordwesten van het kasteel een 
ommuurde begraafplaats aange
legd. Boven de poort is te lezen: 
‘O weldadige moeder ontvang uwe kinderen weder’. Deze 
‘tuin van Elmina’ ligt nog steeds aan de Dutch Cemetery 
Road.

Nederlandse grafcultuur
Een van de eersten die hier werd begraven, was gouver
neurgeneraal Johannes Hogenboom. Hij maakte zich 
tijdens zijn mandaat niet geliefd bij de plaatselijke be
volking, omdat hij op onredelijke gronden arbeid eiste. 
Toen Hogenboom op een avond in 1808 in De Herberg, 
vlakbij de begraafplaats, een partij biljart speelde, kwam 
een woedende menigte Afrikaners naar de herenclub om 
verhaal te halen. Hogenboom vluchtte door een raam en 
verborg zich onder een struik. Maar de Afrikaners vonden 
Hogenboom en vermoordden hem. Hij is bijgezet in een 
mausoleum midden op de begraafplaats. Het bouwwerk 
oogt, met zijn vier torens op de hoeken en een obelisk 
met een urn bovenop, als een kasteel.
Er zijn hier meer graven van ambtenaren, militairen en 
kooplieden. Een zerk herinnert aan Carel Bartels. Hij was 
de zoon van gouverneurgeneraal Cornelius Bartels en de 
Afrikaanse Maria Clericq. Carel kreeg zijn opleiding in 
Nederland. Terug in Elmina werd hij een succesvol za
kenman, hij nam er een voorname positie in als lid van 
de Koloniale Raad en als rechter. Hij overleed in 1850. 
Op zijn zerk staan twee kruisjes en een doodshoofd met 
gekruiste beenderen. De grafsteen is betaald door zijn 
kinderen, is op de zerk te lezen. We weten dat hij bij ver
schillende Afrikaanse vrouwen elf kinderen had, van wie 
er enkelen eveneens belangrijke posities bekleedden. Zijn 
oudste dochter Manza trouwde met gouverneurgeneraal 
Anthony van der Eb.
Van der Eb zelf rust ook op de begraafplaats. Geboren 
te Rotterdam, maakte hij in Elmina carrière als militair 
en bracht hij het uiteindelijk tot gouverneurgeneraal. 
Hij trouwde eerst met Efua Huydecoper, dochter van de 
EuropeesAfrikaanse ambtenaar Willem Huydecoper. Na 

haar overlijden hertrouwde hij, zoals gezegd, met Manza 
Bartels. Van der Eb mocht als privépersoon in Elmina 
handel drijven. Hij deed dat als agent van de Rotterdamse 
zakenman Huibert van Rijckevorsel. Toen Van der Eb in 
1852 overleed, kwam op zijn graf een obelisk te staan. 
Deze was betaald door zijn handelspartner, staat op het 
gedenkteken.

Na de overdracht
In 1872 kwam er een eind aan de officiële aanwezigheid 
van Nederland in Elmina. De Engelsen kochten het kas
teel toen voor ruim € 21.000,. Maar de begraafplaats laat 
zien dat ook nadien Nederlanders in Elmina verbleven. 
Een plaquette herinnert aan de tragisch dood van eerste 
luitenant J.C.W.M. Joost, die betrokken was bij de over
dracht. Nog datzelfde jaar sneuvelde hij in een gevecht 
met Afrikaners. 
In 2001 onthulde de Nederlandse ambassadeur in Ghana 
een plaquette ter herinnering aan de daar overleden missi
onarissen. Vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw 
was Elmina namelijk missiegebied. 

In het kader van de Elmina Strategy 2015 is de begraaf
plaats in 2006 met Nederlands geld gerestaureerd. Dit 
doet recht aan het belang van Elmina, waar Nederland, 
zoals journalist Marcel van Engelen terecht constateert, 
net als in NederlandsIndië, Suriname en op Curaçao, 
lange tijd aanwezig was. Zonder dat er overigens lokale 
invloeden op onze funeraire cultuur in Ghana zijn te 
vinden, is de Nederlandse begraafplaats bij het kasteel in 
Elmina daarvan een bewijs.

Wim Cappers

TerebinTh 2017-2

1 Voor dit artikel is gebruik gemaakt van M. van Engelen, Het kasteel
van Elmina. In het spoor van de Nederlandse slavenhandel in Afrika 
(Amsterdam 2014). 
Zie ook engelfriet.net/Alie/Aad/elmina1.htm.

