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vereniging voor funeraire cultuur

 Chique wandelen in Wassenaar
 ’t Lalibellum op Zorgvlied

 Aan deze zijde van de dood

Graven op internet: ‘In paradisum deducant te angeli’
‘Een beetje begraafplaats heeft vandaag de dag een website. Dat zou je
denken. Maar niets is minder waar’,
schreef ik in de eerste aflevering
van deze rubriek in september 2004.
Inmiddels zijn we meer dan acht jaar
en 32 afleveringen verder. Anno 2012
is het aantal begraafplaatsen dat
over een eigen website beschikt fors
uitgebreid. De meeste beperken zich
tot zakelijke informatie over beheer,
soorten graven, tarieven en reglement. Soms zijn de sites zo saai en
slecht vormgegeven dat je spontaan
zou kiezen voor een crematie.
De bescheiden website van de Noorderbegraafplaats in AmsterdamNoord is een mooi voorbeeld van
een begraafplaats die meer informatie biedt. Het kopje geschiedenis behandelt het ontstaan van de
begraafplaats, het 75-jarig bestaan

(dat was in 2006) en bekende namen.
Leuk is dat je in de rubriek Natuur de
Bomenwandeling Noorderbegraafplaats kunt downloaden. Iets daaronder staat nog een verrassing: een
fietsroute langs de begraafplaatsen in
Amsterdam. De vijftig kilometer lange
route loopt langs de Noorderbegraafplaats, De Nieuwe Ooster, Zorgvlied,
Buitenveldert, Huis te Vraag, Vredenhof, St Barbara en weer terug naar de
Noorderbegraafplaats. Je kunt hem
in zijn geheel of in gedeeltes downloaden.

actueel. Jammer alleen dat je geen
natuur- of funeraire wandeling over
de begraafplaats kunt downloaden.

De website van R.-K. Begraafplaats
Buitenveldert heeft als motto: In
paradisum deducant te angeli
(Mogen de engelen u geleiden naar
het paradijs), naar een gezang uit het
requiem (uitvaartmis) in de katholieke
kerk. De site is een verademing: mooi
vormgegeven, informatief en

Bartho Hendriksen,
hoofdredacteur@terebinth.nl

Wie neemt de handschoen op?

Links
• Noorderbegraafplaats,
www. noorderbegraafplaats.nl
• R.-K. Begraafplaats Buitenveldert,
www.begraafplaats-buitenveldert.nl

Instellingsbegraafplaats VeldwijkErmelo. Foto: Bert Pierik

Funeraire varia

Op de begraafplaats zelf is (tijdelijk)
een gedichtenpad ingericht: op twintig
banieren hangen verzen die troost en
kracht kunnen bieden. Er is ook een klein
gedichtenboekje van gemaakt.

Buitenveldert vernieuwd
Met ‘meer een afsluiting van een periode dan een opening’
werden op 1 oktober de nieuwe voorzieningen op roomskatholieke Begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam feestelijk in gebruik genomen.
En de begraafplaats mag trots zijn op de prachtige condoleanceruimte, twee 24-uurs rouwkamers en de bloemenwinkel
annex café: Coffee and Flowers. Directeur Anja Vink vertelde
dat gemis van horeca in de buurt er twee jaar geleden toe
leidde dat de schop in de grond ging voor een grondige vernieuwing van de faciliteiten. Het naar eigen zeggen beperkte
budget van het bestuur van de Sint Augustinusparochie, de
eigenaar, is aan het resultaat niet af te zien.
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En zo valt er nog veel meer funerair
moois te vinden op het internet. Ik
heb er wel eens eerder voor gepleit
een databestand op te zetten van alle
begraafplaatsen in Nederland met
alle relevante gegevens. Dat is toch
eigenlijk iets wat je op de site van de
Terebinth verwacht.
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Ermelo-Veldwijk
De oude begraafplaatsen van de voormalige GGZ-instelling Veldwijk in Ermelo
worden niet gerestaureerd, zo laat de
secretaris van de stichting begraafplaatsen
Ermelo-Veldwijk de redactie in een brief
weten. De Raad van Bestuur van (nu)
GGZ Centraal heeft de samenwerking
met de stichting om onbekende redenen
stopgezet.
Veldwijk-Ermelo is een van de weinige
oorspronkelijk instellingsbegraafplaatsen van ons land. Op het blog http://
begraafplaatsveldwijk.wordpress.
com/2012/10/01/vooral-gebrek-aan-respect wordt ingegaan
op de achtergrond van het conflict: geen of slechte communicatie vanuit GGZ Centraal.
Diverse bemiddelingspogingen zijn op niets uitgelopen, aldus
secretaris Natalie Overkamp. Zij hoopt nu maar dat de instelling zelf de begraafplaatsen gaat onderhouden. De stichting
blijft wel de funeraire waarden van de dodenakkers conserveren en de plek door publicaties en rondleidingen onder de
aandacht brengen.
Het boek Grafstenen krijgen een gezicht over de begraafplaatsen uit 2011 (€ 16,75 ex verzendkosten) is nog te verkrijgen.
Stuur hiervoor een mail aan info@begraafplaatsenveldwijk.nl

Inhoud
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Geen themanummer dit keer maar een gevarieerde afsluiting van het
jaar. Redacteur Wim Cappers promoveerde op 1 november op zijn
proefschrift ‘Aan deze zijde van de dood’, Rita Hulsman bespreekt
het en wandelde funerair in Wassenaar, Bartho Hendriksen bekeek
de vernieuwde Oude Begraafplaats in Geldermalsen, Selma Damsma
verwonderde zich op de Uitvaart Vakbeurs, Liesbeth Vermeulen en
Bert Pierik bezochten ’t Lalibellum en Jannes Mulder was in Overschie en portretteert vrijwilligers die de Oude Begraafplaats in kaart
brachten.
En verder
2 Graven op internet / Funeraire varia
3 Mens & Plek: Arpad Nesvadba
4 Begraafplaats Dorpskerk Wassenaar
6 Boeken- en mediarubriek
8 Verslag van de Uitvaart Vakbeurs in Gorinchem
10 ’t Lalibellum op Zorgvlied
12 Wim Cappers gepromoveerd op de dood!
14 Oude Begraafplaats Geldermalsen weer als nieuw
15 Bestuursnieuws
16 Rubriek: Uit het veld / Colofon
Omslag:
’t Lalibellum op Zorgvlied met de trap naar de eeuwige vlam
glimmend van de regen. Foto: Bert Pierik
Foto boven: Familiegraf Van Wassenaer tegen de muur van de
Dorpskerk in Wassenaar. Foto: Rita Hulsman
Lochem, Oude Begraafplaats. Wim Cappers onderzocht hoe seculariserend Nederland aankijkt tegen de dood. Foto: Bert Pierik
Arpad Nesvadba bij het graf van ‘Cissy van Marxveldt’

Mens & Plek

Naam Arpad F.H. Nesvadba
Leeftijd 58 jaar
Functie Hoofd Zorgvlied, Amstelveen

Onderweg naar de uitgang, in een golfkar,
vraag ik Nesvadba of ’t Lalibellum, het nieuwe
keldercomplex voor algemene graven (zie pag.
10), voor hem dè funeraire plek is. Hij keert
onmiddellijk de kar en laveert vlotjes naar het
eenvoudige graf van Setske de Haan. Onder het
pseudoniem Cissy van Marxveldt werd zij in
de jaren twintig van de vorige eeuw bekend als
schrijfster van populaire boeken, met als hoofdpersoon de jonge vrouw Joop ter Heul. Deze
boeken waren bij zijn moeder favoriet.
Toen een bezoeker vroeg waar zij het graf van
Cissy van Marxveldt kon vinden, bleek zij
onbekend omdat zij onder haar eigen naam Setske de Haan
begraven lag. Bij Nesvadba kwamen toen allerlei herinneringen aan zijn eigen jeugd en moeder boven. Tijdens zijn
midlifecrisis stierven namelijk verschillende familieleden
en ’ontdekte’ hij bij het overlijden van zijn moeder het werk
in de uitvaartzorg als zinvol alternatief voor zijn carrière als
exportmanager. Als uitvaartverzorger maakte hij kennis met
Zorgvlied en vond het een aantrekkelijke gedachte om er ooit
beheerder te worden. In het jaar 2001 kwam de functie vrij
en solliciteerde hij, als inwoner van Den Haag. Nu werd heel
Zorgvlied zijn plek!

