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van de voorzitter… / MarKante Graven

funeraire varia

Eerbetoon aan omgekomen vliegeniers
In 1948 stortte de ‘Nijmegen’, een Lockheed Constellation van de KLM, op 

weg naar New York in zwaar weer neer bij een tussenlanding in Schot-

land. Alle veertig inzittenden kwamen om, onder wie piloot Koene Dirk 

Parmentier, de technisch directeur van de KLM Henk Veenendaal en 

Austin Mac Inerny van Lockheed. Hun grafmonument op begraafplaats 

Rhijnhof in Leiden – dat iets weg heeft van een cockpit – werd begin dit 

jaar door het KLM Heritage Centre gerestaureerd. Dat beheert de graven 

waarvan de KLM de rechten bezit.  Voor de nieuwe directeur van de be-

graafplaats, Nicoline Zemering, was dat aanleiding om een herdenking en 

een tentoonstelling te organiseren. ‘Omdat de doden er bij haar toe doen 

en graven voor haar leven,’ aldus de voorzitter van de stichting Rhijnhof. 

En ook omdat het mede de taak van een begraafplaats is om funerair 

erfgoed een podium te geven.

Parmentier was de piloot die in 1934 bij de legendarische luchtrace Lon-

den-Melbourne de Uiver vloog, ook zo’n lange afstandsvlucht waarmee de 

KLM zich graag profileerde. Zijn dood en die van Veenendaal was voor de 

KLM een groot verlies. Veenendaal had het personeel de oorlog doorge-

loodst, directeur Albert Plesman zag hem als zijn opvolger. In het koor van 

de Nieuwe Kerk in Amsterdam werd voor hen een chapelle ardante inge-

richt, voor Mac Inerny werd in de Obrechtkerk een requiemmis gehouden. 

Duizenden KLM’ers, belangstellenden, de commissaris van de koningin, 

de ambassadeur van de Verenigde Staten en de burgemeester van Oegst-

geest woonden de uitvaart bij.

Precies zeventig jaar later werd op 21 oktober jl. naast de graven, zonder 

andere bezoekers te storen, op een pleintje tussen heggen een door Roos 

Voorhorst geschreven monoloog uitgevoerd, in het bijzijn van nabestaan-

den, de Leidse wethouder, geïnteresseerden in de luchtvaart, vertegen-

woordigers van de KLM en historieminnaars. Bespiegelingen over hoe een 

mens kan of wil worden herinnerd, werden afgewisseld met details over 

de ramp, uitgesproken door Bas Zemering (regie Roeland Segaar). Daarna 

werden bloemen op de graven gelegd en werd een tekstbord onthuld; het 

ruw gesloopte, hergebruikte materiaal past goed bij deze ramp. 

Margriet de Roever

Sinds enige tijd 

bezoek ik gra-

ven van ‘mar-

kante’ personen. 

Het gaat daarbij 

voornamelijk 

om graven van 

mensen die ver-

anderingen in 

de Nederlandse 

geschiedenis 

en cultuur, soms zelfs op wereldniveau, marke-

ren. Of iemand daar bij hoort is voor discussie 

vatbaar, maar Nederlandse Nobelprijswinnaars 

zijn bijvoorbeeld een zekere categorie.

In Engeland worden belangrijke overledenen 

bij elkaar gelegd in de, mede daarom druk 

bezochte, Westminster Abbey; andere landen 

hebben daarvoor een pantheon. Wij kennen 

dat niet, je moet dus op stap om de graven van 

onze markante personen te bezoeken. En dat 

is beslist leuk en soms zelfs verrassend om te 

doen. 

De eerste vraag daarbij is natuurlijk: bestaat 

het graf nog? De ervaringen zijn tot nu toe po-

sitief; vaak zijn ze bewaard gebleven. Oudere 

graven zijn veelal met eeuwigdurend recht 

uitgegeven en zijn daarom nog te vinden. Uit 

later tijd zijn ze soms overgebleven omdat ze 

vanwege hun monumentale bedekking rijks- 

of gemeentelijk monument zijn geworden. 

Maar in een flink aantal gevallen blijken ze 

nog te bestaan door de oplettendheid van 

particulieren (vrijwilligers!) of lokale begraaf-

plaatsbeheerders met gevoel voor historie.

Ik (be)zocht nog niet alle graven van Neder-

landse Nobelprijswinnaars die hier ter aarde 

zijn besteld, maar ik weet inmiddels wel dat 

de meesten onder tamelijk eenvoudige stenen 

liggen. Tot op heden bleek alleen het graf van 

Frits Zernike (1888-1966), die in 1953 de No-

belprijs voor de natuurkunde ontving, op de 

Amstelveense begraafplaats Zorgvlied ge-

ruimd. Volgens een zegsman zou dat nu ove-

rigens nooit meer gebeuren. Je voelt spijt dat 

zo’n herdenkingsplek, die iets vertelt over onze 

geschiedenis, is verdwenen.

Soms is die spijt zo groot dat er actie wordt on-

dernomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij 

het in 1955 geruimde graf van schoolmeester 

en schrijver Theo Thijssen (1879-1943) op 

De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Aan het be-

gin van deze eeuw sloegen de Stichting Theo 

Thijssen én De Nieuwe Ooster de handen ineen 

om een monument te plaatsen op de – nog 

steeds lege – plek van het graf. 

Sinds 16 juni 2005 staat er een prachtig glas-

kunstwerk van Jan Wolkers, dat herinnert aan 

de auteur van Kees de jongen en zijn ongeëve-

naarde zwembadpas.

We moeten zuinig zijn op graven van mensen 

die er toe deden, ze vertellen over onze eigen 

geschiedenis.

 

Bert Lever
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In zijn bijdrage Lijkbezorging of nabestaandenzorg? beschrijft 

Wim Cappers hoe het taboe rond de dood na het eind van de jaren 

zestig werd geslecht. Had lijkbezorging tot dan altijd prioriteit, nu 

gingen nabestaanden eisen stellen in plaats van zich te conforme-

ren aan de regels van beheerders. Er kwam steeds meer openheid, 

waarbij de begraafplaatsen zich een plaats wilden verwerven in de 

samenleving. Ze worden een wandelpark, exploiteren een cafeetje, 

of organiseren herdenkingen, waardoor het funeraire erfgoed 

meer tot het publiek gaat spreken. Zelfs binnen verschillende op-

leidingen is er aandacht voor (zie p. 10-13). 

Terug naar de graven. Overal langs de kust rusten vissers en zeelie-

den; de fotoreportage richt de camera dit keer op Ameland, waar 

de bevolking eeuwenlang leefde van scheepvaart en visserij. De 

kerkhoven vormen een mooie spiegel van die oude samenleving. 

Verder een bijdrage over de oudste grafmonumenten van ons land: 

de hunebedden. Dat zijn graven uit een ver verleden, verdienen die 

niet meer respect dan ze te gebruiken als klimrots?

Inhoud

Nee, hij zal er niet begraven worden, maar deze 

begraafplaats in Istanbul is al jarenlang zijn 

favoriete plek: Eyupsultan, op de hellingen langs 

de Gouden Hoorn bij het eindpunt van de veer-

boot. De vaandeldrager van Mohammed ligt hier 

begraven en rondom zijn graf ontstonden een 

bedevaartsoord en een begraafplaats met een 

fantastisch uitzicht op de oude stad. 

Pierre Pesch: ‘Je staat er op het stenen archief 

van Istanbul. Er liggen veel markante personen 

uit de Ottomaanse tijd: bestuurders, sultans en 

cultureel en politiek vooraanstaande figuren. 

Vaak in grote mausolea en met forse graftombes. 

Het is een plek die nog veel wordt bezocht door 

bedevaartgangers en nabestaanden.’

De nieuwe penningmeester van Terebinth was 

ook zo’n Nederlander die vooral in het buitenland 

tijdens zijn vakantie begraafplaatsen bezocht. 

Na zijn pensionering heeft voorzitter Bert Lever 

hem de ogen geopend voor het belang van het 

Nederlandse funeraire erfgoed. Zijn achtergrond 

als bibliothecaris en conservator past daar uit-

stekend bij. Hij licht toe: ‘Ik werk graag mee aan 

ons project Graven van markante Nederlanders. 

Wat het penningmeesterschap aangaat: ik ben 

iemand die het prettig vindt dat de dingen lópen, 

dus ook daar zet ik dan mijn schouders onder.’

Pierre meent dat Terebinth een eigen gezicht 

moet hebben en kennis moet verspreiden over 

funeraire cultuur: ‘De stichting dient een van-

zelfsprekende plek in het funeraire veld krijgen, 

een spin in het web te zijn, want dit veld is nogal 

versnipperd. Terebinth is er voor de mensen op 

beleidsniveau, maar ook voor de vrijwilligers 

op alle begraafplaatsen. De stichting moet het 

contact stimuleren met en tussen al die vrijwil-

ligers die zich voor dit erfgoed inzetten. Wat we 

te bieden hebben? Excursies, lezingen, en een 

prachtblad.’ Volgens hem is het simpel: ‘Dat moet 

allemaal dienen om vrijwilligers, professionals 

en belangstellenden het idee mee te geven: Hé, 

ik sta niet alleen.’

Korrie Korevaart
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Foto boven: Het meer dan 100 jaar oude graf van circusdirecteur Oscar Carré 
op Zorgvlied in Amsterdam, ontworpen door dezelfde architecten als zijn mag-
nifieke theater verderop aan de Amstel, Vuyk en Van Rossum; erfgoedvereniging 
Heemschut pleit voor de restauratie, zie p. 12. 
Foto omslag: Graf van een walvisvaarder op Ameland, zie p. 14. Foto's Bert Pierik

MenS & PLeK / Pierre PeSch, beStuurSLid StichtinG terebinth

De penningmeester op de begraafplaats Eyupsultan 
in Istanbul. Foto Aart J.J. Mekking
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De hofstede met de naam Landscroon wordt voor 
het eerst vermeld in een document uit 1664. 
Zoals veel buitenhuizen langs de Vecht was het 

ooit eigendom van Amsterdamse regentenfamilies, onder 
andere van de families Hooft, Witsen en Van Haersma. 
Ze woonden in de winter in de stad, in de zomer buiten. 
Vervoer ging per trekschuit en koets. In 1828 kreeg de 
gemeente Weesp het landgoed in handen, die het buiten-
huis sloopte en op het terrein een begraafplaats plande. 
De kaart uit 1830 laat de situatie van toen zien: de vier-
hoekige dodenakker ligt in een wandelpark van bijna 3 
hectare met vijver en slingerende paden, compleet met 
een huis voor de doodgraver bij de ingang.
 
Route
Vanwege de uitbreidingen (in 1924, 1931, 1948 en 1959) 
is er van het oorspronkelijke padenplan in louter groen 
weinig over. Ook het ‘Woonhuis van den Doodgraver’ 
is een tweede versie en de beheerder woont er niet meer, 
evenmin als de weilanden er nog zijn. Toch kunnen 
we bij een verkennende rondgang eerst zoveel mogelijk 
rechts houden en daarmee nog de toenmalige grenzen 

van het driehoekige deel van het landgoed volgen. Aan 
de verschillende begraafvakken zien we de tijd passeren, 
van 1830 tot nu, als in een tijdmachine. Na deze verken-
ning lopen we opnieuw het begin van het tegelpad op, 
maar slaan dan linksaf het gras op, bij het witte bord: 
‘Het oude, lage gedeelte van deze begraafplaats is in 1980 
gesloten. Dit betekent dat op dit gedeelte niet meer mag 
worden begraven. Het gedeelte is vrij toegankelijk.’

Verval
Het oudste gedeelte is in gebruik geweest van 1830 tot 
1965. De eerste begrafenis vond plaats op 6 januari 1830 
(grafnummer 373, rij G). De begraafplaats zou 668 gra-
ven tellen; het werden er 892. Ongeveer een derde van de 
grond, links van het huidige graspad, was bestemd voor 
katholieke graven (225), terwijl de ‘Protestanten’ tweeder-
de van deze 1800 m2 in beslag namen (667 graven). 
Bovengronds zijn er ruim 130 stèles en zerken te zien. De 
meeste monumenten zijn van Belgisch hardsteen, soms 
ook van marmer, kalksteen of graniet. Per graf konden er 
twee of drie mensen begraven worden. Zullen er, inclusief 
ruimingen, tegen de 13.000 mensen begraven zijn? 
Zoals altijd is de symboliek op de niet-katholieke graven 
weinig uitbundig. Vanzelfsprekend zien we veel palm-
takken, maar ook dovende toortsen (symbool van het 
wijkende leven), rozen (liefde), wingerd (trouw) en andere 
symboliek die vaak met het beroep of de afkomst van de 
overledene te maken heeft. Het katholieke deel is meteen 
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Niet ver van station Weesp ligt aan de Korte Muiderweg de oude begraafplaats Landscroon, ingericht in 
1829. Het is een prachtig wandeldoel voor wie nieuwsgierig is naar de geschiedenis van dit pittoreske stad-
je aan de Vecht. Ook voor deze monumentale plek geldt dat de natuur in zekere rust haar gang heeft kun-
nen gaan. Dat levert de wandelaars aangename momenten op – ze moeten wel een doekje meenemen om 
hun bankje schoon te vegen…

Funeraire wandeling

Landscroon bij Weesp 

Begraafplaats van burgemeesters en ondernemers
Overzicht van het oude gedeelte.