Toegangspoort van de Nederlandse begraafplaats. Foto Fentener van Vlissingen



uit Het veld: j. vreeker, voorzitter bvob
In deze rubriek vertellen mensen uit het veld 

over hun werk voor het behoud van ons fu-

nerair erfgoed. Aan het woord is de voorzitter 

van de Branche Vereniging Ondernemers 

Begraafplaatsbeheer (BVOB), Jan Vreeker. In 

het katern bij de Week in 2015 stond al hoe 

hij als zoon van een koster van jongs af aan 

op een begraafplaats werkte. Hij was het die 

dit jaar ‘duurzaamheid’ voorstelde als thema 

voor deze Week.

Wat bracht hem ertoe hiervoor te kiezen? ‘Dat 

is een logisch vervolg van het ‘‘groene’’ thema 

‘‘Verborgen tuinen van Nederland’’ van vorig 

jaar,’ vertelt hij. ‘BVOBbedrijven streven ernaar 

om zo duurzaam mogelijk te werken. Dat kan 

tegenwoordig op een brede belangstelling 

rekenen. Men moet zich veel bewuster zijn van 

het milieu. Bij ruiming blijft restmateriaal over, 

dat niet door de aarde wordt opgenomen. Het 

is mooi om een lichaam terug te geven aan de 

aarde, maar doe dat dan op een schone manier. 

Bijvoorbeeld in een ongelakte, vurenhouten 

kist met natuurlijke bekleding. Vroeger bezat 

iedereen een katoenen doodshemd voor als 

de dag kwam. Dat mate riaal verteert volledig 

en genereert zuurstof, wat de ontbinding be

vordert. Begraven in natuurlijk materiaal is de 

meest duurzame manier van afscheid nemen. 

Crematie mag dan geen luchtvervuiling geven, 

de filters uit de ovens zijn wel chemisch afval, en 

dit kost veel energie.’

natuurSteen en groen
Gevraagd naar milieuvriendelijke methoden in 

zijn bedrijf, zegt hij over grafmonumenten: ‘Wij 

voeren het hele proces, van ruw blok tot eind

product, zelf uit. Het is toch van de zotte dat Eu

ropees natuursteen verscheept wordt naar Azië, 

om daar bewerkt te worden en vervolgens weer 

teruggetransporteerd. Veelal onder omstandig

heden die hier niet toegestaan zijn. Gelukkig 

kiezen steeds meer families voor ambachtelijke 

bewerking in Nederland, wat nog sneller is ook.’ 
‘Bij het groenbeheer is afvalscheiding en her

gebruik belangrijk,’ zegt Vreeker. ‘Voor ons 

groenafval krijgen wij van de verwerker schone 

producten terug zoals tuinaarde en boom

schors. Regenwater wordt gerecycled voor 

beregening en de toiletten, terwijl paden van 

gras, schelpen of grind minder onderhoud 

vergen. Ook zijn wij zuinig op bomen die ver

wijderd worden en proberen wij die een nieuwe 

bestemming te geven. Verhakken tot brandhout 

is ook hergebruik, maar dat kan altijd nog. Her

plaatsing geeft degene die de boom laat ver

wijderen een positief gevoel, en dat is ook het 

geval waar de boom ontvangen wordt.’ 

reStmateriaal waarderen
Zoon Antoon adviseert in milieuvriende

lijke beplanting. Bij onderhoudsarm of zelf

onderhoudend groen worden de soorten zo 

gecombineerd, dat de ene plant schade door 

insecten of schimmels voorkomt bij de plant 

ernaast. Blad en snoei afval blijven liggen als 

natuurlijke voeding. 

Vreeker wijst op een aantal objecten om zijn 

huis: een dode boom, een treuriep in een bij

zondere vorm, onbruikbare reststukken natuur

steen waarvan hij iets moois heeft gemaakt. En 

met een zelfgemaakt gedicht verrijkt: over de 

tijd, het leven, de dood. Loopt hij altijd met het 

grootste plezier langs. 

‘Het is onze gezamenlijke zorg dat we verant

woord met onze aarde omgaan,’ besluit hij. ‘We 

hebben die in bruikleen. Onze kleinkinderen en 

hun kinderen hebben ook recht om van deze 

mooie planeet te genieten. We hopen dat het 

thema duurzaamheid iedereen stimuleert om 

hierover na te denken.’

Margriet de Roever
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Jan Vreeker veegt blaadjes van een zonnewijzer, gemaakt van een onbruikbaar stuk steen. Daarop is 
de ‘levensweg’ van de mens weergegeven met symbolen van leven en dood. Foto W.A. Lohmann