Voor hem heeft een begraafplaats een belangrijke functie
waar graven getuigen van voorbije gebeurtenissen en persoonlijke herinneringen. Het heeft, net als een fotoalbum, een
belangrijke functie voor het geheugen. Nesvadba probeert de
sfeer op historische delen van Zorgvlied zoveel mogelijk te
bewaren, terwijl hij ook openstaat voor de stromingen van
nu. Hier kan alles, maar niet overal. Zo heeft hij een nieuw
deel aangelegd: Paradiso, waar eigentijdse, moderne en soms
extravagante monumenten geplaatst mogen worden.
Bert Pierik
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Funeraire wandeling

begeleidde op een reis naar Sint Petersburg. Na terugkeer in Nederland werd
Sophia benoemd tot grootmeesteres en
haar stiefdochter tot hofdame van Anna
Paulowna. Eind 1831 nam Marie Cornelie afscheid van het hof, om zich te kunnen wijden aan haar echtgenoot, Jacob
D.C. baron van Heeckeren van Kell.
Marie Cornélie voelde zich zeer verbonden met het geslacht Van Wassenaer. Zij
bekostigde een restauratie van het beeld
van luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer Obdam in de Grote Kerk in Den
Haag en liet daarvan voor zichzelf een
kleine bronzen kopie maken. Na Maries
dood hertrouwde Jacob met Isabella A.
Sloet van Toutenburg. Beiden rusten
ook in deze grafkelder.
Rechts het grafmonument (met kruis)
van Slotemaker de Bruïne

Begraafplaats
Dorpskerk Wassenaar

Van Wassenaer, Van Heeckeren van Kell, Van Limburg Stirum, Van Beresteyn: op de protestantse begraafplaats bij
de Dorpskerk van Wassenaar bevinden zich veel graven
van adellijke en andere aanzienlijke families, die in de 19de
eeuw op de buitenplaatsen rond het dorp woonden.
Een van de oudste zerken bedekt het
graf van Louise A.W. van Beresteyn,
dochter van jonkheer C.P van Beresteyn
en jonkvrouw E. Quarles van Ufford.
De eerste drie kinderen van het echtpaar
overleden voor hun vijfde jaar. Nadat
ook hun dochter Louise in 1832 op dertienjarige leeftijd was gestorven, waren
de ouders ontroostbaar. Ze verlieten de
buitenplaats Backershagen en zochten
vergetelheid in Zwitserland. Louise’s
graf ligt op het oudste hervormde deel
van de begraafplaats. Dit was verreweg
het grootste gedeelte, want het stukje
dat de kerk in 1830 aan de gemeente
afstond voor gebruik als burgerlijke
begraafplaats was uitermate klein. Toch
bleek het deel ruim voldoende, want
uitsluitend onvermogende of verongelukte personen kregen er hun laatste
rustplaats.
Edele vrouwe
Het familiegraf van Van Wassenaer ligt
tegen de muur van de kerk: een neo-

classicistische opstand met een zerk
ervoor. Behalve het familiewapen zijn
onder meer bloem- en bladmotieven en
het symbool van de staartbijtende slang
aangebracht. Op de zerk is de volgende
tekst gebeiteld: ‘Hier rust in ‘t kil verbyf der dooden/ Een vrouw, die ryk aan
christendeugd/ Der armen toevlugt was
in nooden/ De weeuwen troost, de weezen vreugd./ Vraagd gy die dit geschrift
zult lezen/ op dezen zerksteen, wandelaar/ wie mag die eedle vrouw toch
wezen/ Zy was gravin van Wassenaar’.
Deze edele vrouw was Sophia W.P
van Wassenaer, geboren baronesse van
Heeckeren van Kell, overleden in 1847.
Zij was de derde vrouw van Jacob Unico Willem graaf van Wassenaer Obdam.
Later is haar stoffelijk overschot herbegraven in de grafkelder een eindje verderop. Daar is ook Sophia’s stiefdochter
Marie Cornélie in 1850 bijgezet. Marie
reisde in 1824 naar Rusland. Met haar
stiefmoeder maakte ze deel uit van het
gezelschap dat prinses Anna Paulowna

Graven van de adel goed vertegenwoordigd
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Gevleugelde kop
In hetzelfde gedeelte bevindt zich een
sarcofaag voor de in 1866 overleden
Sophie Wundt, volgens de inscriptie
geschonken door haar leerlingen. Op
de marmeren dekplaat is een afbeelding te zien van een vrouwenfiguur in
een lange mantel. Haar voeten rusten
op een draak, in haar hand heeft ze
een olielampje. Dat deze uit Duitsland afkomstige docente een christelijke geloofsovertuiging had, blijkt uit
teksten op de grafsteen, in vertaling:
‘Volharding voert tot volmaaktheid’
en ‘Waakt en werkt opdat u het kwaad
overwint.’
Niet ver van deze sarcofaag staat een
slanke zuil, bekroond door een gevleugelde kop, gemaakt in de herkenbare
stijl van de beeldhouwer J.A. Raedecker. In de zuil zijn in sierlijk schrift de
volgende woorden uitgehouwen: ‘Wij
zijn van eender/ maaksel/ als droomen
zijn./ En ons geringe/ leven/ ligt midden in een/ slaap’, een vertaling van een
tekst uit The Tempest van William Shakespeare. Het monument staat op het
graf van P.W. Scherjon (†1936).
De vraag naar grafruimte steeg snel,
mede door de snelle groei van het
dorp nadat in 1923 de tramlijn tussen
Den Haag, Wassenaar en Leiden was
geopend. In 1940 was er bijna geen
begraafruimte meer beschikbaar, terwijl
het er niet naar uitzag dat de besprekingen over de aanleg van een nieuwe
dodenakker snel tot resultaat zouden leiden. Daarom vroegen de kerkvoogden
aan B&W of ze de begraafplaats aan
de noordzijde met een perceel mochten uitbreiden. De gemeente wees het

‘Ons geringe leven ligt midden in een slaap’
ambtenaren hem ‘Slotemaker de B.’,
omdat hij naar hun mening de ‘ruïne’
op Sociale Zaken had achtergelaten.

Het boegbeeld van de CHU
Het graf van de in 1941 overleden Jan
R. Slotemaker de Bruïne, achtereenvolgens predikant, hoogleraar en politicus,
ligt nog binnen de ring om de kerk.
Het valt van verre op door de gebogen
roodstenen wand die achter de zerk
is opgetrokken. Als politicus groeide
Slotemaker uit tot het boegbeeld van
de Christelijk-Historische Unie, later
opgegaan in het CDA. Hij stond bekend
om zijn ijdelheid, die zich onder andere
uitte in een weelderig golvende baard.
In het Haagse circuit deed het grapje
de ronde dat Slotemaker, bij de hemel
aangekomen, aan Petrus vroeg: ‘Staat
de fotograaf klaar?’ Op Sociale Zaken,
waar hij in 1933 als minister aantrad,
was hij medeverantwoordelijk voor verlaging van de steun aan werklozen. Dit
was niet zijn sterkste periode, want toen
hij in 1935 overstapte naar Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, noemden

Een dichter en een illustrator
In 1944 was uitbreiding weer noodzakelijk, temeer omdat het met de
‘tegenwoordige crisis in transportmiddelen uiterst bezwaarlijk was’ om in
omringende gemeentes te begraven. De
inspecteur van volksgezondheid voelde
er aanvankelijk weinig voor om zijn
goedkeuring te geven. Maar toen de
kerkvoogden lieten weten dat ze dan
genoodzaakt waren te stoppen met de
verkoop van graven aan niet-lidmaten,
ging hij door de knieën.
Het graf van de dichter en hoogleraar
Pieter N. van Eyck bevindt zich in het
nieuwere gedeelte. De zerk uit 1954 is
bijna onder het maaiveld verdwenen en
de inscriptie nauwelijks meer leesbaar.
Van Eycks gedichten zijn beter bewaard
gebleven, zoals het bekende Mijn dood
en ik, waarin een Perzisch edelman de
dood ontmoet, die eerder op de dag
zijn tuinman de schrik op het lijf had

Omdat een doorgaand pad oud van
nieuw scheidt en het nieuwe stuk wat
hoger ligt dan het oude, is een mooie
overgang ontstaan. De onregelmatige
omtrek van de uitbreiding noodzaakte
tot afwisselend korte en langere rijen
graven, wat goed aansluit bij de onregelmatigheid van het oude gedeelte.
Rita Hulsman
Praktische informatie
• Begraafplaats Dorpskerk Wassenaar
• Plein 3
• 2242 KB Wassenaar
• 070 51 13 520
• www.pkn-wassenaar.nl/dorpskerk

Gevleugelde kop op het graf van Scherjon

Familiegraf Van Wassenaer tegen de kerkmuur

verzoek aanvankelijk af, maar vanwege
het nijpende gebrek aan begraafruimte
gedoogde ze dat daar begraven werd.