Aan de verschillende begraafvakken 
zien we de tijd passeren, van 1830 

tot nu, als in een tijdmachine



herkenbaar aan kruizen en Christuskopjes.
Het verval heeft intussen toegeslagen: zerken zijn gebro-
ken, stèles staan scheef. Dat heeft zijn charme, maar het 
mag geen veiligheidsrisico’s voor de bezoekers opleveren. 
Weesp moet echter voorzichtig zijn met dit openluchtmu-
seum en de ergste schade verantwoord laten restaureren, 
wil het zijn stadsgeschiedenis respecteren.

Vleermuizen in het groen
Verkeerswegen en industrieterrein rondom horen we 
intussen niet meer – het prachtige herfstgroen eist onze 
aandacht op: naaldbomen, taxus en coniferen te over. 
Vooral mezen zitten graag op het randje van de grafmo-
numenten, maar ook eksters springen verend van zerk 
naar zerk. Op deze plek huizen volgens de Stichting Flora 
en Faunabescherming Weesp ook ransuilen, wespendie-
ven, blauwe reigers en nachtegalen, naast dwergvleermui-
zen. Die vleermuizen vertonen zich nu niet en vieren hier 
gelukkig op andere momenten feest.  
Het groen lijdt onder achterstallig onderhoud, maar het 
heeft natuurlijk iets extra’s om juist daardoor omringd 
te zijn. Feit is dat de gemeente er met het oog op de toe-
komst iets aan moet doen – liefst zonder veel oude bomen 
te kappen. Overigens: wel mooi dat er nieuwe vuilnisbak-
ken staan die doen denken aan de aloude zinken asem-
mers. En dat glimmen gaat vanzelf over.

Graven van burgemeesters
Weesp is trots op zijn burgemeesters. In het raadhuis 
hangt een prachtig schilderij van Louis Moritz, uit 1821, 
die daarop de (destijds drie!) burgemeesters met hun 
secretaris en boden heeft vereeuwigd. Van alle Weesper 
burgemeesters, maar ook van die van Weesperkarspel, 
vonden er heel wat hun laatste rustplaats op Landscroon:
Barent Peelen (1763-1832), Harmen de Vries (1753-

1837), mr. Jan Schimmel (1783-1847), Jan van Achter 
(1788-1848), mr. Johannes Wilhelmus Heijdanus (1809-
1870), Willem Bruijn (1817-1895) en Pieter de Haan 
(1835-1908). We vinden ze in de buurt van de hoge 
grafkelder van Barent en Jan Peelen (met losliggende 
bakstenen), en van het opvallende ijzeren klaverkruis dat 
het graf markeert van Louise Kelbling (1849-1870) ‘aus 
Cleve’. 
De bestuurselite in Weesp was een overzichtelijk groep-
je: door huwelijken waren er veel onderlinge banden. 
Natuurlijk hielden zij ook hun stand op, zoals aan de 
vorm van hun grafmonumenten is te zien. Ze hielden 
echter zeker niet van veel vertoon. Pieter de Haan bij-
voorbeeld, wilde gewoon in een vurenhouten kist worden 
begraven. Op zijn steen staat een tekst uit Openbaringen 
14:13: ‘Burgemeester van Weesp / Zalig zijn de dooden, / 
die in den Heer Sterven: / hunne werken volgen met hen.’
Een enkele burgervader heeft een bijzondere connectie 
met Landscroon. Zo heeft Harmen de Vries, burgemees-
ter van 1816 tot 1824 en van 1833 tot 1837, ook een 
aandeel gehad in het ontwerp van het stuk grond van 3 
hectare als wandelpark, het ‘Bos van Weesp.’

Opnieuw ontdekt
In 1974 nam Weesp de begraafplaats Carspelhof in 
gebruik. Die trok alle aandacht naar zich toe, maar toch 
kregen inwoners eind jaren tachtig weer interesse in 
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Plannen om recht te doen aan de 
cultuurhistorische en ecologische 
waarde van de plek, inclusief een 

begroting, lagen op tafel

F. Koch, Plattegrond van de burgerlijke Begraafplaats van Weesp, 1830. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 
GAW143, collectie Gemeentemuseum Weesp, nr. 8. Foto RHC Vecht en Venen.
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Landscroon. De gemeente Weesp zou hier het nodige 
opknapwerk op zich nemen en een enthousiaste groep 
vrijwilligers haalde de pers: ze hadden enkele graven ont-
dekt die door een laag zand aan het oog onttrokken waren 
geweest, waaronder het graf van Carolina Henriette van 
de Meer Mohr, de schoondochter van burgemeester Jan 
Schimmel. De familiewapens die ooit op deze en enkele 
andere zerken prijkten, liggen veilig opgeborgen in het 
depot van Museum Weesp – wachtend op betere tijden.  
De leden van de werkgroep gingen intussen het archief in 
en werkten aan een gedegen inventarisatie van alle per-
sonen die er per graf, inclusief ruimingen, zijn begraven. 
Bovendien maakten ze vijfhonderd foto’s van het histori-
sche deel; die zijn anno 2018 van onvervangbaar nut voor 
onderzoek en restauratie. Pieter Moll deed in 1999 verslag 
van tussentijdse resultaten en verdere plannen, maar treu-
rig genoeg stokten in 2004 hun activiteiten.

Van Houten: in cacao
Buiten Weesp zal niemand de burgemeestersnamen nog 
herkennen, maar anders ligt dat bij de naam Van Houten, 
van de chocoladerepen. Het Amsterdamse familiebedrijf 
Van Houten begon in 1850 in Weesp, maar het succes 
van de firma kwam in het laatste kwart van de negentien-
de eeuw. Terecht besteedt Museum Weesp veel expositie-
ruimte aan de wapenfeiten van deze fabrikanten in cacao, 
die wereldberoemd werden. Anna en Jet van Houten 
lieten bovendien de Van Houtenkerk aan de Oude Gracht 
bouwen, in de volksmond ‘het chocoladekerkje’.
De hardstenen stèles van de familie staan er nog redelijk 

kwiek bij, maar in vergelijking met wat Van Houten de 
stad heeft gebracht, hadden de graven beter behandeld 
kunnen worden. Museum Weesp besteedt alle aandacht 
aan het werk van de levenden, maar op Landscroon staat 
het hekwerk rond het graf van de doden weg te roesten.

Markante en minder markante personen
Vanzelfsprekend draait de wereld niet alleen om burge-
meesters en chocoladefabrikanten. Het historische deel 
van Landscroon kende ook gewoon vijf klassen. Hier ligt 
de geschiedenis van de stad en dat is al jaren bekend. Nog 
in 2010 schreef de gemeente een masterplan voor zijn 
begraafplaatsen, inclusief Landscroon. Plannen om recht 
te doen aan de cultuurhistorische en ecologische waarde 
van de plek, inclusief een begroting, lagen op tafel, maar 
het is Weesp in de afgelopen jaren niet gelukt om Lands-
croon om te toveren in een stiltepark en een begraafplaats 
van hoogwaardige kwaliteit (met begrafenissen per boot!). 
Waarom niet? 
Nu is het voor elke bezoeker duidelijk dat er werk aan de 
winkel is: voor de gemeente en, opnieuw, voor een groep 
enthousiaste vrijwilligers die zich inzet voor het behoud 
en het onderzoek van dit historische deel van Landscroon. 
Dus: gemeentelijk monument? Ja! Nu echt verder met de 
plannen uit 2010, en de werkgroep nieuw leven inblazen! 
Want soms gaat het zo: je komt de poort in als een rus-
tige wandelaar en je eindigt als subsidiewerver, rondleider, 
letterzwarter, webmaster, pr-dame of nog iets anders. U 
herkent het wel.

Korrie Korevaart
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De wandeling is goed te combineren met een bezoek aan Mu-
seum Weesp en de Grote Kerk (Laurenskerk) in het centrum van 
Weesp – ook op 10 minuten lopen van het station. Het museum, 
gehuisvest in het raadhuis uit 1772/76, vertelt de geschiedenis 
van veel mensen die op Landscroon begraven liggen, terwijl er 
in de kerk nog een unieke zerkenlichter uit 1662 staat. 

Graven van de fabrikanten van Van Houten chocolade, met (nog) het typerende hekwerk.

Literatuur: A. van der Does, Johannes Montsche & Harmen de Vries: 
‘aan de goedkeuring of afkeuring van J. Montsché’ (Netterden: Tuin-
TerTijd, 2013); P. Moll, ‘Begraafplaats Landscroon’ in: Tussen Vecht 
en Eem 9 (1991), nr. 2, p. 118-122; H.J. Over de Linden, Burgemees-
ters van Weesp en Weesperkarspel in de 19e eeuw (Weesp: Heureka, 
1998); A.J. Zondergeld-Hamer & G. Zondergeld, Geschiedenis van 
Weesp (Weesp: Heureka, 1990-2016, 3 dln.).



We beginnen de laatste aflevering van deze 
reeks op 7 december 1994. Dan start Teleac 
de televisieserie ‘Begraven & Begraafplaatsen. 

Monumenten van ons bestaan’. Achter deze wat plecht-
statige titel gingen twaalf korte afleveringen schuil waarin 
de geschiedenis van onze funeraire cultuur uit de doeken 
werd gedaan. Uitzendingen over dit toch wat akelige on-
derwerp tegen de klok van acht uur waren toen bijzonder. 
Het taboe rond de dood lag nog vers in het geheugen. 

Herbezinning
De laatste uitzending ging in op recente vernieuwingen 
zoals de opkomst van cremeren. In de jaren zeventig ko-
zen steeds meer mensen voor crematie. Het aantal begra-
fenissen nam navenant af. Om kostendekkend te blijven 
opende de Arnhemse begraafplaats Moscowa in 1974 een 
crematorium. Het ontwerp was van de Arnhemse archi-
tect Jan van der Jagt. Later maakte hij in de landelijke 
politiek carrière als gereformeerd politicus. Zijn achter-
grond is opmerkelijk omdat orthodoxe protestanten door-
gaans weinig ophebben met cremeren. Daarnaast creëerde 
de begraafplaats plekken voor asbezorging als columbaria, 

urnengraven en strooivelden.
De Teleaccursus wees ook op de hernieuwde aandacht 
voor funeraire kunst. Al in 1968 zag F.C. Jongepier, di-
recteur van de algemene begraafplaats Crooswijk te Rot-
terdam, in dat de uniformiteit van gedenktekens moest 
worden doorbroken. Hij liet kunstenaars unieke stèles 
ontwerpen en bracht deze onder de aandacht in een bro-
chure met de titel: ‘Ieder mens is uniek’. Dit is een vroeg 
voorbeeld van de nu niet meer weg te denken persoon-
lijke uitvaart.
In Utrecht dacht Ruurd van Bruggen, directeur van de 
gemeentelijke begraafplaatsen, na over de positie van de 
laatste rustplaats in brede zin. In een spraakmakend rap-
port uit 1977 stelde hij dat de begraafplaatsen weer on-
derdeel moesten worden van de samenleving. Dit wilde 
hij bevorderen door van begraafplaatsen opnieuw wandel-
parken te maken.
Van Bruggen hoorde in 1986 tot de oprichters van Tere-
binth. Deze stichting wilde het taboe rond de dood slech-
ten door zich te richten op het herstel van de zorg rond 
dood en rustplaats. Zo vroeg Terebinth ondermeer aan-
dacht voor het behoud van funerair erfgoed. Deze bood-

BegraaFplaatsinrichting rond de millenniumwisseling

TERUG NAAR DE NATUUR OF TERUG NAAR DE STAD?

D
e tuin

arch
itect en

 de dood

Kinderhof op de gemeentelijke begraafplaats Rusthof van Amersfoort in Leusden, ontworpen door Ada Wille.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was alles in begraafplaatsenland duidelijk. Begraafplaatsen lagen uit het 
zicht en strenge regels voor gedenktekens bevorderden het aanzien. De aanleg en de uitbreiding waren planbaar 
en geschiedden volgens geometrische principes. Maar al aan het eind van dit roerige decennium ontstonden er 
barsten in deze zekerheden. Moesten gedenktekens wel op elkaar lijken? Zou cremeren geen concurrent worden 
voor begraven? Was de geïsoleerde ligging maatschappelijk wel aanvaardbaar? Deze en andere, later opkomen-
de vragen zorgden rond de millenniumwisseling voor een funeraire revolutie.
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schap kreeg ook aandacht in de Teleaccursus.
Dankzij deze begraafplaatsdirecteuren, Terebinth en an-
dere personen en instanties werd de band tussen begraaf-
plaats en samenleving in de jaren negentig weer dood-
gewoon, om de spraakmakende titel van het in 1994 
door Anja Krabben opgerichte tijdschrift te citeren.

