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Special Week van de Begraafplaats
Wandelen over Begraafpark Heilig Land Stichting
Een dagje op een begraafplaats

Graven op internet:
Week of Discovering European Cemeteries
De Association of Significant Cemeteries
in Europe (ASCE) organiseert elk jaar de
Week of Discovering European Cemeteries, een week met tal van evenementen
en activiteiten die de belangstelling van
de Europese burgers voor de begraafplaatsen moet vergroten. Er vinden in
het kader van de Week tentoonstellingen, concerten, rondleidingen, seminars,
workshops en andere activiteiten plaats.
Op de site van de ASCE staat op het
moment dat ik deze rubriek schrijf alleen

vermeld dat de week wordt georganiseerd van 23 mei tot en met 1 juni 2014.
Wel wordt er verwezen naar een pagina
op Facebook. Ook daar vind je weinig
informatie over de Week, maar Facebook is een snel en actueel medium.
Grote kans dus dat de pagina de komende weken volloopt met aankondigingen
van activiteiten.
In Vlaanderen en Brussel wordt de Week
dit jaar voor de twaalfde maal georganiseerd tussen 24 mei en 1 juni. Het laat-

ste weekend valt samen met de Open
Kerkendagen in België. Op de sites van
Grafzerkje en Epitaaf is het kleurrijke
programma van de Week te downloaden.
En de rest van Europa? Een zoektocht
op het internet levert nauwelijks resultaten op. Er is geen semaine of Woche van
de Begraafplaats te ontdekken. Je ontkomt niet aan de gedachte dat de Week
alleen in Vlaanderen en Brussel leeft, en
sinds dit jaar ook in Nederland.
Bartho Hendriksen
b.w.hendriksen@planet.nl
Links
● ASCE, www.significant		 cemeteries.org
● Open Kerkdagen België,
		 www.openkerken.eu
● Grafzerkje,
		 www.grafzerkje.be
● Epitaaf, www.epitaaf.org
● Week van de Begraaf		 plaats, www.weekvande		 begraafplaats.nl

Treffende verbeelding van verdriet
door deze pleurante op begraafplaats Schoonselhof in Antwerpen.
Op zondag 25 mei en zaterdag
31 mei zijn er rondleidingen over
deze prachtige dodenakker.
Zie ook de rubriek Symboliek
(pag. 15). Foto: Bert Pierik

Funeraire varia
Levendige LOB-bedrijvendag
Op 3 april organiseerde de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) de jaarlijkse bedrijvendag. Een begraafplaats is
immers niet alleen een plek waar wordt begraven en waar je kunt
rouwen en wandelen. Maar achter de schermen moet de beheerder
met zijn of haar medewerkers graven delven en dichten en de graven en de begraafplaats onderhouden. De begraafplaats is dus ook
een bedrijf waar geld moet worden verdiend.
In Nieuwegein presenteerden daarom verschillende bedrijven hun
machines, gedenktekens en hun kennis op het terrein van inrichting en administratie. Maar er was ook aandacht voor funeraire
cultuur. Midden in de hal had De Terebinth naast de stand van de
LOB een prominente plek gekregen. Nadat de jaarvergadering van
de LOB was afgelopen, stroomde de hal vol met begraafplaatsmedewerkers. Zij hadden ook belangstelling voor het werk van De
Terebinth.
Tijdens de LOB-bedrijvendag konden de aanwezigen luisteren
naar diverse lezingen. Die werden druk bezocht. Zo vertelde adviseur Wim van Oort hoe beheerders een begraafplaats kostendekkend kunnen exploiteren. Een begraafplaats is tegenwoordig een
multifunctioneel gedenkpark waar de burger, u en ik, de klant is.
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Hoewel crematoria en natuurbegraafplaatsen voor stevige concurrentie zorgen, biedt de flinke groei van het sterftecijfer voor de
marktgerichte begraafplaats kansen. Dit is gelukkig inmiddels een
bekend verhaal dat overigens niet vaak genoeg onder de aandacht
van beheerders kan worden gebracht.
Interessant was ook de lezing van Marie-Louise Meuris. De directeur van De Nieuwe Ooster waarschuwde lokale overheden dat
zij de belangen van gemeentelijke begraafplaatsen niet moeten
verkwanselen. Zoals mediapersoonlijkheid Jan Mulder maandelijks tijdens het televisieprogramma ‘De wereld draai door’ zijn
vijf ergernissen ventileert, zo werd de zaal getrakteerd op diverse
verboden en geboden. Zo moet een gemeente geen natuurbegraafplaats dulden in de beurt van een gemeentelijke begraafplaats die
het hoofd nauwelijks boven water kan houden. En een gemeente
moet geen bedrijfsonderdelen uitbesteden waaraan een begraafplaats zelf geld kan verdienen. Anderzijds kunnen beleidsmedewerkers leren van begraafplaatsmedewerkers. En de LOB zou
samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten moeten
optrekken om de gemeentelijke begraafplaats te promoten.
Dat laatste gaat in elk geval ook gebeuren tijdens de Week van de
Begraafplaats. De leus van de geslaagde LOB-bedrijvendag luidt
ook dan namelijk: Lang leve de begraafplaats!
Wim Cappers