gejaagd. Ook in De Nachtigaal dichtte
hij over de dood: ‘O Dood, geheime
nachtigaal,/ die in de donkre hagen
zingt...’
Schuin tegenover dit graf, aan de
overkant van het pad, ligt de laatste
rustplaats van Cornelis Jetses (1955).
Hij verwierf nationale bekendheid als
illustrator van boeken als Ot en Sien
en Afke’s Tiental en als tekenaar van de
leesplank met aap, noot, mies.
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Boeken en media

Zullen wij hen mettertijd
vergeten?
In de gids voor
de Algemene
Begraafplaats
van Maastricht
is een selectie
opgenomen van
de belangrijkste grafmonumenten. Ze zijn
gerangschikt
per grafveld en
daarbinnen per vak. Elk monument
is voorzien van een foto en een korte
beschrijving, en in de meeste gevallen
zijn ook gegevens opgenomen over de
begraven persoon of personen. Naast
de talrijke katholieke grafvelden telt de
dodenakker enkele protestantse velden,
een grafveld voor ‘andersdenkenden’ en
een Joodse begraafplaats.
De sarcofagen van het echtpaar Coenegracht-Dapsens waren oorspronkelijk
door een haag van elkaar gescheiden.
De zijne stond op het protestantse, de
hare op het katholieke gedeelte. Later is
de haag verwijderd en zijn beide objecten verenigd binnen één hekwerk.
Het graf van de socialist Jean H. Beckers (1916) is de laatste herinnering
aan het grafveld waar oorspronkelijk
de ‘goddelozen’ werden begraven. Het
veld dateerde uit 1857 en was bestemd
voor (zelf)moordenaars, zwervers en
ongelovigen zoals communisten en
socialisten.
De laatste twee groepen voelden zich
gestigmatiseerd en kregen uiteindelijk
voor elkaar dat er in 1920 een nieuw
grafveld werd ingericht voor ‘andersdenkenden’. Daar is onder meer in
1939 J.H. Paris begraven, raadslid voor
de SDAP. Hij kreeg een opmerkelijk
grafmonument: in de top van de stèle is
een portretreliëf aangebracht omgeven
door een lauwerkrans, die wordt opgehouden door twee mannelijke en twee
vrouwelijke werklieden. Daarentegen is
L.J. Roumen, aalmoezenier van sociale
werken, gewoon op een van de katholieke grafvelden begraven. Reliëfs van
een arbeider en arbeidster duiden op
zijn sociale missie.
Het is plezierig dat de Hebreeuwse
teksten op de joodse grafstenen zijn
vertaald:
‘Zie, dit is Sjelomo’s bed/ een man die
rechtvaardigheid deed, die wandelde
6
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op aarde,/ plotseling was hij niet meer,
want zijn dag was gekomen,/ maar de
dood heeft geen bres in hem geslagen,/
want de geest steeg op en Sjelomo werd
wakker’ (Salomon Hertog, 1867).
Op de joodse begraafplaats staan veel
stenen die herinneren aan de Tweede
Wereldoorlog, zoals die van de zesjarige Samuel Holländer, gestorven op 4
juli 1945. Op de steen staat verder dat
zijn vader en moeder in ballingschap
werden weggevoerd en ‘stierven in
deze grote nood die aan ons is voorbijgetrokken.’
Ook elders op de begraafplaats herinneren erevelden en particuliere graven
aan de slachtoffers van deze oorlog.
Zoals het monument op het familiegraf
Dahmen-Smeets, waar in de linkervleugel van de engel op de sokkel een
kogelgat zit. Hubertina Smeets kwam
op 10 mei 1940 om door een bominslag. Tijdens haar begrafenis moesten
de nabestaanden een veilig heenkomen
zoeken achter de graven omdat er een
luchtgevecht plaats had tussen Franse
en Duitse jachtvliegers. Het monument
is ontworpen door de plaatselijke steenhouwer A. Lejeune.
Veel monumenten zijn gesigneerd door
Maastrichtse steenhouwers en beeldhouwers. Een van hen was Charles Vos,
die zelf eveneens op de Tongerseweg
is begraven. Op zijn graf staat een treurende Maria. Het in Roermond gevestigde atelier Cuypers & Stoltzenberg
leverde ook de nodige monumenten,
bijvoorbeeld het levensgrote beeld
van moeder en kind op het graf van
de familie Smeets-Disch. Ernestine
Smeets stierf in 1918 aan de Spaanse
griep, evenals haar ongeboren kind.
In dit boek is ook een aantal bijzondere moderne monumenten opgenomen, zoals dat van fotograaf Mantz
(1983), ontworpen door Hans Bartelet.
Drie gestapelde blokken natuursteen
verbeelden het smalle hoge pand aan
het Vrijthof waar Mantz zijn fotozaak
met bovenwoning had. In het midden
van het bovenste blok is een rond gat
geboord dat verwijst naar het objectief
van zijn fototoestel.
Afwijkend in elk opzicht is de grafsculptuur voor Ingrid Philips (1998).
Het is een kleurrijke bronzen assemblage van allerlei gestapelde attributen:
kannen en vazen, kistjes en doosjes,
schoenen en laarzen, maar ook een

engelenbuste. Uitbundig en ingetogen
tegelijk.
Een los ingestoken plattegrond met
vier wandelroutes vergemakkelijkt het
vinden van de grafmonumenten op het
uitgestrekte terrein. De beschreven personen zijn weliswaar vervlogen in de
eeuwigheid, maar zullen dankzij deze
gids, die het tweehonderdjarig bestaan
van de begraafplaats markeert, voorlopig niet vergeten worden.
Rita Hulsman
Minis, S. (tekst) en Evelein, J. (foto’s), Als
de stemmen zwijgen spreken de stenen.
Gids voor de algemene begraafplaats van
Maastricht. (Maastricht: Stichting Veldeke
Mestreech, 2012, 420 blz., ISBN 978-90809202-3-1, €19,95 excl. verzendkosten;
voor bestellingen: mail naar info@veldekemestreech.nl).

Begraven is zo gek nog
niet

‘Stel dat we in
de toekomst
alleen nog maar
cremeren…,
dan krijgen we
een land zonder
begraafplaatsen,
een land zonder
herinnering, een
land in ontkenning van dood
en geschiedenis.’ Mooi gezegd in de
intro van dit Thematijdschrift.
Het nummer Begraven is zo gek nog
niet, is goeddeels gefinancierd door de
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) en staat onder hoofdredactie van Anja Krabben, tevens
hoofdredacteur van de uitgave van de
LOB: De Begraafplaats, en Roy de
Beunje. Het is een fraai uitgegeven
blad, met veel ruimte voor beeld. Niet
zo gek: begraafplaatsen zijn fotogeniek!
Op de cover herkennen we de het beeldmerk van de prachtige tv-serie Six feet
under.
Ruim aandacht is er voor het begraafplaatsgevoel van bekende en onbekende
landgenoten, de geschiedenis van begraven in Nederland, de populariteit van
natuurbegraafplaatsen en wonen op de
begraafplaats. En (altijd interessant):
wat kost het? Het zijn toegankelijk
geschreven verhalen over diverse aspec-

ten van begraven, bedoeld voor een
breed publiek.
Wat wel opvalt is dat Vereniging de
Terebinth pas op pag. 89 en dan heel
kort wordt genoemd. Zou het betekenen dat na ruim 25 jaar het belang van
behoud van funeraire cultuur overal is
doorgedrongen en we overbodig zijn
geworden? Laten we dat hopen. Beetje
jammer is wel dat bij het stuk over het
200-jarig bestaan van begraafplaats
Tongerseweg in Maastricht niet verwezen wordt naar ons themanummer
over dit jubileum (2012-2), en bij de
aandacht voor Allerzielen het themanummer Allerzielen (2012-3) niet wordt
vermeld. Maar voor het overige: koop
en lees het blad! Eind dit jaar verschijnt
nummer 4, met als thema begraafplaats
en crematorium De Nieuwe Ooster.
Liesbeth Vermeulen
92 blz., ISSN 2211-2693; bestellen: maak
€ 10,45 (€ 7,95 plus portokosten) over op
rekeningnr. 5034669 van Stichting ThemaTijdschriften o.v.v. ‘Begraven’ en uw adres.
Een abonnement kost € 30 per jaar.