Doodgewoon
Presentatrice van de televisieserie was Ada Wille. Na haar 
studie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen werkte 
ze destijds als tuin- en landschapsarchitect bij de gere-
nommeerde firma Copijn Groenadviseurs als ontwerper 
en projectleider op het terrein van begraafplaatsen. Het 
feit dat een vrouw begraafplaatsen ging inrichten, is te-
kenend voor de feminisering van de uitvaartbranche. In 
1995 startte Wille haar eigen ontwerpbureau. Sindsdien 
heeft zij haar stempel gedrukt op de vernieuwing van 
begraafplaatsen. Veel van haar werk betreft overigens het 
herinrichten of uitbreiden van bestaande begraafplaatsen. 
Door de groei van het aantal crematies nam de behoefte 
aan nieuwe grafruimte immers af.
Een belangrijk taboe dat Wille hielp slechten, was het 
zwijgen over de kindersterfte. Sinds het einde van de ne-
gentiende eeuw nam het overlijden van kinderen dankzij 
de verbeterde gezondheidszorg af. Ondanks de toegeno-
men medische kennis sterven er echter nog steeds baby’s, 
die het uiteindelijk niet redden. Voor de gemeentelijke 
begraafplaats Rusthof van Amersfoort ontwierp Wille 
daarom een kinderhof. De bosbegraafplaats werd hier-
voor uitgebreid door in 1998 een stel bomen te kappen 
en langwerpige heuvels op te werpen. Op de graven zijn 
vaak foto’s te zien van baby’s met het slangetje nog in 
hun neus. Kennelijk is het de enige foto die kon worden 
gemaakt. Centraal in het hofje staan speeltoestellen voor 
broertjes en zusjes, die met de ouders meegaan op graf-
bezoek. Zij kunnen hier spelen als hun aandacht voor de 
laatste rustplaats verslapt.

Nieuwkomers
Ondanks het succes van de crematiebeweging dienden 
zich eind twintigste eeuw uit onverwachte hoek nieuwe 
klanten aan. Gastarbeiders uit moslimlanden die oor-
spronkelijk tijdelijk naar Nederland kwamen, bleven 
uiteindelijk en stichtten hier gezinnen. Stierf iemand van 
de eerste generatie, dan werd het stoffelijk overschot in 
het land van herkomst begraven. Maar de volgende gene-
raties zijn ingeburgerd en willen een graf in Nederland. 
Dat moet dan wel voldoen aan de voorschriften van de 
islam. Dit betekent dat de gelovigen op een eigen terrein 
komen te liggen, met het gezicht naar Mekka en dat in 
elk graf maar één overledene kan rusten. Bovendien mo-
gen de graven niet worden geruimd. De gemeentelijke 
begraafplaats Westduin in Den Haag heeft in 1994 in 
overleg met de plaatselijke imams een terrein voor mos-
lims ingericht.
Daarnaast proberen begraafplaatsen de openheid naar 
de samenleving te vergroten door horecagelegenheden te 
openen. De katholieke begraafplaats Buitenveldert in Am-
sterdam exploiteert sinds 2012 een brasserie. Dit gebouw, 
ontworpen door architectenbureau Jules Zwijsen en inge-
richt door binnenhuisarchitect Heleen Horsten, ligt naast 
de ingang. Grafbezoekers, dragers, maar ook pauserende 
kantoormedewerkers, ouders die kinderen naar school 
brengen en zzp’ers kunnen hier iets gebruiken. Zo ver-
laagt de brasserie de drempel tussen de samenleving en de 
begraafplaats.

Eenvormigheid op begraafplaatsen zoals tot de jaren zestig gebruikelijk was, hier in Zwartsluis.

Uitzendingen over dit toch wat 
akelige onderwerp tegen de klok 

van acht uur waren toen bijzonder
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Eenvormigheid op begraafplaatsen zoals tot de jaren zestig gebruikelijk was, hier in Zwartsluis.

Gedenkpark
Bijna twee eeuwen na haar ontstaan heeft de klassieke be-
graafplaats een transformatie ondergaan. Oorspronkelijk 
was de begraafplaats een ruimte buiten de bebouwde kom 
die ondergronds de ongestoorde lijkontbinding waar-
borgde. Tegelijk was de begraafplaats een afscheidsplaats 
waar eerst in de open lucht en later in aula’s de overledene 
uitgeleide kon worden gedaan. Vrijwel direct gingen na-
bestaanden op de graven in de duurste klassen monumen-
ten plaatsen, waarmee de begraafplaats het karakter kreeg 
van gedenkplaats.
Toen eind twintigste eeuw crematoria en asbestemmin-
gen er een plek kregen, was er in neutrale zin veel meer 
sprake van rustplaatsen. Tegelijk werden begraafplaatsen 
weer omgevormd tot wandelparken. Terecht bracht De 
Nieuwe Ooster in Amsterdam de bomenverzameling uit 
de aanleg van Springer onder in een aparte stichting, het 
Arboretum. Dankzij deze nieuwe functies heeft de oor-
spronkelijke begraafplaats zich in steden ontwikkeld tot 
een multifunctioneel gedenkpark.

Tegengestelde trends
Opvallend genoeg zijn er na 2000 twee tegengestelde 
trends zichtbaar. Enerzijds zijn er architecten die een 
pleidooi houden om opnieuw laatste rustplaatsen in de 
stad aan te leggen. Zo wordt de band tussen dood en sa-
menleving pas echt hersteld. Een voorbeeld hiervan is de 
ontwerpopgave voor een begraafplaats, die in 2002 werd 

uitgeschreven onder studenten bouwkunde. Zij hadden 
de keus uit drie Haagse locaties. Een daarvan was het 
Prins Clausplein. Winnaar Pieter Bas Zwaga situeerde zijn 
ontwerp onder het verkeersplein; het heeft volgens hem 
de uitstraling van een kathedraal waar de snelheid van de 
auto’s contrasteert met de rust op de begraafplaats. Auto-
mobilisten leren zo de plek kennen. Onder de fly-overs 
plande Zwaga de zerkenvloer en ‘grijze’ voorzieningen, 
ruimten die ook op een gedenkpark te vinden zijn. Deze 
en andere projecten zijn overigens niet uitgevoerd.
Anderzijds worden er sinds de millenniumwisseling wel 
tal van natuurbegraafplaatsen geopend. Deze tekenen 
juist de hang naar de natuur bij de initiatiefnemers en de 
mensen die hier willen worden begraven. Voor tuinarchi-
tecten is op natuurbegraafplaatsen weinig werk. Het doel 
van deze projecten is juist het beboste terrein intact te 
laten en de begraafplaats, als die eenmaal vol is, terug te 
geven aan de natuur.
 
Terwijl multifunctionele gedenkparken succesvol lijken 
en kleine begraafplaatsen op vrijwilligers draaien, is twijfel 
over de levensduur van grote maar eenvormige klassieke 
begraafplaatsen gerechtvaardigd. Het succes van de cre-
matiebeweging, het aftasten van grijze mogelijkheden in 
stedelijke gebieden, de aanleg van natuurbegraafplaatsen 
en straks misschien de introductie van resomeren, vormen 
evenzoveel aanslagen op hun clientèle. Uitzonderlijk is 
dit niet. Ook hunebedden, grafvelden en kerken zijn eens 
als laatste rustplaats uit beeld geraakt. Uiteraard moeten 
klassieke begraafplaatsen of delen daarvan wel als erfgoed 
worden beschermd. Al was het maar om te laten zien 
welke betekenis de tuinarchitect eens had bij het inrichten 
van een plek voor de dood.

Wim Cappers / Foto’s Bert Pierik

Uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg door Ada Wille.

Het feit dat een vrouw begraafplaatsen 
ging inrichten, is tekenend voor de 
feminisering van de uitvaartbranche
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Deze aflevering van de rubriek Groen geeft een kijkje in 
wat een bepaalde opleiding te maken kan hebben met 
begraafplaatsen. Edda Kammenga volgde de opleiding 
voor natuurgidsen van het Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid (de IVN) Groningen-Haren. Zij besteed-
de daarbinnen aandacht aan de Noorderbegraafplaats in 
Groningen. Wat deed zij daar?

Voor de IVN Natuurgidsenopleiding heb ik een jaar lang een onder-

zoeksgebied geobserveerd. Dit is één van de grotere opdrachten binnen 

het curriculum. Deze wordt afgesloten met een verslag en een excursie 

voor publiek. Ik koos daarbij voor de Noorderbegraafplaats, een gesloten 

begraafplaats middenin de stad. Deze werd aangelegd in 1827 en maakt 

deel uit van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Die bestaat uit 

groen- en waterelementen die door ecologische zones zijn verbonden. 

De begraafplaats is een interessante, groene plek waar weinig mensen 

komen. Uitermate geschikt om ongestoord rond te kijken. 

Onderzoeksdoel
Waarom een begraafplaats? Die vraag kreeg ik vaak. Ik bezoek graag 

begraafplaatsen, zowel in mijn eigen stad als buiten Nederland. Het zijn 

groene oases, weg van de drukte, koel in de zomer en vol vogels, plan-

ten, korstmossen en insecten. Dat is precies de omgeving waar ik van 

houd. Ik kijk er naar de diversiteit van de graven, naar de verschillende 

grafculturen, naar de spreuken en de symboliek.

Mijn onderzoeksdoel was drieledig. Ten eerste me verdiepen in de flora 

en fauna: welke bomen en planten komen er voor en in welke volgorde, 

een aantal korstmossen leren herkennen, welke vogels zijn er door het 

jaar heen te vinden, wat is de invloed van de seizoenen? Daarnaast 

wilde ik meer weten over de plek van deze begraafplaats in de SES. En 

tot slot was het mijn bedoeling om meer te weten te komen over de 

(cultuur)historische waarde van de begraafplaats en het oude joodse 

deel. Het doel van de excursie was om mensen enthousiast te maken 

voor deze bijzondere plek.

Flora
De ontwikkeling van de natuur gedurende de seizoenen heb ik goed 

kunnen volgen. Ik heb veel over planten geleerd, er staan meer soorten 

op dit kleine gebied dan ik had gedacht. Elke week determineerde ik 

tenminste één mij onbekende soort. Er gaat een wereld voor je open 

als je goed kijkt en een loep hebt voor de details. De gewone veldbies 

ziet er prachtig uit van dichtbij! Ik vond vier soorten ereprijs: de ge-

wone, draad-, klimop- en tijmereprijs. Er stond look-zonder-look, net als 

de pinksterbloem een waardplant voor het oranjetipje, dat er dan ook 

rondfladderde. 

Ook de korstmossen, een symbiose van een alg en een schimmel, zijn 

fantastisch als je ze met de loep bekijkt.

Inzichten
Wat leverde dit jaar op? Ik leerde dat de begraafplaats voor vogels een 

prima plek is. Waarnemingen waren de groene specht, gekraagde rood-

staart, goudvink, goudhaan en grauwe vliegenvanger. Ook constateerde 

ik dat deze begraafplaats een belangrijke plek in de SES heeft, een step-

ping stone met de nodige ecologische variatie.

De cultuurhistorie is ook een interessant onderdeel van dit project. Het 

heeft een meerwaarde als je als natuurgids iets weet van de historie, de 

cultuurelementen en het gebruik en beheer van een gebied waarmee je 

je bezighoudt. Ik word als natuurgids geen specialist in begraafplaatsen, 

maar ik zal waar mogelijk bij excursies aandacht schenken aan histo-

risch erfgoed.

 

Bij de publieksexcursie heb ik mijn doel bereikt, iedereen was enthou-

siast. Ik eindigde met de aanbeveling: ‘Ga terug en ontdek!’

 

Edda Kammenga 

Literatuur: ‘Verslag onderzoeksgebied, IVN natuurgidsen-opleiding 2017-
2018’ in: Groeningen, voor natuur in en om de stad 42 (2018), nr. 2, p. 4-8.

Groen: een natuurGidS in oPLeidinG

Verschillende soorten groen rondom het monument voor gestorven kinderen 
uit het weeshuis van de Hervormde Gemeente. Foto Wikimedia
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De naam van de opleiding geeft goed de aanpak 
weer als objecten met schade tot ons komen. 
Allereerst conserveren wij wat er van het object 

nog aanwezig is en pas in een volgende instantie gaan wij, 
als daar redenen voor zijn, over tot restauratie. Om te 
kunnen bepalen welke ingrepen nodig zijn, is onderzoek 
van het object in al zijn aspecten nodig. Geen enkele in-
greep mag ondoordacht gebeuren, maar deze dient te zijn 
gestoeld op onderzoek en argumentaties. 