Inhoud
Lang leve de begraafplaats! Na de Week van het Geld, van de Smaak
en van het Museum is er nu de Week van de Begraafplaats. Is een
Open Dag op de begraafplaats in een stad of dorp niet voldoende om
deze onder de aandacht van de mensen te brengen? Nee, vonden de
negen Amsterdamse begraafplaatsen die het initiatief tot de Week
namen. Vervolgens sloten de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en Vereniging De Terebinth zich bij dit initiatief aan.
Begraafplaatsen verdienen landelijke aandacht en een moment waarop
zij zich presenteren als plek met een bijzondere sfeer. De toekomst
van de begraafplaats is echter weinig rooskleurig, zoals u in het vorige
nummer van Terebinth heeft kunnen lezen. Steeds meer mensen kiezen voor crematie; ze willen geen ‘gedoe’ en willen hun familieleden
niet belasten met de zorg voor het onderhoud van een graf. Begraafplaatsen volgden deze ontwikkeling lijdzaam en vergaten hun ‘unique
selling point’: een plek waar bezoekers komen om hun overledenen

te gedenken en te genieten van de rijke verscheidenheid aan funeraire
cultuur. Denk aan de symboliek op de graven, de rituelen rond begraven, de aanleg van het park, de architectuur van de gebouwen en de
verhalen over de mensen die er begraven zijn.
Ik wens u namens Vereniging De Terebinth veel plezier bij de vele
activiteiten in de ‘Week’ en veel verwondering en betrokkenheid bij
een bezoek aan deze cultuurparels van Nederland.
Namens het bestuur van Vereniging De Terebinth,
Bartho Hendriksen, voorzitter
En verder
2 Graven op internet / Funeraire varia
3 Mens & Plek: Annie van ’t Zand-Boerman
4 Perspectief voor de klassieke begraafplaats
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12 Begraafplaatsen in beeld
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20 Rubriek Groen: arboretum De Nieuwe Ooster
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Een mooi voorbeeld van een variëteit aan urnengraven op een begraafplaats.
Links achter zijn muurgraven. Foto: De Nieuwe Noorder, Amsterdam
Foto omslag: Vlakbij de financiële wereld van de Zuidas ligt de Amsterdamse
R.-K. Begraafplaats Buitenveldert als een uitgestrekte oase. Niet altijd stil,
wel groen en sereen. Zie pag. 16. Foto: Bert Pierik