Het huis der levenden

De begraaf-plaats staat binnen de
joodse gemeenschap bekend onder verschillende namen. Een daarvan is ‘Beth
Chaim’ wat ‘het huis der levenden’
betekent en aanduidt dat de ziel onster-

felijk is en de dood onderdeel is van
het leven. In het eerste deel van “Beth
Chaim”. Over dood, rouwen en begraven in het jodendom wordt de invloed
van de joodse visie op het stervens- en
rouwproces toegelicht. Het joodse denken hierover staat ver van ons westerse
leven en zaken zijn soms lastig te begrijpen. Hoe je je als niet-jood(se) dient
te gedragen en joodse nabestaanden
eventueel kunt benaderen, blijft in het
boek wat onderbelicht. Door tussen de
regels door te lezen heb ik daarvan enig
beeld gekregen, maar meer expliciete
aandacht had ik gewaardeerd.
Deel één gaat erover hoe men in de
rouwfase binnen de joodse gemeenschap met elkaar omgaat. Mij stemden
enkele zaken tot nadenken. Ik ken vele
niet-joden die nieuwe kleding kopen
voor een uitvaart. Het wordt in de joodse gemeenschap ongepast gevonden als
je veel aandacht aan je uiterlijk besteedt
terwijl de nabestaanden rouwen en ondertussen een lichaam in verval raakt.
Het gebruik van de open kist kent men
niet, want het zou respectloos zijn om
te kijken naar iemand die niet terug kan
kijken. Vond ik beide hele mooie overwegingen.
Het tweede deel gaat over de ontstaansgeschiedenis van de joodse begraafplaats en de achtergrond van de funeraire symboliek. In de Talmoed staat dat
een plek voor de doden niet voor iets
anders mag worden gebruikt. Bezoekt

u een joodse begraafplaats, dan mag u
daar dus niet drinken en eten.
Het derde deel schenkt aandacht aan
een aantal joodse begraafplaatsen in
Europa.
De schrijver stuurde mij als recensieexemplaar een pdf (het boek is namelijk alleen via printing on demand te
verkrijgen), met helaas wat taalfoutjes.
Het boek is verder helder en bondig
geschreven, de informatie prettig verwoord. De vele joodse woorden en
begrippen worden steeds uitgelegd,
soms in een voetnoot.
Als ik de betekenis van een woord op
pagina 15 lees, dan weet ik door de
veelheid aan joodse begrippen dertig
pagina’s later de betekenis niet precies
meer. Helaas
“ beth chaim”
moet ik dan
over dood, rouwen
zoekend terugen begraven in het jodendom
bladeren. Persoonlijk zag
ik graag een
verklarende
woordenlijst
achterin.
Selma Damsma
Parijs, K. Van, “beth chaim”. Over dood,
rouwen en begraven in het jodendom.
(Unibook, 2011, eigen uitgave als Printing on
Demand, te bestellen via Karel_van_Parijs@
hotmail.com of viawww.shopmybook.com,
90 blz. € 19,95).

Mediatips

Boek over graftrommels
Rond 1 maart 2013 brengt de stichting Dodenakkers.nl een
boek uit over graftrommels en grafkransen in Nederland. Funerair historicus Leon Bok heeft samen met Evert Jan Halkus
ongeveer duizend graftrommels in Nederland in kaart gebracht.
De interessantste zijn zo nodig gerestaureerd. De schat aan
informatie die daarbij opgedaan is, is verwerkt in het boek.
De provincies Drenthe en Overijssel hebben het boek gesubsidieerd. Het kost twintig euro, bij voorinschrijving tot begin
februari met twee euro korting. Bestellen via het mailadres:
graftrommels@dodenakkers.nl. Vermeld ook de adresgegevens voor verzending. De verzendkosten zijn 2,50 euro bij één
exemplaar.
Grafgalerijen van Laken opgeknapt
Eindelijk is de knoop doorgehakt: de ondergrondse grafgalerijen op het kerkhof van Laken in België worden opgeknapt.
De stad Brussel stelt 1,9 miljoen euro beschikbaar omdat ‘Het
kerkhof van Laken een patrimoniale en een heel belangrijke
toeristische trekpleister van Brussel is’. De totale kosten bedra-

gen 5,7 miljoen euro. Voor de Open Monumentendagen in
september 2012 stelde Epitaaf een tentoonstelling samen met
historische documenten en ontwerpen over grafgalerijen op
vier Brusselse begraafplaatsen. Bij deze tentoonstelling is een
interessante brochure verschenen, als special deel 14 van de
uitgave Tafofiel: De grafgalerijen op het kerkhof van Laken en
andere voorbeelden in Brussel. Te verkrijgen als pdf door een

mail te sturen aan: info@epitaaf.org

Dichters van Dienst
Dichters van dienst is een expositie over de eenzame uitvaarten
in Amsterdam en bestaat uit Sporen, een keuze uit het fotoarchief van het Team Uitvaarten van de gemeente Amsterdam,
portretten van de dichters van de Poule des Doods en een fragment van de documentaire van Astrid Bussink hierover. In
Amsterdam vinden jaarlijks ongeveer vijftien ‘eenzame uitvaarten’ plaats. In 2002 las dichter F. Starik voor het eerst een
gedicht voor bij zo’n uitvaart: het begin van een traditie.
Te zien in het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover tot en met
24 februari 2013. www.totzover.nl
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Bijzonder monument met engel

De Uitvaart Vakbeurs

Bonte afwisseling
op Uitvaart Vakbeurs

Voor het eerst ging ik op weg naar de Uitvaart Vakbeurs in
Gorinchem en al meteen bij aankomst de eerste lach. Op
de parkeerplaats vele zwarte en grijze auto’s, van oudsher
dé modekleur in de uitvaartbranche. Bij de ingang stond
ook een rouwkoe die als trekdier dienst doet voor een
rouwkoets.

Reconstructie
Met grote interesse bezocht ik thanato
practeurs, obductieassistenten en
docenten die mensen leren schedels
te reconstrueren na een ongeval zodat
8
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de nabestaanden toch nog persoonlijk
afscheid kunnen nemen. Ik ontdekte de
laatste mode voor uitvaartleiders, luisterde naar callcenter medewerkers die
zorgen dat uitvaartondernemers bereikbaar blijven, sprak ritueelbegeleiders,
zag vele kisten, rouwauto’s, graafmachines en urnen.
Persoonlijk was ik bijzonder onder de

indruk van www.anamurn.nl. De urn
van roestvrij staal staat op een rond
vormgegeven portret van de overledene
en spiegelt zo mooi op de urn zelf. Je
zou verschillende portretten kunnen
gebruiken tijdens verschillende momenten van herdenken tijdens het jaar.
Ook was ik aangenaam verrast door de
portreturn (zie www.portreturn.nl). De
urn heeft de vorm van het hoofd van
de overledene. Door speciaal gerichte
belichting, kunstmatig of door zonlicht,
wordt het profiel op de achtergrond
zichtbaar.
En de laatste rage in kisten; nog steeds
vier wanden, een deksel en een bodem
zou je denken. Toch zat er een verrassend exemplaar tussen. Een prachtige
uitsnijding van het Laatste Avondmaal
op de zijkant van de kist.
Paard en wagen
De vraag naar nostalgisch vormgegeven uitvaartrituelen neemt toe, zoals
vervoer met paard en wagen in plaats
van per rouwauto. Woonwagenbewoners hebben bijvoorbeeld een voorkeur
voor de witte koets, het liefst met vier
paarden ervoor.
Waar ik persoonlijk niet eerder bij stilstond was de ontwikkeling van door de

Witte koets, nog zonder paarden

Binnengekomen verraste mij de enorme
afwisseling in het aanbod. Ik ontmoette
nabestaandenplanners, accountants
en incassobureaus voor de financiële
afwikkeling van erfenissen en uitvaartkosten.
Ik sprak over de wijze waarop zij te
werk gaan als nabestaanden de rekening
niet kunnen of willen voldoen. Zeker
een precaire zaak bij baby’s die tijdens
of snel na de geboorte overlijden. En
baby’s die voor de 24ste week van de
zwangerschap dood gaan, vallen meestal niet onder de uitvaartverzekering van
de ouders. Een onverwacht gegeven
waarop aanstaande ouders emotioneel
en soms financieel niet zijn voorbereid.
Ik sprak mensen van diverse charitatieve instellingen en weet nu dat ik
bijvoorbeeld een legaat kan overmaken
aan blindengeleidehonden-in-opleiding
en kreeg een kaartje met het alfabet in
braille.

De Uitvaart Vakbeurs 2012 werd van 26
tot 28 september gehouden op initiatief
van de VTU (Vereniging Toeleveranciers
Uitvaartbranche) in de Evenementenhal
te Gorinchem. Het doel van de tweejaarlijkse beurs, is een platform creëren om
verschillende disciplines uit de nationale
en internationale uitvaartbranche bij
elkaar te brengen.

Kom op uitvaartondernemers, op de volgende beurs
wat meer kleur!