Conservatie-restauratie
Een object houdt verschillende facetten en waarden in 
zich, die in hun samenhang worden bekeken. Er is het 
ontstaan van het object: wie heeft het gemaakt, waarom 
en in welke traditie kadert het? Er is het materieel-techni-
sche aspect: hoe is het gemaakt, welke materialen werden 
er gebruikt, hoe zijn deze materialen verouderd en welke 
impact heeft dit op het verder bewaren? Er zijn de waar-
den van het object, zoals de geschiedkundige, kunsthis-
torische, financiële, sentimentele, en in ons geval ook de 
pedagogische waarde. Er wordt een onderzoek uitgevoerd 
naar elk van deze zaken, waarna een afgewogen plan van 
aanpak wordt opgesteld, vermeerderd met een blik op de 
toekomst. Dit laatste is niet onbelangrijk, het bepaalt na-
melijk mede de aard van de ingrepen die toelaatbaar zijn 
en of het mogelijk is minder zware ingrepen uit te voeren 
wanneer het object in een beschermde omgeving zal wor-
den bewaard.
Bottom line van al dit is een afweging tussen enerzijds de 
historische en materiaaltechnische feiten van het object 
en anderzijds de boodschap die we met het object naar 
de toeschouwer willen brengen. We bestuderen het object 
en geven onze visie en ons advies aan de opdrachtgever, 
waarna een dialoog ontstaat wat deze met de toekom-
stige presentatie beoogt. Ten slotte wordt bekeken welke 
opties haalbaar zijn in verband met tijd en prijs, met zo 
weinig mogelijk concessies aan het plan van conservatie-
restauratie. Deze werkwijze wordt gehanteerd voor alle 
soorten objecten, van archeologische vondsten, gebruiks- 

of kunstvoorwerpen tot aan hedendaagse kunst en alle 
varianten die zich daartussen bevinden.

Identificatie en materialen
De drie graftrommels zijn afkomstig uit de gemeente 
Bilzen in Vlaams Limburg: twee uit Rosmeer en één uit 
Grote Spouwen. De trommel uit Rosmeer is van Leonard 
Verbeelen, een man die in 1931 op de relatief jonge leef-
tijd van 32 jaar is gestorven. De tweede heeft geen iden-
tificatie. De derde is afkomstig van het kerkhof te Grote 
Spouwen en behoort toe aan Maria-Cornelia Thysen, een 
meisje dat in 1939 op 13-jarige leeftijd stierf aan TBC. 
De trommel werd geschonken door haar klasgenootjes. 
Haar kleine zusje was toen al overleden en haar vader be-
zweek het volgende jaar ook aan de ziekte.
De graftrommels zijn vervaardigd van diverse materia-
len, waarbij zink of verzinkt ijzer werd gebruikt voor de 
trommels zelf, die werden afgedicht met een glasplaat. De 
kransen met bladeren zijn eveneens van zink of verzinkt 
ijzer; zij zijn beschilderd in groene of witte tinten. De 
bloemen bestaan uit ongeglazuurd porselein, in enkele 
gevallen aangevuld met een ongebakken kleur. Sommige 
bloemen zijn eveneens van ijzer. De letters van het op-
schrift zijn van aluminium en zijn bevestigd op een strip 
van dat materiaal.

In 2017 werden vanuit Erfgoed Limburg in Bel-
gië, door de Intergemeentelijke Onroerend Erf-
goed Dienst Oost-Haspengouw & Voeren, drie 
graf trommels ter restauratie aangeboden aan de 
opleiding Conservatie-Restauratie van de Univer-
siteit Antwerpen. Hoewel de opleiding en de spe-
cialisatie Metalen al dertig jaar bestaan, was dit 
de eerste keer dat wij met deze objecten werden 
geconfronteerd. Wij waren van mening dat het 
interessante studie-objecten waren, die pasten 
in het pedagogisch kader van de opleiding. Hier-
onder lichten wij onze manier van werken toe.
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De conservatie-restauratie 
van drie graftrommels uit Belgisch Limburg

Graftrommel van Maria-Cornelia Thysen na de restauratie; nu de oorspronkelijk 
functie verloren is gegaan, is dit een cultobject die een oude traditie vertegen-
woordigt. Foto Rene Benats



Bewaring en staat
Graftrommels waren bedoeld om een bloemenkrans te 
imiteren. Zij behielden door hun constructie en het be-
schermende glas lange tijd hun mooie uiterlijk. Na een 
tijd aan weer en wind te zijn blootgesteld, maar misschien 
ook door onvoorzichtigheid of calamiteiten op de be-
graafplaats, kunnen de trommels echter beschadigd raken 
waardoor aftakeling intreedt. Vuil, zand, insecten, (echte) 
bladeren, takjes en zo meer komen dan in de trommel 
terecht. Maar het meest desastreus is vocht, waardoor 
vooral het ijzer gaat roesten. Bij dit corrosieproces gaat de 
structurele sterkte van de draden die de krans vormen ver-
loren en wordt ook de verflaag afgestoten. Zink is bestand 
tegen corrosie maar ook daar laat de verf door oxidatie en 
temperatuurs- en relatieve vochtigheidsgraadverschillen 
los. Zelfs het aluminium van de letters wordt pokdalig en 
sommige letters zijn verloren gegaan. De trommels waren 
alle drie in verval, de ene wat meer dan de andere. Om ze 
te kunnen bewaren drong een ingreep zich wel op.

(Her)waardering
Funerair erfgoed gaat vaak verloren door verwaarlozing; 
het draait om verantwoordelijkheid en de prijs voor het 
verder bewaren. De families die oorspronkelijk instonden 
voor het onderhoud van het graf, kijken er later vaak niet 
meer naar om. Bij de graftrommels wordt deze taak nu 
overgenomen door erfgoedzorgers, die zeldzame objecten 
zoals deze willen bewaren voor toekomstige generaties. 
Deze hebben geen familiebanden met de overledene, 

waardoor het persoonlijke verhaal ontbreekt en de trom-
mel de status van een cultobject aanneemt. De oorspron-
kelijke functie van het object is dan verloren en er wordt 
een andere invulling voor het bestaan gegeven, waarbij 
ook een andere presentatie denkbaar wordt. In deze con-
text werd er gezocht naar een behandeling waarbij de 
graftrommels enerzijds hun authenticiteit behielden en 
waarbij zij anderzijds een herwaardering van de gedachte 
die hier ooit achter lag en de traditie van weleer tot stand 
brengen. Het object krijgt hiermee een educatieve waarde, 
door een groter publiek bekend te maken met de histori-
sche context van deze grafcultuur.

Onderzoek en behandeling
Ieder materiaal van de trommels heeft een eigen behande-
ling nodig. De voornaamste problemen waren de vervui-
ling, het loskomen van de verf en schade door corrosie. 
De graftrommels werden daarvoor gedemonteerd, waar-
door alle onderdelen apart konden worden onderzocht en 
behandeld. 
De eerste stap is een visuele controle, aangevuld met mi-
croscopisch onderzoek. Zo wordt de structurele sterkte 
van de verschillende delen in kaart gebracht, waarna de 
corrosie, de verflagen en ook de biologische aangroei 
worden geëvalueerd. Als tweede stap worden de aanwe-
zige elementen geanalyseerd. Dat gebeurt met x-stralen 
fluorescentie (XRF), die op een niet-destructieve wijze de 
samenstelling van metalen en verven bepaalt, zolang de 
elementen zwaarder zijn dan magnesium. Zo hebben we 
kunnen vaststellen dat het ijzer verzinkt was, dat de witte 
verven bestonden uit titaniumwit, dat twee trommels en 
het kruisbeeld uit zink waren vervaardigd en dat de Chris-
tusfiguur in een loodlegering was gegoten en met een 
galvanische nikkellaag was bedekt om het een glanzend 
uiterlijk te geven.
In deze fase wordt beoordeeld of de verflagen nog vol-
doende hechtkracht hebben of moeten worden geconso-

De voornaamste problemen 
waren de vervuiling, 

het loskomen van de verf 
en schade door corrosie
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De trommel van Maria-Cornelia Thysen in het restaura-
tie-atelier. Foto Patrick Storme

De trommel van Leonard Verbeelen, afkomstig van het 
kerkhof te Rosmeer. Foto Patrick Storme

De anonieme trommel in het restauratie-atelier. 
Foto Patrick Storme
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lideerd. Dit was variabel bij alle drie de trommels, waarna 
werd besloten om de losse verfdelen met een verstuifbare 
matte vernis vast te hechten aan hun ondergrond.
De trommel van Maria-Cornelia Thysen, die van ijzer is,
werd ontdaan van de losse roest en verf, waarna een che-
mische stabilisering volgde. Aan de binnenzijde werd de 
zwarte laag wit overschilderd, zodat de trommel en witte 
bladeren weer een homogene aanblik kregen. Dit was een 
keuze om de symboliek van de kleur wit, de onschuld van 
het meisje, voorrang te geven boven louter conservering. 
Aan de andere kant werden ontbrekende delen van de 
trommel zelf niet aangevuld, maar werd deze in een nieu-
we trommel ingepast, zodat ook het vergankelijke en de 
vergeten zorg aan de toeschouwer worden getoond.
De biscuit-porseleinen bloemen in de trommel van Leo-
nard Verbeelen zijn gekleurd met een koudverf. Omdat de 
verf niet in het porselein is gebakken, konden de bloemen 
enkel worden schoongemaakt met een droge reinigings-
techniek. De bloemen uit de trommel van Maria-Cornelia 
Thysen zijn niet beschilderd en konden daarom worden 
schoongemaakt met een efficiëntere natte reiniging.

Museale conservering
Deze ingrepen zijn slechts een greep uit de veelheid aan 
behandelingen die de trommels hebben ondergaan. Die 

zijn gestoeld op de keuze om ze niet langer buiten te 
bewaren op de graven, maar ze op te stellen in de kerk. 
Daardoor kunnen ze langer en beter worden bewaard, 
omdat een binnenklimaat stabieler en droger is dan ex-
terne weersomstandigheden. Dit liet ook toe om terug-
houdender te restaureren, waarbij de originele materialen 
maximaal behouden konden blijven. Als de graftrommels 
opnieuw buiten zouden worden geplaatst, hadden veel 
zwaardere ingrepen moeten worden toegepast zoals vol-
ledige overschilderingen met een duurzaam verfsysteem, 
opnieuw waterdicht maken, voorzien in een nieuwe op-
hanging en zo meer. Daar kunnen argumenten voor zijn, 
bijvoorbeeld als de familie de zorg voor het graf opnieuw 
op zich neemt en de oorspronkelijke toestand wil herstel-
len. In zo’n geval adviseren wij echter om een kopie te 
maken en het origineel in een beschermde omgeving te 
bewaren.

Door het conserveren-restaureren van de graftrommels 
kunnen deze voor een langere periode binnen het fu-
neraire cultuurlandschap worden behouden, zij het in 
een andere presentatie. Met een combinatie van mate-
riaaltechnisch en cultuurhistorisch onderzoek kan een 
aangepaste behandeling worden uitgebouwd, waarbij de 
integriteit van het object en zijn geschiedenis zoveel mo-
gelijk worden gerespecteerd. 
De drie graftrommels zijn intussen teruggeplaatst in de 
Sint Lambertuskerk te Grote Spouwen en in de Sint Pie-
terskerk te Rosmeer.

Patrick Storme, Julie Moorkens
Universiteit Antwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen
Opleiding Conservatie-Restauratie

Als de graftrommels opnieuw 
buiten zouden worden geplaatst, 
hadden veel zwaardere ingrepen 

moeten worden toegepast

Graftrommel op het graf van Maria-Cornelia Thysen op het kerkhof in Grote Spouwen.





Ameland

Graven van zeelieden zijn langs de hele Neder-
landse kust te vinden, maar het meest sprekend 
zijn ze misschien wel op de Waddeneilanden. 
In deze fotoreportage een funeraire rondgang 
over Ameland, waaronder het kerkhof bij de 
Sint Clemenskerk in Nes. Eeuwenlang bevoe-
ren de Amelanders de zeeën; schepen zijn dan 
ook in soorten en maten, al dan niet op walvis-
vaart, afgebeeld op hun graven. 
Bijzonder is het grafmonument voor acht paar-
den die op 14 augustus 1979 de reddingsboot 
van Hollum naar zee trokken om een schip in 
nood te helpen. De bemanning werd gered, 
maar de paarden verdronken. Zij kregen een 
graf in de duinen, waar ieder jaar op hun sterf-
dag bloemen worden gelegd. 

Foto’s Bert Pierik



Eerst nemen we het begraven in kerken onder de 
loep. Overigens was dit eeuwenlang niet gebrui-
kelijk. In de tweede eeuw na Christus begroef 

men gelovigen buiten Rome in de catacomben. Ook 
mensen die voor hun geloof waren gestorven, kregen hier 
hun laatste rustplaats. Nadat in 313 de christenvervol-
gingen waren gestopt, verrezen boven de graven van deze 
martelaren kerken.
Toen tijdens de kerstening van de Lage Landen vanaf eind 
zevende eeuw in het centrum van steden en dorpen ker-

ken werden gebouwd, kreeg het altaar een reliek van een 
heilige. De gelovigen werden op het kerkhof begraven. 
Rustend in de buurt van de heilige konden zij rekenen op 
diens bemiddeling voor hun zielenheil. De aandacht van 
de nabestaanden was eveneens gericht op de doden: ook 
zij baden voor de redding van hun ziel.
Om dichter bij de relieken te rusten, wenste de elite voor 
zichzelf een graf in de kerk. De katholieke kerk hield dit 
oneigenlijke gebruik van het gebedshuis eeuwenlang te-
gen, maar in 813 gaf de synode van Mainz alsnog toe. 
De plekken bij het altaar waren het gewildst. De kerkei-
genaren hadden financieel voordeel bij deze situatie. De 
inkomsten uit deze hogere grafrechten werden gebruikt 
voor het kerkonderhoud.
De eigenaren van graven in kerken gingen in de dertiende 
eeuw nog een stap verder. Het werd gewoonte om de 
graven van de belangrijkste overledenen te markeren met 
grafbeelden die vooral verwezen naar de opstanding uit 
de dood. Via teksten en afbeeldingen op zerken werd de 
nabestaanden en de kerkgangers gevraagd om het zielen-
heil met gebed te bevorderen. De gedenkstenen richtten 
de aandacht dus nog meer op de overledenen.

Status
Tijdens de protestantse Reformatie in de zestiende eeuw 
maakte de predestinatieleer een eind aan de godsdienstige 
betekenis van het begraven in en rond kerken. Niettemin 
bleven veel protestanten aan deze begraafgewoonte vast-
houden. Voor hen was een graf bij de preekstoel favoriet: 
hier werd immers Gods woord verkondigd.
Terwijl kerkhoven kale vlaktes bleven, kregen zerken en 
praalgraven in kerken vaker wereldse kenmerken. Ze ver-
woordden en verbeeldden de status van de dode en diens 
familie. Voor het eerst hadden stervenden en nabestaan-
den evenveel inbreng. Ook de familie hechtte waarde aan 
de grafmarkering die hen met de voorouders verbond en 
het geslacht aanzien gaf.
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Sinds 2006 kent Terebinth de rubriek Mens & Plek. Die fungeert vaak als openbaar codicil. De geïnterviewde 
vertelt waar hij of zij wil rusten. Het recht van overledenen om te bepalen wat er na hun dood met hun lichaam 
moet gebeuren, is zelfs vastgelegd in artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging. Toch kunnen we bij deze gang 
van zaken vraagtekens plaatsen. Heeft een overledene bijvoorbeeld gekozen voor natuurbegraven of, binnen-
kort, resomeren, dan is de gedenkplek beperkt en vaak slechts tijdelijk zichtbaar. In hoeverre strookt dit met 
de wensen van de nabestaanden? Hebben achterblijvers bij begraven en cremeren ook weinig rechten? Een 
vergelijking tussen de diverse vormen van lijkbezorging geeft inzicht in de positie van de overledene en de 
nabestaande, en antwoord op de vraag: wie krijgt prioriteit en wie zou dit moeten krijgen?

LIJKBEZORGING OF NABESTAANDENZORG
Wat krijgt prioriteit?

Graf van Jaspar van Markel, burgemeester van Deventer, in de Lebuïnus-
kerk aldaar, 1689.

Rustend in de buurt van de heilige 
konden zij rekenen op diens 

bemiddeling voor hun zielenheil



Grafcultus
Rond 1800 leidde belangstelling voor de lichaamshygiëne 
tot een verschuiving in de inspraak van stervenden en na-
bestaanden. De angst dat het ontbindende lijk ziektes ver-
spreidde, leidde in 1829 tot een verbod op het begraven 
in kerken. Telde een plaats meer dan duizend inwoners, 
dan werden ook de kerkhoven gesloten. De overheid ver-
bande de doden naar begraafplaatsen buiten de bebouwde 
kom. In deze samenleving van rangen en standen hadden 
de stervenden wel de keus uit diverse klassen. Uiteraard 
koos de elite voor een plek in de eerste of tweede klasse.
Nabestaanden kregen vrijwel tegelijkertijd meer vrijheid. 
Zij eigenden zich de graven toe door er gedenktekens te 
plaatsen. Nabestaanden uit de hogere standen kwamen lo-
pend of per koets naar de begraafplaats om bij het grafte-
ken te rouwen. Andere belangstellenden wandelden langs 
gedenktekens om herinneringen aan bekende plaats- en 
landgenoten op te halen.
Minder bedeelden namen nauwelijks deel aan deze graf-
cultus. Zij hadden geen geld voor gedenktekens. Pas rond 
1900 kregen meer mensen wat te besteden en verrezen 
er ook in de derde en vierde klasse gedenkstenen. Boven-
dien maakten deze nabestaanden van de graven tuintjes 
en plaatsten er spullen bij als foto’s en graftrommels . Zo 
gaf ook de lagere burgerij op den duur mede vorm aan de 
grafcultus.

Ruimtebesparing
De ingebruikname van crematorium Westerveld in 1914 
leidde tot een nieuwe verschuiving in de zeggenschap 
van overledene en nabestaanden. Ook hier dachten de 
voorstanders van crematie eerst na over de lijkbezorging. 
Crematie zou hygiënischer zijn dan begraven, omdat het 
ontbindingsproces slechts een uur duurde. De oventech-
niek spaarde bovendien kostbare grond. Voortaan konden 
stervenden kiezen tussen begraven en cremeren. Dit gold 
voor burgers en arbeiders: iedere klasse had zijn eigen 
crematievereniging.
Maar de crematisten hadden ook aandacht voor de wen-
sen van nabestaanden. Hoewel de familieleden de as 
konden meenemen, kozen ze vooral voor asbijzetting in 
columbaria. In vergelijking met graven namen deze plek-
ken nauwelijks ruimte in. Al snel misten de nabestaanden 
het groen. Als teken van nabestaandenzorg werd daarom 
in 1933 bij crematorium Westerveld een urnentuin aan-
gelegd. Ook binnen de crematiebeweging was er dus 
vrijwel vanaf het begin evenveel aandacht voor de wensen 
van stervenden en nabestaanden.

Orde
Vanaf de jaren dertig lieten begraafplaatsen en crematoria 
een sterke hang naar ordening zien. Op beide plekken 

zorgde sturing van bovenaf voor inperking van de vrij-
heden van nabestaanden.
Ter wille van het aanzien van begraafplaatsen gingen 
beheerders strenge eisen stellen aan gedenktekens; acces-
soires werden verboden. Het is overigens de vraag of na-
bestaanden dit destijds vervelend vonden. In een periode 
van betere verbindingen en groeiende welvaart verhuisde 
men vaker en raakte het graf uit beeld.
Om de asbezorging te verbeteren maakte Westerveld 
vanaf 1935 verstrooiing mogelijk. Dit kostte nog minder 
ruimte. Nadat crematie in de jaren zestig was geaccep-
teerd, kozen steeds meer stervenden voor crematie. Ver-
volgens lieten de meeste nabestaanden de as verstrooien. 
Evenals op begraafplaatsen hadden nabestaanden minder 
behoefte aan het bezoeken van een afgebakende laatste 
rustplaats. Daarmee was ook deze keus een uiting van het 
maatschappelijk taboe rond de dood.

Keuzevrijheid
Eind twintigste eeuw kwam er opnieuw aandacht voor 
het levenseinde. Nabestaanden wilden de gedenktekens 
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In deze samenleving van rangen en 
standen hadden de stervenden wel de 

keus uit diverse klassen 

Oproep aan passanten om te bidden voor de ziel van de overledene op de 
RK begraafplaats in Zutphen.



weer zelf vorm geven. Begraafplaatseigenaren versoepel-
den hun regels. Maar het opnieuw toenemende privé-
gebruik van graven moest passen binnen de publieke 
ruimte van de begraafplaats. Daarom luidt het motto bij 
deze vorm van hun nabestaandenzorg: ‘alles kan, maar 
niet overal’.
Werd de as van een overledene op een veld verstrooid, 
dan gingen nabestaanden daar toch bloemen neerleggen. 
Dat was niet de bedoeling. Daarom werden bij de strooi-
velden naamborden geplaatst. Veel nabestaanden wilden 
echter meer. Er kwamen assieraden op de markt en ze 
gingen de as op een speciale plek verstrooien. De overheid 
had oog voor deze behoefte aan nabestaandenzorg: een 
wetswijziging maakt deze vormen van asbezorging vanaf 
1998 legaal.

Duurzaamheid
Zoomen we ten slotte in op de nieuwste vormen van 
lijkbezorging. Sinds de millenniumwisseling worden in 
Nederland natuurbegraafplaatsen aangelegd. Natuurbe-
schermers zoeken naar inkomsten voor het onderhoud 
van bossen. Een oplossing is het uitgeven van graven in de 
natuur. Om deze keus te rechtvaardigen wijzen sommige 
natuurbegraafplaatsen op de aanwezigheid van nabijgele-
gen grafheuvels en hunebedden. Is de begraafplaats vol, 
dan wordt er niet geruimd maar wordt deze gesloten en 
gaan de graven op in de natuur.
Ook natuurbegraven richt zich dus op hen die overlijden. 
Zij willen hun lichaam teruggeven aan de natuur. Boven-
dien willen gestorvenen de nabestaanden niet belasten 
met het grafonderhoud en het verlengen van grafrechten. 
Om het aanzien van de natuurbegraafplaats te bescher-
men en een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid zijn 
op de graven hooguit keien en houten gedenktekens toe-
gestaan. Leggen nabestaanden andere spullen neer, dan 
worden die in beginsel weggehaald. Op den duur zijn 
graven alleen nog via GPS vindbaar.
Sinds kort is er ook interesse voor resomeren ofwel het 
oplossen van het lichaam in een loogbad. Ook hier staat 

Hoewel de familieleden 
de as konden meenemen, 

kozen ze vooral voor asbijzetting 
in columbaria. 

Strooiveld op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen.
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de dode centraal. Resomeren zou duurzaam zijn omdat 
het afvalwater in het riool kan worden geloosd. Het over-
gebleven poeder kan worden bijgezet. Ook hier gaan de 
voorstanders ervan uit dat eventuele graven met tijdelijke, 
milieuvriendelijke gedenktekens worden gemarkeerd. Na-
bestaanden hebben dus bij resomeren evenmin inspraak 
in de gedenkcultuur.

Deze terugblik laat zien dat de lijkbezorging altijd op 
de eerste plaats kwam. Maar in alle gevallen meldden en 
melden nabestaanden zich, vroeg of laat. Meer dan ge-
denkplekken elders heeft de plaats waar een familielid rust 
voor veel nabestaanden een speciale betekenis. Zij willen 
op de plek zelf uiting geven aan hun geloof, hun verdriet, 
hun behoefte aan status of hun herinnering. Het naar ei-
gen inzicht vormgeven van gedenktekens is een wezenlijke 
behoefte van nabestaanden. Dit verlangen is bovendien in 
deze tijd weer versterkt aanwezig. Anders dan de hygiëni-
sche, ruimtebesparende of duurzame lijkontbinding, die 

maximaal tien jaar in beslag neemt, hebben nabestaanden 
soms levenslang behoefte aan een persoonlijk vormgege-
ven gedenkteken. Het is daarom de vraag of nabestaanden 
op den duur met de strenge regels op natuurbegraafplaat-
sen en bij resomeren genoegen nemen. Wellicht is het 
verstandig om in de wet- én regelgeving in alle gevallen 
niet meer uit te gaan van de na zoveel eeuwen goed ge-
regelde lijkbezorging, maar om prioriteit te geven aan de 
nabestaandenzorg.

Wim Cappers
Foto’s Bert Pierik

Het naar eigen inzicht vormgeven 
van gedenktekens is een wezenlijke 

behoefte van nabestaanden

Graf op natuurbegraafplaats Heiderust in Rheden.



Erfgoedbescherming is een weg van lange adem. 
Steeds weer vragen bijzondere ensembles en 
objecten om aandacht. Vaak gaan er generaties 

overheen voor het grote publiek de waarde inziet van wat 
al dan niet langer geleden werd ontworpen, gebouwd of 
aangelegd. En zonder aandacht geen waardering. Heem-
schut werkt samen met zusterorganisaties aan die bewust-
wording en neemt ook deel in het Funerair Platform dat 
in oktober van start ging.

Monumentenwet
Met de komst van de Monumentenwet in 1961 werd 
door de rijksoverheid een belangrijke stap gezet in het be-
houd van erfgoed. Precies vijftig jaar na de oprichting 
van de vereniging Heemschut, die zich inzet voor het 
beschermen (schutten) van de eigen omgeving (ons 
heem), kwam er erkenning van de overheid. Inmiddels 
zijn zo’n 60.000 objecten beschermd op rijksniveau, en 
zijn er 400 beschermde stads- en dorpsgezichten aange-
wezen. Op lokaal niveau zijn naast deze objecten de vele 
gemeentelijk beschermde objecten misschien nog wel 
belangrijker. Het zijn er zo’n 100.000, en hoewel dat veel 
lijkt, is het slechts een fractie van wat er in ons land aan 
waardevols is gebouwd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de mo-
numenten in categorieën verdeeld. Funerair erfgoed is 
daarbij niet apart terug te vinden. Omdat er naast be-
graafplaatsen ook graven in kerken zijn, die (meestal) in 
zijn geheel zijn beschermd, is vooralsnog niet nauwkeurig 
vast te stellen hoeveel beschermd erfgoed van dit type we 
in ons land bezitten.