Met uitneembaar vogeltje voor thuis

Afbreekbare urn

Grafkist met het laatste avondmaal

Urn met profiel

natuur afbreekbare urnen, bijvoorbeeld
gemaakt van maïscellen. Deze urnen
mogen, omdat ze opgaan in de natuur,
worden bijgezet in een familiegraf
en zijn geschikt voor gebruik op een
natuurbegraafplaats.
Op het gebied van de funeraire cultuur,
de grafstenen en monumenten, was er
niet heel veel nieuws onder de zon. Ik
zag wel grafstenen met de gehakte hand
en stenen geïmporteerd uit lage lonenlanden.
Wat ik persoonlijk wel een mooie vorm
vond, is een roestvrijstalen grafmonument met een uitneembaar deel dat je
mee naar huis kunt nemen om zo een

verbinding te maken tussen het grafmonument op de begraafplaats en een herinneringsplek thuis.
Mijn dag was rond. Toen ik die avond
richting bushalte wandelde waren veel
mensen op zoek naar hun eigen grijze of
zwarte auto tussen de vele andere auto’s
van zo op het oog dezelfde grootte en
kleur... Een enkele zoekende werd zelfs
wat paniekerig. Kom op uitvaartondernemers, op de volgende beurs wat
meer kleur: donkergroen, nachtblauw en
wijnrood kunnen toch ook best!
Tekst: Selma Damsma
Beeld: Bert Pierik

Adviesgroep Begraafplaatsen opgericht

Urnentalud op begraafplaats Zeist
sluit aan op bestaande omgeving, © Ada Wille

Aan de vooravond van de Uitvaart Vakbeurs is de Adviesgroep Begraafplaatsen opgericht. Deze groep werkt landelijk
voor gemeentelijke en particuliere begraafplaatseigenaren. Een website is in opbouw.
Vijf zzp’ers, ieder met een lange staat van
dienst, hebben de krachten gebundeld voor
dit nieuwe netwerk dat straks synergie moet
gaan opleveren. Ada Wille van Wille Landschaps & Begraafplaatsarchitectuur en Jan
Westra, specialist in groen- en cultuurtechniek, vertelden op de Beurs hoe zij binnenkort van verschillende kanten inbreng
bij adviezen gaan leveren. De groep heeft
jarenlange ervaring plus kennis op terreinen als ontwerpen en overlegvoering met
gemeenten, aanlevering en uitwerking en financiering en beheer van begraafplaatsen.
Jannes H. Mulder
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Begraafplaats Zorgvlied

Keldergraven drie diep onder het ‘plein’

Stijlvol in een keldergraf

't Lalibellum

Begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam kent sinds medio 2012
een nieuw fenomeen, ’t Lalibellum: duizenden grafkelders
voor algemene graven, aan weerszijden van een monumentale trap, een soort combinatie van een zerkenvloer en een
grafheuvel. De naam ’t Lalibellum refereert aan de legende
van Menelik, zoon van koning Salomo die de Ark des Verbonds in veiligheid bracht in de onderaardse gewelven van
Lalibela in Ethiopië.
Zorgvlied heeft met de aanleg van ’t
Lalibellum een paar problemen in één
keer opgelost. De oude ‘grafwijk’ voor
algemene graven was niet erg aantrekkelijk en de begraafplaats in 2016
vol. De sfeervolle dodenakker aan de
Amstel (Oase voor de Ziel) telt ook elk
jaar tien procent minder begravingen.
Van de reputatie: alleen voor BN’ers,
duur en vol, wilde hij ook weleens af,
aldus beheerder Arpad Nesvadba. Het
eisenpakket was lastig: veel graven op

een beperkt oppervlak, betaalbaar maar
met allure en liefst efficiënt. Jaren geleden werd landschapsarchitect Ada Wille benaderd om plannen te maken. Dat
deed ze, en ze verdwenen allemaal in
de prullenbak: prachtig, maar ze boden
te weinig capaciteit voor de beoogde
kavel aan de rand.
Gulden snede
Vervolgens maakte Ada Wille van de
nood een deugd: een simpel grid van

Het ontwerp is rijk aan symboliek die verwijst naar
leven, dood en het koesteren van herinneringen
10
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2200 keldergraven. De nieuwe wijk is
volgens de gulden snede (de verdeling
van een lijnstuk in twee delen in een
speciale verhouding, ingedeeld in een
verhoogd deel (kelders vijf diep, 140
cm boven het maaiveld) en een deel
op maaiveld (kelders drie diep). Tussen deze twee ‘pleinen’ is een trap met
lage, diepe treden. De keldergraven
zijn afgedekt met platen waarin een
patroon is aangebracht, ook weer volgens de gulden snede. Rond het verhoogde plein (kelders vijf diep) is een
zitrand. Het ontwerp beslaat hierdoor
de helft van de ruimte die anders nodig
zou zijn voor eenzelfde aantal gewone
algemene graven.
Boven op het plateau staat een vlammonument dat een centrale plek in het
complex inneemt en is geïnspireerd op
het monument ter nagedachtenis van
prinses Diana in Parijs.
Zorgvlied is geliefd vanwege de lommerrijke lanen, de verweerde en kunstzinnige grafmonumenten. ‘t Lalibellum
is juist een verhoogde, zonnige (en nog
winderige!) plek, open maar beschut
door de omgeving.
Het ontwerp is rijk aan symboliek die
verwijst naar leven, dood en het koes-

teren van herinneringen, zo schrijft
Ada Wille. Zestien hoge stalen zuilen
(voor de ontluchting) langs twee zijden
van het complex omzomen de twee
pleinen.
Getallen
De monumentale trap met twaalf lage
treden verbindt de twee niveaus (pleinen) met elkaar. In de ‘plinten’ van de
trap, die ’s avonds verlicht zijn, worden
ter nagedachtenis aan de hier begraven
personen naamplaatjes aangebracht.
Voor het getal twaalf is gekozen vanwege de associatie met de maanden
van het jaar en de dierenriem.
In de grafkelders staan de kisten droog,
omsloten door zuurstof: zo blijft de kist
in een goede conditie. Als de wettelijke
rusttijd van tien jaar verstreken is, worden de stoffelijke resten overgebracht
naar het - nog te bouwen -‘crematorion’ (een vrijstaand gebouwtje zonder
aula, alleen de crematieoven en verwerkingsruimte) van Zorgvlied en in
de oorspronkelijke kist gecremeerd.
Vervolgens wordt de as los (niet in
een urn) verstrooid onder de trap van
’t Lalibellum (hier zijn dus geen grafkelders!) en de naamplaat in de plinten vervangen door een inscriptie in
de sokkel van de eeuwige vlam. De
dode ‘verdwijnt’ dus niet anoniem, de
overblijfselen blijven permanent in het
gedenkmonument dat ’t Lalibellum is.
Er zijn ook andere opties: de overledene wordt niet gecremeerd maar naar
een algemeen verzamelgraf gebracht of
alsnog in een particulier graf begraven.
Hoe dan ook: na tien jaar verhuist de
dode uit de grafkelder.

de nieuwe wijk. De tocht gaat over
het ‘zerkenpad’, oude grafstenen die
anders verpulverd zouden worden hebben hier een nieuw leven als bestrating gekregen. De motregen van die
ochtend heeft plaats gemaakt voor een
zonnetje. Door de bomen zien we de
gouden vlam: een handig herkenningspunt.
En ’t Lalibellum maakt de verwachtingen meer dan waar: het is een plek met
allure, met uitstraling. Dat onder de
fraaie, glanzende ‘zerkenvloer’ - net als
vroeger in de kerk - mensen begraven
liggen, daar denk je niet meteen aan.
Als vanzelf ga je naar de trap, omhoog
naar het monument, waar bloemen
liggen. Want een tiental mensen is er
inmiddels al begraven.
Nesvadba vertelt dat voor de bouw van
’t Lalibellum ruimte nodig was: zowel
algemene als particuliere graven moesten weg. Meestal was die verhuizing
een verbetering: in de buurt van het
mausoleum van Oscar Carré en de aula
in plaats van achteraf.
Er waren meer te nemen hobbels. Want
hoe maak je het concept van onbekende algemene keldergraven acceptabel?
Strikt genomen zijn de condities niet
erg aantrekkelijk: iemand krijgt een
algemeen graf zonder plaatsaanduiding, andere algemene graven zijn er
niet; herdenken kan alleen op het centrale bordes, bloemen (en knuffels etc.)
mogen alleen - om ‘verrommeling’ te
voorkomen - op dit bordes gelegd worden; een graf wordt na tien jaar zeker
geruimd, de resten worden gecremeerd

en de as verdwijnt onder de trap; het
naamplaatje gaat weg…, het is best
onpersoonlijk.
Bereikbaar
Volgens de beheerder spelen een paar
aspecten een rol. Zorgvlied heeft ‘een
familierelatie’ met de omgeving. Mensen willen weten dat ze hier ergens
begraven worden en niet per se op een
specifieke plek. Dit wordt in de folder
benoemd: ‘u kiest voor een gemeenschapstraditie’.
Verder is begraven op Zorgvlied
bereikbaar geworden voor de gewone
man/vrouw. Het begraafrecht voor
tien jaar is 916 euro, het eenmalige
onderhoud 509, samen 1425 euro. Een
koopje vergeleken met een particulier
graf hier.
Tenslotte is het fraai ogende ontwerp
met de bijbehorende marketing heel
belangrijk: wel algemeen maar toch
met een chique uitstraling. Een intrigerende naam als ’t Lalibellum, gebruik
van symboliek en het mooi verpakken
van bepaalde feiten (‘De graven…vormen een vloer van gelijkwaardigheid
tussen allen die hier begraven liggen’),
doen dan de rest.
Massaproductie (2200 betonnen keldergraven) wordt hier slim gecombineerd met een goed ontwerp, een fraaie
bovenlaag, veel symboliek en een
uitgekiende marketing. De gemeente
Amstelveen (eigenaar van Zorgvlied)
heeft er weer een kroonjuweeltje bij.
Tekst: Liesbeth Vermeulen
Beeld: Bert Pierik

De vloer op de graven wordt gedicht
Foto: Fronik Infra BV

’s Avonds zijn de traptreden verlicht

Zerkenvloer
We rijden met beheerder Nesvadba
in een elektrisch golfkarretje naar

Want hoe maak je het concept van onbekende
algemene keldergraven acceptabel?
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Wat is er in ons land de afgelopen vier eeuwen veranderd
in de houding tegenover de dood? Wim Cappers heeft in
zijn twee kloeke banden tellende proefschrift gewijd aan
de beantwoording van de vraag wanneer en in hoeverre de
funeraire cultuur in ons land begon te seculariseren en hoe
dat tot uiting kwam in praktische en rituele zin.

Den Bosch, buitencolumbarium

Funeraire cultuur

Hoe in Nederland de kijk
op de dood veranderde

de omgang met drenkelingen, kerkhofoproeren, de manier van rouwen en het
doodsportret, tot aan de professionalisering van de uitvaartsector en de huidige
behoefte aan nieuwe rituelen.
Sterven voor vorst en vaderland
Aan gesneuvelde militairen werd eeuwenlang bijna geen woord gewijd, geen
grafsteen besteed. Hooguit kregen generaals of admiraals die zich bijzonder
hadden onderscheiden een graftombe.
De andere gesneuvelden werden veelal
haastig in een massagraf onder de grond
gestopt. Cappers illustreert dat onder
meer met verslagen van ooggetuigen ten
tijde van de strijd rond Bergen op Zoom
in 1747. De Republiek der Verenigde
Nederlanden was betrokken geraakt
bij de Oostenrijkse Successieoorlog en
een Frans leger had het beleg geslagen
voor Bergen op Zoom. Dominee Jacob

De periode dat religieuze leiders bepaalden
hoe men met de dood moest omgaan, was voorbij
12
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In de verslagen waren voornamelijk
berichten over de strijd opgenomen,
over de lijkbezorging amper. Dat veranderde langzaam vanaf het laatste kwart
van de 18de eeuw. Zo zorgden nabestaanden en overlevenden van de door
Nederland verloren strijd om de citadel
van Antwerpen (1832), dat zij die voor
vorst en vaderland het leven hadden
gelaten in het centrum van de belangstelling kwamen te staan. De doden
kregen postume aardse roem door middel van gedenkplaten en soms grootse
grafmonumenten als teken dat hun sterven niet zinloos was geweest.
Kerkhofoproeren
Bijzonder levendig is de beschrijving
van de beide kerkhofoproeren in Arnhem in de periode 1781-1787. De overheid besloot in 1782 het kerkhof ten
noorden van de Grote Kerk te sluiten en
daarvoor in de plaats buiten de Velperpoort een nieuwe begraafplaats aan te
leggen. Het gewone volk weigerde zijn
doden op deze voormalige stortplaats
te begraven, ook niet tijdens de dysenterie-epidemie in 1783. De afkondiging
van een resolutie die dat voor hen verplichtte, leidde tot protesten en de roep
om het kerkhof terug te geven, tenzij
ook de lijken van aanzienlijken die aan
dysenterie waren overleden daar begraven zouden worden. De vlam sloeg in
de pan na de aan genoemde ziekte overleden vrouw van een sergeant, die in de
Sint-Janskerk begraven wilde worden.
De magistraat eiste een begrafenis buiten de Velperpoort en onder militaire
De Nieuwe Ooster, columbarium

Cappers neemt het jaar 1576 als startpunt. Rond die tijd verspreidde de
Renaissance zich vanuit Italië over
Europa. Voor de humanisten was niet
langer God, maar de mens de maat
van alle dingen. Het gevolg was onder
andere dat de aanhangers van deze filosofie het geloof in een leven na de dood
inwisselden voor de overtuiging dat
alles ophield met de dood. Het leven
voor de dood kreeg steeds meer aandacht. De rede nam het voortouw, de
wetenschap kwam tot bloei. De periode
dat religieuze leiders bepaalden hoe
men met de dood moest omgaan, was
voorbij. Dit leidde tot ingrijpende veranderingen op funerair gebied.
De auteur schetst een breed panorama
van de dood, ingebed in de cultuurgeschiedenis. Hij doet dat in dertien
hoofdstukken via evenzoveel invalshoeken zoals de dood van militairen,

A. Folkers schreef vanuit de stad dat de
belegering een hel was: ‘Een boer, bezig
zynde zyne Koeien te melken, wierd
doodgeslagen; een Man naast de zyde
van zyn Vrouw leggende, wierd doodgeschoten; een Burger, op zyn bank
zittende, ontstelde zodanig van de Wind
van een Kogel, dat hy dien eigen dag
noch quam te sterven.’

Een plek om te rouwen
Aan de hand van sterfgevallen in twee
protestantse gezinnen in de 18de en
19de eeuw, komen we meer te weten
over de veranderingen in het rouwproces. De gezinnen van Willem
Ackersdijck en Andries Hoek werden
herhaaldelijk bezocht door de dood.
Door beschrijvingen van het sterfbed,
het schrijven van gedichten, grafschriften en lijkzangen verwerkten ze
het verlies van hun dierbaren. Later
werd voor Hoek het familiegraf op de
begraafplaats buiten de bebouwde kom
een plek om te rouwen. In 1869 had hij
een monument op het graf laten plaatsen, waar hij zich kon overgeven aan
‘ernstige overpeinzing’.

Deventer, Oude Begraafplaats

Verplichte buitenbegraafplaatsen
Vooral sinds de scheiding van kerk en
staat nam de overheid de touwtjes van
de dood stevig in handen. Zij trof hygiënische maatregelen, bepaalde wat er bij
epidemieën met de doden moest gebeuren. Zij verbood het begraven binnen
de kerken, en verplichtte de aanleg van
begraafplaatsen buiten de bebouwde
kom. Vooral dat laatste betekende een
funeraire revolutie. In een paar honderd
woonkernen werden vanaf 1827 nieuwe
begraafplaatsen aangelegd buiten de
bebouwde kom en oude gesloten. In het
kielzog daarvan werd het onder meer
noodzakelijk koetsen in te zetten om
de doden naar de afgelegen begraaf-

Buitenbegraafplaats en crematie: funeraire revoluties

Ysselsteyn, Duitse oorlogsbegraafplaats

begeleiding lukte dat. Nadat dronken
jongens ’s nachts bij enkele magistraten
de ruiten in gooiden, bond de overheid
in. Onder leiding van de vrouw van een
tabakshandelaar trok het volk ’s middags naar de buitenbegraafplaats, de kist
met het lijk van de sergeantsvrouw werd
opgegraven en onder toejuichingen
van honderden vrouwen naar de Grote
Markt gedragen en alsnog in de SintJanskerk bijgezet. Enkele jaren en een
oproer later keerde de rust pas weer.