Beschrijving en bescherming
Als we kijken naar begraafplaatsen, dan zien we vaak een 
discussie over welke onderdelen van wat we een ensemble 
noemen nu wel of niet vallen onder de (gemeentelijke of 
rijks)bescherming. Bij de bescherming van begraafplaat-
sen uit de zogenaamde periode van het Monumenten 
Inventarisatie Project (de MIP, 1850-1940) zijn vaak na 
een beschrijving van de historische aanleg maar enkele 
belangrijke graven, gebouwen of andere onderdelen zoals 
muren en hekken, beschreven. Dat maakt dat beheerders 
en eigenaren historisch waardevolle graven eerder kunnen 
ruimen. Door een gebrek aan kennis over de historische 
aanleg en dito beplanting en vaak vergaand versoberd on-
derhoud, staat veel van het groene erfgoed onder druk.
Heemschut wijst daarom, net als Terebinth, op enerzijds 
de waarde van het ensemble en ook op het belang van 
inventarisatie van individuele graven op begraafplaatsen. 
Cultuurhistorische en kunsthistorische motieven kun-
nen naast aspecten als ouderdom en zeldzaamheid een 
rol spelen bij de keuze tot behoud, onderhoud en herstel. 
Anderzijds vinden beide organisaties het van belang dat er 
meerjarige onderhoudsplannen worden opgesteld, waar-
door historische begraafplaatsen in fasen kunnen worden 
onderhouden, hersteld of gerestaureerd. Omdat begraaf-
plaatsen ook kunnen vallen onder de categorie groen 
erfgoed is dit extra van belang, het kabinet heeft namelijk 
juist voor deze categorie erfgoed in deze regeerperiode 
speciaal geld beschikbaar gesteld voor onderhoud en res-
tauratie.

Graven in kerken
Een ander probleem waar funerair erfgoed onder kan 
lijden is de steeds grotere focus bij monumenten op her-
bestemming en duurzaamheid. Bij kerkelijke gebouwen 
wordt daarbij vaak de vloer als optie gezien om te verwar-
men, en om een goed (her)gebruik mogelijk te maken is 
een vlakke vloer een vereiste. In Delft leidde een voor-
genomen plan tot onderkeldering van de Nieuwe Kerk, 
om deze geschikt te maken voor meer multifunctioneel 
gebruik, tot grote ophef en bezwaren. Hier speelden met 
name archeologische waarden een rol: nog nooit had een 
dergelijk plan een zo grote impact op zoveel historische 

Niet alleen stichting Terebinth zet zich in voor het behoud van funerair erfgoed. Ook andere organisaties 
bekommeren zich hierom. Zo’n organisatie is bijvoorbeeld de Erfgoedvereniging Heemschut. De voorzit-
ter van Terebinth, Bert Lever, schreef voor het septembernummer van het blad Heemschut een artikel over 
wat Terebinth op dit gebied doet. De directeur van Heemschut levert nu op zijn beurt een bijdrage aan ons 
blad om het beleid van deze vereniging ten aanzien van funerair erfgoed uiteen te zetten. De twee organi-
saties hebben raakvlakken. 

Baarhuisje te Genemuiden, mede door de inspanningen van Heemschut 
van de ondergang gered. Foto Bert Pierik

Heemschut en funerair erfgoed
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graven. Uiteindelijk zag het kerkbestuur mede door de 
maatschappelijke druk af van de plannen.

Vrijwilligers
Het belang van erfgoedbehoud is zeker in Noordwest 
Europa steeds meer het terrein van vrijwilligers en maat-
schappelijke organisaties. Een goede lobby voor waarde-
ring, instandhouding en gebruik hangt samen met 
persoonlijke interesses. Vrijwilligers moeten elkaar weten 
te vinden, vanuit verschillende disciplines. Vanuit his-
torische kennis in zijn algemeenheid, lokale kennis en 
betrokkenheid, politieke handigheden en niet te vergeten 
ambachtelijke vaardigheden. Vaak zijn het vrijwilligers 
die de graven schoonhouden, die anders niet de aandacht 
zouden krijgen die ze verdienen.

Meer bekend maakt meer bemind
Heemschut heeft zich regelmatig ingezet voor het behoud 
van historische begraafplaatsen. Zo zijn er de vissersgraven 
op de begraafplaats van Huizen (NH). Deze uiterst een-
voudige graftekens zouden zijn geruimd als er niet vanuit 
Heemschut en lokaal initiatief aandacht zou zijn gevraagd 
voor behoud. In Vledder werden met dorpsbewoners twee 
baarhuisjes gered, net als in Genemuiden, waar de voor-
zitter van de commissie Overijssel zich persoonlijk inzette 
voor behoud. Heemschut besteedt in haar tijdschrift 
regelmatig aandacht aan ‘ondergeschoven’ kindjes, zoals 
de Joodse begraafplaats op Zeeburg, het Mausoleum van 
Oscar Carré op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam en 
Ter Navolging in Tiel, die dit jaar de Gouden Terebinth 
won, om een paar voorbeelden te noemen.
Op landelijk niveau denkt Heemschut mee met de over-
heid als het gaat over betere beschermingsmaatregelen 
en voldoende zorg voor de instandhouding. Een recent 

voorbeeld is de herijking van de ‘rijkscollectie’, waarbij 
interessante voorbeelden aan het Landelijk Bureau van 
Heemschut worden voorgelegd. Wat bijvoorbeeld te doen 
met een nieuwe muur rond een beschermde begraafplaats 
op een terp? Oude afbeeldingen lieten zien dat de bomen 
die er ooit stonden, zijn verdwenen. In goed overleg met 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt dan 
gewezen op die (ensemble)waarden, die zelfs door profes-
sionals nog wel eens over het hoofd worden gezien…

Samen sterk
De waarde van erfgoedbescherming ligt in samenwer-
king. Elkaar weten te vinden, elkaars expertise benutten 
en samen optrekken op die vlakken, waar een vuist moet 
worden gemaakt. Daarom hecht Heemschut waarde aan 
een stichting als Terebinth, maar ook aan de vele lokale 
organisaties en initiatieven die bijdragen aan het behoud 
en de instandhouding van ons erfgoed. Of dat nu is door 
bestudering van de historie of door met de kruiwagen en 
de snoeischaar op pad te gaan. Funerair erfgoed is één van 
de aspecten in het rijke gamma van ons gebouwde en aan-
gelegde erfgoed. Het zorgt voor contemplatie, verdieping, 
geeft rust en een esthetische beleving. U als donateur van 
Terebinth weet dat als geen ander. En als u die liefde en 
waardering weet over te brengen naar anderen, is de mis-
sie van ons beider organisaties geslaagd.

Karel Loeff
directeur van de Bond Heemschut 

Bedreigd erfgoed, ook op funerair gebied, kan worden gemeld 
via heemschut.nl, waarna de vrijwilligers in een van de dertien 
commissies indien nodig in actie komen. Meer informatie: 
heemschut.nl
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Het ‘visserskerkhof ’ in Huizen, waar vele grafstenen er weer keurig uitzien. Foto Margriet de Roever



boeKen en Media

naar anLoo!
Anloo is een van de aardigste esdorpen in 

Midden-Drenthe. Rond de intieme brink met zijn 

statige bomen en romaanse Magnuskerk liggen 

Saksische boerderijen gegroepeerd. De brink 

wordt aan drie zijden omgeven door essen. Tien-

duizend jaar geleden (100 eeuwen) waren de 

eerste mensen min of meer permanent aanwe-

zig in de omgeving van Anloo. Van de begraaf-

cultuur uit deze periode is niets teruggevonden. 

Het verhaal over Anloo begint bij het Trechter-

bekervolk, dat voor hun doden indrukwekkende 

grafmonumenten van zwerfstenen oprichtte: de 

hunebedden. In het gebied van het oude kerspel 

Anloo liggen maar liefst acht hunebedden (zie 

ook p. 26).

In het 144 pagina’s tellende boek 100 eeuwen 

begraven rond Anloo wordt de rijke begraafcul-

tuur van Anloo en omgeving in vogelvlucht 

besproken. Volgens Albert Hovius, een van de 

samenstellers, een unieke uitgave omdat ‘hu-

nebedden, grafheuvels, urnenvelden, oude en 

nieuwe begraafplaatsen hier allemaal te vinden 

zijn’. In die zin is Anloo het schoolvoorbeeld van 

de lange Nederlandse funeraire traditie.  

Geïnspireerd door het fraai vormgegeven boek 

met mooie, sfeervolle foto’s en heldere teksten, 

wil je direct afreizen naar Anloo om aan de hand 

van een van de wandelroutes of de fietsroute de 

omgeving te verkennen en de grafcultuur met 

eigen ogen te zien. Ook na de invoering van het 

verbod op begraven in de kerk is de funeraire 

geschiedenis intrigerend. Niet alleen Anloo 

(1829), maar ook de dorpen Annerveen (1856) 

en Eext (1872) kregen een begraafplaats. Binnen 

de oude gemeente Anloo – nu een deel van Aa 

en Hunze – vind je nog de familiebegraafplaats 

Terborgh, de natuurbegraafplaats Hillig Meer en 

het urnenveld Anloo.  

Al lezende moet ik steeds denken aan de woor-

den ‘k Staa als verbaast dees Steen Mijt aan te 

schouwen’, die de dichteres Titia Brongersma 

uitsprak toen zij in 1685 een hunebed bezocht. 

Dat gevoel heb ik ook na het lezen van het boek: 

ik sta verbaasd over de rijke grafcultuur rond 

Anloo. Daar wil ik heen. 

Bartho Hendriksen

een PaPieren MonuMentje 
voor de Steenhouwer
Terebinth zet zich in voor het behoud van fune-

rair erfgoed. Hiertoe behoren ook waardevolle 

gedenkstenen. Opvallend genoeg is over het vak 

van de steenhouwer weinig bekend. Gelukkig 

heeft Reint Wobbes in het twintigste deeltje van 

de reeks Groninger Kerkhoven de belangrijkste 

informatie nog eens op een rijtje gezet. 

Het verhaal gaat over de import van zandstenen 

sarcofagen uit Duitsland, de vervaardiging van 

hardstenen gedenktekens door lokale steenhou-

wers, natuursteensoorten, het gereedschap, de 

belettering en de symboliek. Wobbes sluit af met 

een boeiend interview met oud-steenhouwer 

Garmt Sander over het vak in de twintigste 

eeuw. Klanten konden kiezen uit de symboliek 

die stond afgebeeld op perkamenten vellen. Een 

enkele keer droeg iemand zelf een idee aan.

Het boekje is als alle deeltjes in de reeks ver-

luchtigd met interessante foto’s. Zelf heb ik goed 

gekeken naar de recente afbeelding van het 

uithakken van een letter. Daar is te zien hoe de 

steenhouwer met duim en pink zijn beitel stuurt 

om precisiewerk te kunnen leveren. In een publi-

catie als deze zou een serie foto’s van het wer-

ken met verschillende soorten gereedschap nog 

meer verheldering kunnen verschaffen.

Wim Cappers 
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L. Hoven en A. Hovius (red.), 100 eeuwen be-
graven in en rond Anloo (Vereniging Historisch 
Anloo, 2018, ISBN 9789090308982, 133 p., 
€17,50, te bestellen via o.a. Drents Landschap, 
drentslandschap.nl/winkel/100-eeuwen-
begraven-rond-anloo).

R. Wobbes, De opgerigten steen van Ra-
chels graf. Steenhouwers in de grafcultuur, 
Gronin ger Kerkhoven XX (Groningen: Stich-
ting Oude Groninger Kerken, 2018, ISBN 
9789073453500, 29 p., € 6,00).

Gedachten bij een beGrafeniS
Er zijn weinig romans waarin het uitvaartmu-

seum Tot Zover, de Stichting voor Funerair Erf-

goed, de ‘crematiekeizer’ en het crematorium van 

Harry Mens voorkomen. Leven en laten leven is 

zo’n boek. Het is de eerste roman van Hendrik 

Groen, pseudoniem van bibliothecaris Peter de 

Smet, die eerder de dagboeken Pogingen iets van 

het leven te maken (2014) en Zolang er leven is 

(2016) publiceerde. Daarvan werd een populaire 

televisieserie gemaakt, waardoor deze figuur 

ook bekendheid geniet bij wie die niet heeft 

gelezen.

De roman gaat over een episode uit het leven 

van Arthur Ophof, die aan het begin van het 

boek vijftig wordt. Het moment voor een mid-

lifecrisis. Bovendien is zijn kinderloze huwelijk 

met Afra tamelijk uitgeblust. Arthur heeft het 

niet verder gebracht dan een baantje bij een 

groothandel in wc- en schoonmaakartikelen – 

een verre van groots en meeslepend leven. Maar 

hij denkt een nieuwe start te kunnen maken 

als hij wordt ontslagen met een flinke ontslag

vergoeding.

Het verhaal gaat voor een groot deel over de 

dood en de uitvaartwereld. In de woorden van 

Arthur: ‘De dood is overal aanwezig, als je erop 

gaat letten. Op tv, in de krant en in het echte 

leven.’ 

De schrijver heeft z’n funeraire research grondig 

gedaan. Vaste rituelen en gewoontes worden 

prettig op de hak genomen: de neiging ‘over de 

doden niets dan goeds’ te zeggen, het plakje



23TerebinTh 2018-4

cake en de bekende uitvaartmuziek worden niet 

gespaard. 

Uitvaartondernemer Etienne Hummel komt in 

dit verhaal voor een moeilijke opgave te staan: 

hoe begraaf je iemand die nog leeft? Bovendien 

wil de hoofdpersoon in levende lijve zijn eigen 

begrafenis bijwonen.

Ook de visie van Afra komt in een aantal frag-

menten aan bod, wat ons doet vermoeden dat 

Arthur als ik-verteller niet in alle opzichten 

betrouwbaar is: ze interpreteren hetzelfde zeer 

verschillend. 

Het boek is humoristisch, zoals de lezers van de 

dagboeken gewend zijn, maar het heeft ook een 

boodschap: maak de balans van je leven tijdig 

op, doe er zo nodig iets aan, zorg dat je uitvaart 

goed geregeld is.

Korrie Korevaart

H. Groen, Leven en laten leven. Roman, 2e dr. 
(Amsterdam: Meulenhoff, 2018, ISBN 978-90-
290-9101-5, 284 p., € 19,99).

MediatiPS
 

In Paradisum
De stichting In Paradisum spant zich al jaren in voor het funeraire 

erfgoed in Nijmegen. Met hulp van veel vrijwilligers, vaak ook op 

NL Doet-dagen en in een goede samenwerking met de gemeente heeft 

de stichting al menig project tot een goed einde gebracht. Daar valt 

ook de aanpak van de begraafplaats in Neerbosch onder, inclusief het 

onderzoek naar diegenen die hier begraven zijn. Het resultaat wordt be-

schreven in: Herstel en herwaardering van de begraafplaats aan de Dorps-

straat in Neerbosch, Nijmegen, onder red. van Wim Desserjer en Peter van 

Schaijk (Nijmegen: Stichting In Paradisum, 2018, ISBN 978-90-9031249-

1, 46 p.). Het boekje – ‘financieel mede mogelijk gemaakt door de familie 

Brouwers, [...] en door Peter van Schaijk met de verzilvering van zijn no-

minatie voor de Gouden Terebinth 2018’ – is verkrijgbaar via schaijk45@

gmail.com voor € 5,- plus € 3,30 voor de verzending. 

Nationale en lokale roem in Voorschoten
Van 28 nov. t/m 31 jan. 2019 wordt in Museum Voorschoten, Voorstraat 

17, een tentoonstelling gehouden over een van zijn markantste inwoners, 

minister Willem Treub (1858-1931). Tegelijkertijd wordt de renovatie van 

diens graf ter hand genomen. Treub was de bedenker van de dividend-

belasting, waar recent nog zoveel om te doen is geweest, en hij voerde 

de successierechten in. Hij is recordhouder in snel wetgeven: in twee 

dagen, 30 en 31 juli 1914, jaste hij een wet het Staatsblad in, die uitvoer 

van goud verbood. In de grafkelder liggen ook zijn ouders, burgemeester 

Jacobus Petrus Treub (1818-1887) en Marie Louise Treub-Cornaz. In de 46 

jaar dat J.P. Treub burgemeester was (1841-1887) en zitting had in diver-

se besturen, is veel bereikt. Twee andere zonen verrichtten baanbrekend 

werk, Hector in de gynaecologie en Melchior Treub in de botanie. De ont-

hulling van het gerenoveerde graf wordt begin maart 2019 verwacht. 

Bouke Jagt

Funeraire canon
De canon van Nederland bestaat al langer, maar er is nu een aparte 

canon van de funeraire cultuur in ons land in de maak. Over het oudste 

graf van Nederland, van 7000 jaar geleden in Swifterbant, de hunebed-

den en grafheuvels en urnenvelden uit de steentijd, staat al informatie 

op de site, zie entoen.nu/nl/page/5403. Het is work in progress, waaraan 

voortdurend items worden toegevoegd. Stichting Dodenakkers.nl nodigt 

iedereen die interessante informatie heeft uit om een bijdrage te leveren. 

Zie dodenakkers.nl en de Facebookpagina van Terebinth.

Hunebed D49 - De Papeloze kerk in Schoonoord. Foto René ten Dam, Stichting Dodenakkers.nl, zie ook p. 26.



terebinthnieuwS
EERSTE BIJEENKOMST FUNERAIR PLATFORM

Op 31 oktober vond in Amersfoort de eerste bijeenkomst plaats van het 

Funerair Platform. Dit platform kwam tot stand op initiatief van Tere-

binth en heeft tot doel om mensen samen te brengen die zich op welke 

manier dan ook inzetten voor het funerair erfgoed. De vele vraagstukken 

rond beleid, beheer, onderhoud en omgang met grafmonumenten waren 

aanleiding om een toegankelijk platform op te richten, waarin kennisuit-

wisseling centraal staat. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

ondersteunt dit initiatief. 

Stuurgroep en deelnemers
De stuurgroep van het Funerair Platform bestaat uit: Marjolein Sander-

man (van de Federatie Grote Monumentengemeenten), Anja Vink 

(Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen), Sonja van der Meer (Land-

schappenNL), Albert Reinstra (RCE), Bert Lever (Terebinth) en Peter Breu-

kink (Stichting Oude Groninger Kerken). Deze groep bereidde de eerste 

bijeenkomst voor en koos als thema: funerair erfgoed in het gemeentelijk 

beleid.

De belangstelling voor de middag bleek groot, er hadden zich bijna hon-

derd mensen aangemeld. De deelnemers lieten, wat hun achtergrond 

aangaat, precies zien wie er allemaal bij dit erfgoed zijn betrokken: vrij-

willigers van (historische) begraafplaatsen, beleidsmedewerkers, juristen, 

beheerders, (kunst)historici, adviesbureaus, biologen, (landschaps- en 

restauratie)architecten en steenhouwers. Zij hadden elkaar veel te vertel-

len, zoals in de theepauze, bij de speakerscorner en de borrel bleek. Dat is 

ook de opzet van dit platform: de mogelijkheid scheppen om ideeën uit 

te wisselen, te netwerken en te discussiëren met ieder ander die ook met 

funerair erfgoed bezig is.

Airco’s
Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies van de RCE, hield het Funerair 

Platform ten doop. Daarna gaf Bert Lever een indruk van de breedte van 

het funeraire veld door te laten zien welke vragen er allemaal kunnen 

spelen. Uit zijn verhaal bleek ook hoe weinig gecoördineerd een en ander 

is en dat oplossingen en aanpak vaak divers zijn. 

De concrete invulling van het thema van deze middag kwam van Rob 

Hendriks, landschapsarchitect bij de gemeente Utrecht, en Matthijs Bur-

ger, beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed van de gemeente Leiden. Zij 

legden uit hoe gemeenten hun begraafplaatsen positief kunnen gebrui-

ken, zeker als deze in de binnenstad liggen: voor rustige recreatie, als 

onderdeel van wandel- en groenroutes, als plaatsen van belang voor de 

stimulering van de biodiversiteit en niet te vergeten: zij kunnen een rol 

spelen in onze aanpassing aan de klimaatverandering. Begraafplaatsen 

bieden de broodnodige (ver)koeling en rust. Rob Hendriks vatte dat kern-

achtig samen: ‘Het zijn de grootste airco’s van de stad.’

Nog meer kwesties
Tijdens de discussie droeg het publiek nog meer heikele kwesties aan: 

boomjurist Kitty Goudswaard vestigde de aandacht op de noodzakelijke 

monitoring van de staat van bomen. Bijvoorbeeld: zijn er bomen die 

grafkelders met hun wortels afsluiten? Het wordt ingewikkeld als dat 

pas wordt ontdekt als er overmorgen een begrafenis gaat plaatsvinden… 

Kunsthistoricus Anne-Mie Havermans vroeg of de grafmonumenten niet 

te weinig aandacht krijgen vergeleken bij het groen? Werken gemeenten 

wel met een lijst van grafmonumenten waarvan het cultuurhistorisch be-

lang op tijd en vooraf deskundig is vastgesteld, zodat er geen monumen-

ten per ongeluk verdwijnen?

Voor de speakerscorner hadden afwezigen ook per mail laten weten dat 

gemeenten het rendementsdenken in euro’s beter overboord kunnen zet-

ten, want graven ruimen en lege plekken onderhouden kosten ook geld. 

Daarentegen levert een begraafplaats als extra wandelpark, als groene 

long en museale plek een niet in geld uit te drukken waarde op.

Maatwerk
Ook tijdens deze middag bleek weer dat veel en geduldig maatwerk 

vooral van vrijwilligers afhangt, zowel op gemeentelijke als op bijzondere 

begraafplaatsen en kerkhoven. Ook dat is onbetaalbaar in euro’s.

 

Kortom, het Funerair Platform is nog lang niet uitgepraat. Maar, zoals een 

kritische bezoeker zich afvroeg: ‘Wat is nu het concrete vervolg van wat 

we hier vanmiddag bespreken?’ Op zich een goed punt om bij een volgen-

de bijeenkomst aan de orde te stellen. Winst voor de funeraire zaak is in 

elk geval dat deze bijeenkomst landelijk en regionaal veel aandacht in de 

media kreeg, zie onze Facebookpagina. Wij houden u op de hoogte.

Korrie Korevaart
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Terebinthvoorzitter Bert Lever leidt het Funerair Platform in. Foto Hugo Veerkamp

Foto Gertjan Praas
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THEMADAG GRAFTROMMELS VEENHUIZEN
Op 25 augustus namen 28 donateurs van Terebinth deel aan een interes-

sante dag over graftrommels in Veenhuizen in Groningen. Een uitgebreid 

verslag staat op de website van Terebinth (terebinth.nl). Dit speelde zich 

af op de plaats waar ooit een kolonie, gestichten en een gevangenis ston-

den. We bezochten het Vierde Gesticht (de begraafplaats) en het Derde 

Gesticht, waar het graftrommelmuseum en -atelier staan. Anja Schuring 

gaf, precies tussen de buien door, een gedegen rondleiding op deze bij-

zondere begraafplaats (met o.a. graftrommels en houten grafmonumen-

ten). In het atelier legden Pieke en Leo van Doorn uit hoe de restauratie 

van de trommels verloopt en lieten zij hun collectie trommels zien, met 

tekst en uitleg. Met of zonder bezoek aan het gevangenismuseum was het 

een leerzame én gezellige dag.

SYMPOSIUM 
STICHTING TER NAVOLGING TIEL
Op 6 september vierde de stichting Ter Navolging Tiel haar vierde lus-

trum met een symposium getiteld ‘Van bramenparadijs tot historische 

begraafplaats: wat samenwerking tussen vrijwilligers en professionals 

vermag’. In woord en beeld kregen de ruim zestig deelnemers te horen en 

te zien wat er de afgelopen twintig jaren door de stichting is bereikt. Niet 

alleen op Ter Navolging zelf (vanaf 1998), maar ook op de Joodse begraaf-

plaats (vanaf 2015).  

Ter plekke werd de stichting verrast door de Vereniging Oudheidkamer 

voor Tiel en Omstreken, die de voorzitter van de stichting de oorkonde 

overhandigde die hoort bij de Erfgoedprijs 2018 – als waardering voor 

alle inspanningen voor onderhoud, beheer en onderzoek van het Tielse 

funeraire erfgoed.

De stichting Ter Navolging Tiel financierde dit symposium met de duizend 

euro die zij ontving bij de toekenning van de Gouden Terebinth 2018. 

Nuttiger besteding is nauwelijks denkbaar.

THEMAMIDDAG OP 26 JANUARI 2019: 
ZANDLOPERS IN OOSTERHOUT
De zandloper is het funeraire symbool bij uitstek. Het staat voor de ver-

gankelijkheid, het verglijden van de tijd en is op talloze begraafplaatsen 

te vinden, zowel op grafstenen als op toegangshekken. Sommige mensen 

verzamelen ze ook, en kunnen er boeiend over vertellen. Theo Adriaanse 

heeft er bijna 6000, als voorwerp of als afbeelding. 

Zijn verzameling heeft ook 

andere funeraire kanten. Van-

daar dat Terebinth op zaterdag 

26 januari een bezoek orga-

niseert aan zijn collectie in 

Oosterhout (zie ook zandlopers.nl). Het bezoek begint om 14.00 uur. De 

rondleiding met uitleg duurt ruim een uur. Voor donateurs is deelname 

gratis; niet-donateurs betalen 5 euro. Aanmelding: uiterlijk 15 januari 

2019 via bureau@terebinth.nl (of tel. 06 2417 3646).

Gezamenlijke lunch tussen het bezoek aan het graftrommelmuseum en de 
begraafplaats. Foto Gertjan Praas

Viering van het twintigjarig bestaan van de stichting Ter Navolging in de 
raadszaal van Tiel. 