plaats te vervoeren en werd burenhulp
rond een overlijden overgenomen door
mensen die er hun beroep van maakten,
zoals kosters en aansprekers.
De opkomst van crematie
Lang heeft de overheid geaarzeld om
crematie toe te staan. De in 1874 opgerichte Vereeniging voor Lijkverbranding
stelde haar leden vanaf 1887 in de gelegenheid om na hun dood per spoor naar
het Duitse Gotha te worden vervoerd
om daar verast te worden. Al in 1889
besloot de vereniging een crematorium
te bouwen en zo een proefproces uit te
lokken. Maar waar? Gemeentes durfden
het niet aan, maar in 1906 kreeg de vereniging op de particuliere begraafplaats
Westerveld een stuk grond in erfpacht.
Daar verrees in 1912 het eerste crematorium van ons land.
Na de illegale verassing van het eerste
lijk in 1914 was de uitkomst van het
proefproces dat de overheid wegens een
lacune in de Begrafeniswet crematie
moest gedogen. Sinds de overheid in
1955 crematie wettelijk had geregeld
kozen steeds meer mensen voor crematie. Inmiddels zijn er zo’n negentig crematoria gebouwd, talloze urnenmuren,
urnentuinen en strooivelden ingericht en
kiezen meer mensen voor een crematie
dan voor een begrafenis. Ook dat is een
funeraire revolutie.
Verhalen uit de eerste hand
In dit grootse werk is geboekstaafd wat
zich in Nederland ruim vier eeuwen

lang rondom de dood heeft afgespeeld.
Een tijdspanne waarin de overheid, de
ontkerkelijking en de vooruitgang een
steeds groter stempel hebben gedrukt op
de funeraire cultuur. Zo’n veelomvattend boekwerk bevat – gelukkig – altijd
wel iets om over in discussie te gaan.
Past bijvoorbeeld het begrip seculier
wel naadloos op alle genoemde ontwikkelingen?
Mede dankzij talloze verslagen van
ooggetuigen en andere verhalen uit
de eerste hand is het een beeldende en
boeiende geschiedenis geworden. In
de handelseditie, die voor 2013 in het
vooruitzicht is gesteld, zullen illustraties het tijdsbeeld nog beter naar voren
brengen.
Tekst: Rita Hulsman
Beeld: Bert Pierik
Wim Cappers (1956) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij schrijft in vakbladen en publiceerde
Stilleven in steen, Vuurproef voor een
grondrecht en Doodse dingen. Op 1 november 2012 promoveerde hij aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam bij prof. dr.
W.Th.M. Frijhoff en prof. dr. C.A. Tamse
op dit proefschrift.
Het 925 pagina’s tellende en uit twee
banden bestaande proefschrift kost voor
leden van De Terebinth tot 1 januari 2013
€ 35,- excl. verzendkosten, erna € 40,excl. verzendkosten.
Neem voor nadere informatie, de wijze
van levering en betaling en het aanvragen van recensie-exemplaren contact op
via w.cappers@planet.nl
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Oude Begraafplaats Geldermalsen
weer als nieuw

Toegangshek Oude Begraafplaats. Foto: auteur

Op dinsdag 14 juni 2011 werd de gemeentelijke begraafplaats
aan de D.J. van Wijkstraat door de Stichting Herstel Oude
Begraafplaats Geldermalsen symbolisch overgedragen aan de
gemeente Geldermalsen. Na jaren van verwaarlozing ligt de
oude begraafplaats er weer als nieuw bij.

‘Een poorte die ten hemel leidt, is ’t
onverbidlyk graf. 't Is de ingang tot die
zaligheid, die Christus leer ons gaf.’
Deze stichtelijke woorden staan op de
toegangspoort van de Oude Begraafplaats. Het zijn regels van Edmond Willem van Dam van Isselt (1796 -1860),
die hier op 15 februari 1860 werd
begraven. Van Dam van Isselt was een
bekend politicus en dichter. Hij woonde
in Huis Ravestein, een voorname adellijke woning die echter in 1916 werd
gesloopt.

Wat bezoekers het meest missen is een bankje om even
rustig te zitten en te genieten van de stilte en het groen
14
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Tekst: Bartho Hendriksen
Beeld: George Burggraaff

Herstelde grafmonumenten

Verwaarloosd
In de 21ste eeuw bood de begraafplaats
een verwaarloosde aanblik met scheefgezakte, verweerde, bemoste, gebroken
of door klimop overwoekerde graven.
De Rotary Club Geldermalsen trok zich
in 2007 het lot van de begraafplaats aan
en zette zich met de Stichting Herstel
Oude Begraafplaats Geldermalsen in
voor renovatie. Er volgden twee jaar
van overleg met de gemeente gevolgd
door twee jaar van fondsenverwerving.

Baarhuisje
Lowie Meydam is als kenner van de
regionale geschiedenis betrokken
geraakt bij de herstelwerkzaamheden.
Hij heeft alle graven geïnventariseerd en
geregistreerd. De stichting zet zich nu
in voor de terugkeer van het baarhuisje
dat voorheen op de begraafplaats stond.
Daarvoor moet 15.000 euro bijeengebracht worden. Veel bedrijven willen
bouwmateriaal, zoals dakpannen en
stenen, schenken, maar het meeste werk
moet door vrijwilligers worden gedaan.
Meydam is tevreden met het resultaat.
‘Het is nu aan de gemeente Geldermalsen om de begraafplaats verder te onderhouden. Er komen steeds meer mensen
hier wandelen. Wat ze het meest missen
is een bankje om even rustig te zitten en
te genieten van de stilte en het groen. En
mooie taak voor de gemeente’.

Leden van de
Rotaryclubaan het werk

Dorpsbegraafplaats
De begraafplaats dateert uit 1827 en
is gelegen aan de D.J. van Wijkstraat,
de oude weg naar Tiel. Tussen 1850 en
1860 is de begraafplaats uitgebreid. De
sloot aan de achterzijde werd gedempt
en het terrein vergroot tot aan de Lingedijk. Achter het gietijzeren hek ligt
een klein ommuurd terrein. Vandaag de
dag oogt de begraafplaats als een kleine
stadstuin met een grasveld, slingerende
paden, enkele fraaie hoge bomen en, in
het achterste deel, staande en liggende

stenen, een zerkenveld, een obelisk en
enkele grafkelders.
In de 19de en begin 20ste eeuw werden
hier ongeveer 800 inwoners uit Geldermalsen, een klein agrarisch dorp aan de
Linge, begraven. Onder hen bevonden
zich burgemeesters, wethouders, schoolhoofden, raadsleden en predikanten. Op
het eerste veld, nu een grasveld met een
eenzame steen, werden vooral kinderen
begraven. In 1939 opende de Nieuwe
Begraafplaats aan de Emmalaan. Op de
oude begraafplaats vinden alleen nog
bijzettingen plaats.

De graven werden in kaart gebracht, de
oude muur hersteld en de restauratie van
twee monumentale grafkelders, waaronder de door klimop overwoekerde
grafkelder van Van Dam van Isselt,
uitgevoerd. Leden van de Rotary Club
zijn een aantal middagen bezig geweest
met het opruimen, schoonmaken van de
graven, schilderen van de hekwerken en
rechtzetten van de grafstenen. Het doel
van deze opknapactie was om de historische begraafplaats een meer ‘open’
karakter te geven.

Funeraire cultuur
Bestuursnieuws

Extra ALV: we gaan door!

Op zaterdag 10 november was er in
Arnhem een extra Algemene Vergadering (AV) vanwege de perikelen in
het bestuur. Dagvoorzitter was Bartho
Hendriksen. Na de toelichting op de
problemen, plus reacties vanuit de zaal,
kwamen vijf opties aan de orde. Ons
opheffen: onzin! Doorgaan als vereniging? Op basis van ervaringen uit het
verleden - dit is niet de eerste bestuurscrisis - leek dit geen reële optie. Verder gaan als ‘papieren Terebinth’? Het
blad is prima, maar de leden willen ook
excursies en beslist ook zelf wat doen.
Aansluiting bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen? Ook zo’n
fusie biedt nauwelijks perspectief.
Haalbaarheidscommissie
Uitgebreid stonden we stil bij de laatste
optie: ons voortzetten als stichting? De
voors en de tegens passeerden de revue.
Het leek een kwestie van vormgeving
en de werkelijke problemen (karakterverschillen, communicatiestoornissen
en zo meer) verdwijnen daarmee niet,
maar een stichting heeft meer slagkracht
en is meer faciliterend. Aldus besloot
de vergadering: er komt een commissie bestaande uit Wim Cappers en Joke
van der Brug. Deze commissie kan
desgewenst de leden raadplegen die
zich daarvoor ter plekke aanboden. Ook
kan er advies van externen ingewonnen
worden. De commissie moet de haalbaarheid van een stichting in kaart brengen en ruim voor de komende AV zijn
bevindingen rapporteren.
Intussen worden de bestuurlijke zaken
waargenomen door een nieuw (tijdelijk) bestuur met Bartho Hendriksen als
voorzitter, Paul Stoffels als penningmeester en een derde lid. Ella Eefting
keert terug als bureaumedewerker. Alles
bij elkaar een geslaagde bijeenkomst.
De volgende Algemene Vergadering zal
waarschijnlijk in februari 2013 plaatsvinden.