Bezoek aan de joodse begraafplaats in Tiel. Foto's Wim Cappers



Als in ons land het woord hunebed valt, denken 
we meteen aan de provincie Drenthe. Zolang 
het over Nederland gaat is dat terecht, want in 

Drenthe staan in ons land verreweg de meeste van deze gi-
gantische steenhopen. Die horen tot de oudste grafmonu-
menten van Europa, gebouwd door mensen die behoren 
tot de Trechterbekercultuur, naar de vorm van hun aarde-
werk. Sporen en vondsten van het trechterbekervolk zijn 
ook bekend uit Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht 
en Noord- en Zuid-Holland. 

Megalietgraven
Hunebedden zijn zogeheten megalietgraven (uit het 
Griekse μεγας = groot en λιθος = steen). Megalietgraven 
komen voor in heel West-Europa, van Zuid-Scandinavië 
tot Portugal. Nederland heeft nog 53 hunebedden, waar-
van er 52 in Drenthe liggen en één in de provincie Gro-
ningen. Zij zijn gebouwd in het Neolithicum tussen 4000 
en 3000 voor Chr. De naam hunebed ontlenen ze aan 
Johan Picardt, geboren in Bentheim (Duitsland), die een 
groot deel van zijn leven in Drenthe heeft gewoond. Hij is 
de auteur van de Annales Drenthiae (1660), waarin hij over 
deze wonderlijke steenhopen schrijft. Die moeten volgens 

hem zijn gebouwd door de Huynen, waarin hij giganten 
zag, menschen van vreseleycke statuer ofwel reuzen; vandaar 
de naam hunebed.
De hunebedden zijn gebouwd van grotere en kleinere 
keien die door het landijs in de Saale-ijstijd zijn meege-
voerd uit Zuidoost-Zweden en Zuidwest-Finland. Naar 
de bouwwijze is experimenteel onderzoek gedaan. Aange-
nomen wordt dat de stenen met rollende boomstammen 
en de trekkracht van mens en dier uit de directe omgeving 
zijn aangevoerd.
Hunebedden zijn opgebouwd met als basis steeds twee 
draagstenen en een deksteen, en kunnen bestaan uit meer-
dere van deze koppels. De ruimtes tussen de draagstenen 
waren oorspronkelijk opgevuld met kleinere keien (stop-
stenen). Een hunebed werd grotendeels overdekt met een 
dekheuvel van zand en het geheel was omgeven met een 
kring van middelgrote keien (kransstenen). 

Individuele en collectieve bijzettingen
Vele van onze hunebedden zijn in de loop der eeuwen 
door de wind blootgelegd, waardoor de grote stenen zicht-

Hunebedden, graven uit een ver verleden
Op veel plaatsen houden mensen zich bezig met 
het respectvol in stand houden van ons funerair 
erfgoed, en dat is een goede zaak. Maar hoe gaan 
we om met ons heel oude funerair erfgoed, met 
bijvoorbeeld hunebedden, grafkamers uit de pre-
historie?
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Hunebed D15 in Loon. Foto Klaas van Slooten

Aangenomen wordt dat 
de stenen met rollende boom-
stammen en de trekkracht van 

mens en dier uit de directe 
omgeving zijn aangevoerd



baar zijn geworden. De hunebedden zijn overwegend 
west-oost georiënteerd met een ingang op het zuiden, 
waarvan de toegangspoort kon worden afgesloten. De 
vloer was bedekt met keien waarop de dode werd neerge-
legd, soms in embryonale (hurk)houding. Uit de laatste 
fase van de trechterbekerperiode zijn ook crematies be-
kend. Voor hun reis naar het ‘hiernamaals’ kregen de do-
den bijgiften mee zoals aardewerk, wapens of sieraden.
Hunebedden zijn vele eeuwen in gebruik geweest als 
grafkamers. In de grote zijn soms wel honderden mensen 
bijgezet. Niet bekend is of zij werden gebruikt voor de 
hele stam, of dat ze waren voorbehouden aan de elite. Of 
ze ook dienstdeden als plaats van samenkomst of als land-
mark is niet duidelijk.
Zeker is dat in de trechterbekerperiode ook doden werden 
bijgezet in vlakgraven en steenkistgraven. Vlakgraven zijn 
eenvoudige grafkuilen die bovengronds niet werden ge-
markeerd. Steenkistengraven zijn eigenlijk vlakgraven 
met daarin een klein hunebedje. Een steenkist werd wel af-
gedekt met een zandheuvel. Vermoedelijk zijn vlak graven 
en steenkisten individuele graven. Niet bekend is overigens 
waarom destijds onderscheid werd gemaakt tussen indivi-
duele en collectieve bijzettingen.

Bedreiging
Rond 1730 richtte de paalworm overal desastreuze ver-
woestingen aan in de houten dijkbeschoeiingen. De op-
lossing daarvoor was de nu bekende glooiende dijk met 
versterking van natuursteen. Dat leidde van de zeventiende 
tot in de negentiende eeuw tot een toenemende vraag naar 
veldkeien en er ontstond een run op deze Drentse bodem-
schatten. Stenenprikkers zochten akkers, heidevelden en 
zandverstuivingen met hun puntijzers af naar keien. 
De steenklovers moeten ook enkele tientallen hunebedden 
hebben gesloopt. Drost en Gedeputeerden van de Land-
schap Drenthe probeerden hier begin achttiende eeuw een 
stokje voor te steken: ‘Allerlei markerings stenen, ja selfs 
ook de sogenaamde Hunebedden, behoorden allenthalven 
als waardige monumenten en van ouds beroemde gedenk-
tekenen, geconserveerd te worden’. Ze vaardigden op 
21 juli 1734 een resolutie uit waarin de ‘merkelyke exces-
sen’ van de keienhandel strafbaar werden gesteld. De straf 
was een ‘poene’ (boete) van ‘hondert goltguldens’, onge-
acht de hoeveelheid stenen. Een mooi voorbeeld van be-
scherming van monumenten en waarschijnlijk het eerste 
in ons land.
In Anloo, in het Kniphorstbos, bevindt zich hunebed D8, 
met vlak daarbij een tweetal plaatsen waar hunebedden 
hebben gelegen die zijn verdwenen, waarschijnlijk in de 
jacht op dijkversterking.

Restauratie
In de negentiende eeuw veroorzaakten de eerste, soms 
ondeskundige pogingen om hunebedden te restaureren 
in Engeland grote onrust bij de Society of Antiquities of 
London. Twee oudheidkundigen, William Collings Lukis
en Henry Dryden, kwamen in juli 1878 om die reden 
naar Drenthe om nauwkeurige metingen te doen en teke-
ningen te maken van de megalieten, voordat ze onherstel-
baar ‘gerestaureerd’ zouden zijn. Dankzij de Asser politicus 
Lucas Oldenhuis Gratama zijn de resultaten van dit onder-
zoek ter beschikking gekomen van de Nederlandse weten-
schap. Lukis en Dryden gaven zo de aanzet tot een beter 
begrip van het fenomeen hunebed.
De bekendste Noord-Nederlandse archeoloog, prof. dr. 
Albert Egges van Giffen (1884-1973), is van grote beteke-
nis geweest voor de inventarisatie, restauratie en beleids-
ontwikkeling van de hunebedden. Van Giffen was degene 
die alle hunebedden heeft genummerd met een letter (D = 
Drenthe, G = Groningen) en een nummer (1 t/m 53). Van 
Giffen en zijn opvolgers hebben de meeste hunebedden 
gerestaureerd.

Voor veel recreanten, en vooral voor jongeren, zijn die 
wonderlijke steenhopen die hunebedden zijn, aantrekkelij-
ke speeltoestellen, waar je op kunt klimmen of onder kunt 
spelen, of zelfs vuurtjes onder kunt stoken. Een grote te-
genstelling tot een groep native Americans uit de Verenigde 
Staten, die hier eind twintigste eeuw op bezoek waren op 
uitnodiging van de zanger/tekstschrijver Egbert Meijers. 
Voor hen was dit een schokkende ervaring; zij zagen vol 
onbegrip hoe kinderen ongegeneerd op de graven van onze 
voorouders klommen en er uitgelaten omheen dansten. 
Toen de schoolklas was vertrokken, hebben zij uit respect 
voor de doden rituelen uitgevoerd om hun geesten te eren 
en weer tot rust te brengen.
Recentelijk is de oorspronkelijke functie van de hunebed-
den, namelijk grafmonumenten, weer in de publiciteit 
gebracht door één van de beheerders van een groot deel 
van de hunebedden, de Stichting Het Drents Landschap. 
Die boodschap luidt: ‘Een hunebed is een grafmonument, 
daar ga je met respect mee om en daar klim je zeker niet 
bovenop.’

Albert Hovius
oud-voorzitter van de Vereniging Historisch Anloo
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Zij zagen vol onbegrip 
hoe kinderen ongegeneerd op 

de graven van onze voorouders 
klommen en er uitgelaten 

omheen dansten

Kinderen op hunebed D27 bij Borger. Foto Hunebedcentrum, Borger



uit het veLd: de werKerS in SaSSenheiM
In deze rubriek vertellen mensen uit 
het veld over hun werk voor het be-
houd van ons funerair erfgoed. Aan 
het woord zijn de mannen rond de 
Sint Pancratiuskerk in Sassenheim.
 
‘Een knots van een kerk’ volgens de beheer-

der. Dit katholieke godshuis staat midden in 

het dorp, tussen een drukke verkeersweg en 

een winkelstraat. Maar achter de kerkhofmuur 

heerst een verrassende stilte. De neogotische 

kruiskerk is in 1928 voltooid, met zitplaatsen 

voor duizend parochianen. Tegenwoordig ko-

men er op zondag nog tweehonderd. Op het 

kerkhof vinden ongeveer dertig begrafenissen 

per jaar plaats.  

Ook in andere opzichten zijn de tijden veran-

derd: de twee kosters in loondienst zijn verle-

den tijd. Het groen van de grote pastorietuin en 

het kerkhof wordt onderhouden door een groep 

van tien vrijwilligers. Elke donderdagochtend 

zijn ze aan het werk: schoffelen, snoeien, gras 

maaien, oude zerken opruimen, schoonhouden 

van talud en afvoeren van hout en ander tuin-

afval.

Dorpsnovelle 
Herman van Amsterdam is lid van deze groep. 

Hij heeft een boek geschreven over zijn bele-

venissen op het kerkhof tijdens vier seizoenen, 

met de titel: Onder het oog van de slechtvalk. 

Wie het heeft gelezen, kent de weg naar hun 

‘koffiecorner’, de plek waar vroeger de auto van 

de pastoor stond gestald. Om tien uur zitten 

ze daar aan de koffie. Vandaag is er boterkoek. 

Boven hun hoofden hangen aan de muur de 

houten kruisjes die tijdelijk op het verse graf 

worden gezet, totdat de steen arriveert. 

Ze beginnen om negen uur. De een doet het al 

acht jaar, een ander beleeft vandaag zijn vuur-

doop. De drie ‘statushouders’, uit verre buiten-

landen, zijn toevallig afwezig. 

Waarom doen ze dit soort werk? Voor de een 

is het een manier om even te ontsnappen 

aan moeder de vrouw of om buiten te kunnen 

werken: ‘Ik ben verhuisd van een huis met een 

grote tuin naar een appartement.’ Zijn buurman 

ter rechterzijde: ‘Mijn ouders liggen hier begra-

ven en hun graf hield ik altijd al bij. Pas na mijn 

pensionering ben ik echt begonnen. Ik vind het 

een eer dat ik dit nog kan doen voor de mensen 

die hier liggen.’

Vrouwen 
Ook beheerder Leo is vrijwilliger; hij bedenkt 

wat er per werkochtend gedaan moet worden. 

Er zijn overigens geen vrouwen lid van de club. 

De mannen vermoeden dat dit heeft te ma-

ken met de aard van het werk: ‘Er moet veel 

gesjouwd worden en je wordt er niet schoner 

van.’ Ze geven meteen toe dat veel vrouwelijke 

bezoekers op het kerkhof een aantal graftuin-

tjes mooi bijhouden. Ook bestaat de ploeg die 

de bloemstukken in de kerk verzorgt, uit alleen 

vrouwen. Er gaat binnenkort wel een oproep 

voor ‘vrijwilligers m/v’ uit. Helemaal wars van 

dames zijn ze toch niet. 

De reacties op het boek van Herman in het 

dorp zijn positief. Het is ook reclame voor dit 

werk: ‘Ja,’ zegt er een, ‘ik las het boek en toen 

ben ik langsgekomen.’ Ze willen er een prach-

tige, groene plek van maken, zodat er meer 

mensen naartoe komen, om er even uit te zijn. 

Een oase in het dorp. 

Ze gaan graag bij de ‘tetjes’ – de typische, gele 

narcissen van deze bollenstreek – op de foto, 

met hun gereedschap en de koster met de kof-

fiekan. 

Klopt het boek wel – is er niet een hoop ver-

zonnen? In elk geval bestaat de slechtvalk, 

die in het boek een centrale rol heeft, echt. De 

beheerder wijst naar het luik in de toren, waar 

ze altijd zit, zoals aan de witte poepsporen op 

het dak duidelijk is te zien. 

Korrie Korevaart
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