Na de AV hield Wim Cappers een boeiende lezing over ‘Aan deze zijde van de dood, funeraire
cultuur vanuit het perspectief van De Terebinth’. Op 1 nov
 ember promoveerde hij aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam op het proefschrift ‘Aan deze zijde van de dood.’ Op de foto
neemt hij de bul in ontvangst. Foto: Stephanie Wouters

Excursie
Goor en Diepenheim

Op 6 oktober was er een excursie naar
Goor en Diepenheim. Er waren zes
deelnemers, niet echt veel helaas. We
begonnen met een bezoek aan de Hofkerk in Goor. In deze kerk is een mooi
grafmonument van Unico en Margaretha Elisabeth Ripperda. De Ripperda’s
waren aanzienlijke, adellijke personen
die op de kastelen Weldam en Stoevelaar woonden en als ‘borgmannen’ van
Goor eeuwenlang een belangrijk stempel hebben gedrukt op zowel het plaatselijke als het kerkelijke bestuur.
In Diepenheim bezochten we de gerestaureerde Oude Begraafplaats waar
nog enkele houten grafpalen staan. De
Algemene Begraafplaats ligt er vlakbij,
hier liggen twee Britse militairen. Hun
graf wordt geflankeerd met een helm en
achter beide stenen oorlogsgeschut. Erg
bijzonder om te zien. Een ander opmerkelijk monument is een grafsteen met
een bijenkorf en een honingraat.
Na de lunch een bezoek aan de Oude
Begraafplaats aan de Laarstraat in Goor.

Hier werden we rondgeleid door Wolter
Wiegerinck van Historisch Goor. Op
deze begraafplaats wordt volop gerestaureerd, mogelijk gemaakt door de
inzet van De Terebinth en RIBO met
subsidie van de Europese Gemeenschap. Hier ligt onder andere Thomas
Ainsworth (1795-1841), een Engelse
technicus die beschouwd wordt als de
grondlegger van de Twentse textielindustrie. Helaas was dit grafmonument
weg voor restauratie.
Graftrommels
Tenslotte gingen we naar de Algemene
Begraafplaats aan de Markeloseweg in
Goor voor het Graftrommelmuseum,
waar een groot aantal gerenoveerde
trommels geëxposeerd is in de aula op
deze begraafplaats. Andere zijn op de
graven teruggeplaatst.
De expositie is elke eerste zondag van de
maanden april tot en met september van
14.00 - 17.00 uur geopend, toegang gratis.
Zie ook www.historischgoor.nl

Jan Mulder

Jannes H Mulder

Oproep mailadressen
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Graftrommels in Goor

Het bestuur zou graag over de juiste
mailadressen van de Terebinthleden
beschikken. Op die manier kunnen we
sneller en beter communiceren met
de leden. Veel mailadressen blijken
verouderd en van veel leden hebben
we het mailadres niet in ons bezit.
Stuur uw naam en mailadres naar:
bureau@terebinth.nl
Terebinth 2012-4
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sten werden overgenomen. De nieuwe
zerk werd ook wel op de oude geplaatst.
Er blijkt één eeuwigdurend graf te
bestaan van een echtpaar geboren in
1755. De meeste kindergraven kregen
nooit een steen. Lange tijd bracht de
vader het kind in een kistje naar een
naamloos graf. Er zijn dan ook maar
enkele grafstenen die herinneren aan
de grote kindersterfte van vroeger.
Het graf van Arie Speelman en Maria
Hoogebrugge en ‘hunne kinderen’
doet dat. Drie van hun negen kinderen
bereikten niet eens de leeftijd van een
jaar. Voor mij zijn de inscripties van een
dergelijk graf een bron van inspiratie
over leven, dood en de vooruitgang.
Gelukkig is dat in Overschie nog steeds
op locatie mogelijk omdat het museum

opzetstuk:
ANNA GEERTUIDA
VAN DER HORST
18- 5-1913 24-9-2006
liggende zerk:
HIER RUSTEN
MARIA SPEELMAN
- HOOGERBRUGGE
GEB. 30-3-1843 OVERL. 22-7-1906
---ARIE SPEELMAN
GEB. 4-2-1837 OVERL. 9-8-1915
---EN HUNNE KINDEREN
JOHANNES PIETER
GEB. 4-6-1857 OVERL. 6-3-1873
---CATHARINA ELIZABETH
GEB. 26-2-1867 OVERL. 7-6-1873
---ARIE
GEB.11-8-1870 OVERL. 4-7-1873
---JOHANNES PIETER
GEB. 4-6-1876 OVERL. 28-1-1877
---ARIE
GEB. 2-8-1877 OVERL. 25-11-1877
---ARIE
GEB. 3-5-1879 OVERL. 7-5-1879
---PIETER
GEB. 31-3-1866 OVERL. 7-9-1884
---NELLIJ
GEB. 21-9-1868 OVERL. 22-12-1884
---CATHARINA ELIZABETH
GEB. 25-6-1874 OVERL. 12-7-1918

en zijn vrijwilligers zorgen dat de rust
op de oude begraafplaats bewaard blijft.
Voor eeuwig?
Jannes H. Mulder

Frans (rechts) ontcijfert en Tom met de
iPad voert alle gegevens in

Onder de rook van Rotterdam ligt de
Oude Begraafplaats van Overschie uit
1829 met circa tweehonderd liggende
of staande gedenkstenen. Tom Hoeksma
en Frans Waaijers, vrijwilligers van het
Museum Oud-Overschie, brachten de
afgelopen twee jaar de begraafplaats
met een meetlint exact in kaart. Weken
achtereen, in weer en wind.
De ontcijfering van de teksten op de
zerken, het moet monnikenwerk zijn
geweest. En vervolgens iedere steen,
tegel of zerk in de computer stoppen.
Ik bedoel: de in marmer gebeitelde letters ontcijferen en omzetten in digitale
tekens. Kortom, alle bevindingen digitaliseren voor de website van Museum
Oud-Overschie.
Bij de door hen uitgevoerde inventarisatie van de zerken en gedenkstenen
constateren Tom en Frans dat tenminste
38 personen met de familienaam Zeeuw
hier ter aarde zijn besteld. De familie
namen Rodenburg, Van den Berg,
Speelman, Hoogerbrugge en Poot volgen in aantal. Veel graven zijn nimmer
door een steen afgedekt. Soms was dat
uit principe, dan weer vanwege de doorgaans hoge kosten van een gedenksteen.
We mogen aannemen dat veel beenderen in de knekelput aan het einde van
het middenpad terecht zijn gekomen
zonder dat er ooit een steen op het graf
gelegen heeft.
Soms zijn grafstenen vervangen door
nieuwe stenen zonder dat de oude tek-

5-13:

Alle teksten van de zerken zijn gedigitaliseerd:
© www.museumoudoverschie.nl/cms/userfiles/pdf/ABO-zerkteksten_1.pdf

Uit het veld

In deze rubriek vertellen leden of
gasten over hun werk voor het behoud
van ons funerair erfgoed. Dit keer is
het woord aan twee vrijwilligers van
het Museum Oud-Overschie.

(fotoredacteur), Liesbeth Vermeulen (eindredacteur).
Inleverdata van kopij
Terebinth verschijnt vier keer per jaar. De
inleverdata van kopij in 2013: 25 januari,
25 maart, 25 juli en 25 oktober.
Verschijning: rond 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Opmaak, druk en
verzending: Godoy Uitgevers, Rotterdam

© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming
van de redactie.
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Lidmaatschap en abonnement
Het lidmaatschap kost in 2013 voor personen € 25, elke huisgenoot € 10 en
organisaties € 80 per jaar. Bibliotheken/

media kunnen zich op het tijdschrift abonneren voor € 25.
Overmaken op rekeningnummer 33 55
36 (ING) van Vereniging De Terebinth te
Oirschot. Losse nummers kosten € 4 per
exemplaar (inclusief verzendkosten).
Doelstelling
De Terebinth is een onafhankelijke landelijke vereniging die zich inzet voor de funeraire cultuur in Nederland. Behoud van en
aandacht voor waardevolle kerkhoven,
begraafplaatsen en gedenktekens staat
daarbij voorop. Verder streeft zij naar een
brede toegankelijke funeraire structuur,
waarin burgers gemakkelijk hun weg weten
te vinden en waar informatie in alle openheid
voor iedereen voorhanden is. De vereniging
bepleit een goede en respectvolle zorg voor
onze doden en hun nabestaanden.