Mens & Plek
Naam
Leeftijd
Functie

Annie van ’t Zand-Boerman
59 jaar
Secretaris van Vereniging De Terebinth

In huize Van ’t Zand-Boerman hangen aan de muur oude en
nieuwe prenten en schilderijen van de dodo (Raphus cucullatus),
een liefhebberij van Annie’s eega Tomas. Deze grote duifachtige
loopvogel die alleen voorkwam op het eiland Mauritius, waande
zich daar veilig en was in de loop van zijn evolutie vergeten hoe
te vliegen. Nederlandse kolonisten bevolkten tijdens de VOC-tijd
eind 17de eeuw het eilandje Mauritius. Dat werd de dodo noodlottig en hij stierf uit. Een curieus, bedenkelijk stukje Nederlandse
funeraire historie?
Annie werd al als jong meisje indringend geconfronteerd met
de dood. Ze was getuige van het overlijden van een buurman op
straat. Op veertienjarige leeftijd bezocht ze haar geliefde oudoom
die in het ziekenhuis lag en zich niet lekker voelde. Toen zij hem
wat te drinken gaf, werd hij onwel en stierf in haar armen. Eerste hulp verlenen werd voor haar belangrijk. Ze was jarenlang
bestuurlijk betrokken bij de EHBO, zowel in Kampen als landelijk, en heeft vele reanimatiecursussen georganiseerd. Ook het
uitvaartvak trok haar aan maar in die richting is ze uiteindelijk
niet verder gegaan.
In de gemeente Kampen heeft zij, samen met een historicus, veel
graven geïnventariseerd op de oude Algemene Begraafplaats van

Op de Algemene Begraafplaats in Kampen

Kampen. Deze is in de 19de eeuw voor de Kampenaren aangelegd
in de buurtgemeente IJsselmuiden, op een rivierduin aan de andere
zijde van de IJssel. Haar familie ligt er begraven. Via haar vader
heeft ze het graf van haar overgrootouders geërfd.
Het monument bestaat uit een hardstenen stèle met een liggende
plaat, bedekt met marmersplit dat bijeen gehouden wordt door
banden met daarop zes paaltjes. Later zullen haar voorouders een
plaatsje opschuiven om ruimte te maken voor een nieuwe generatie.
Bert Pierik
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graven worden geruimd. Daarnaast biedt
een klassieke begraafplaats die bij de tijd is,
mogelijkheden voor asbezorging.
Bovengronds moeten nabestaanden bij de
laatste rustplaats van een overledene kunnen rouwen. Tegelijk dient er ruimte te
zijn voor liefhebbers van funeraire cultuur.
Gezien de inrichting als park en de uitgave
van wandelgidsen is laatstgenoemde functie
vanaf het begin met de klassieke begraafplaats verweven.

Parijs, Begraafplaats Pėre Lachaise Foto: Bert Pierik

Perspectief voor de klassieke begraafplaats
Donkere wolken lijken zich samen te pakken boven de begraafplaats. De
afgelopen vijftig jaar steeg het crematiecijfer van één naar zestig procent.
En sinds 2000 hebben natuurbegraafplaatsen de wind in de zeilen. Is de
klassieke begraafplaats ten dode opgeschreven? Niets is minder waar.
Van 31 mei tot en met 8 juni is het de Week van de Begraafplaats. Deze
manifestatie moet een uiting worden van veerkracht en vitaliteit. Hier volgen al vast enkele argumenten die wijzen op een zonnige toekomst.

Franse thanatopracteur dat de Italiaanse
schilder hem inspireert om bij het balsemen
van overledenen de dood niet te verbloemen. En een Japanse pianiste legt bloemen
bij het graf van de Frédéric Chopin omdat
haar overleden vader hield van de pianomuziek van deze Poolse componist.

De Terebinth maakt zich sinds 1986 met
name sterk voor het behoud van funeraire
cultuur op begraafplaatsen. Zo hebben
gedenktekens en groen volgens onze vereniging vanwege hun vorm of symbolische
betekenis cultuurhistorische en ecologische
waarde. Het benoemen van deze waarden
heeft ertoe bijgedragen dat begraafplaatsen
weer een onderdeel van de samenleving
zijn. Inmiddels hebben we geleerd dat aandacht voor materiële cultuur niet genoeg is.
Begraafplaatsen kennen ook een immateriële cultuur. De herleving van het katholieke
feest van Allerzielen in een seculiere variant is daarvan een sprekend voorbeeld.

Meer dan museum
In 1990 liep ik voor het eerst rond op Père
Lachaise. Hier wordt nog maar een enkele
keer begraven. Daarom wilde ik ook een
eigentijdse begraafplaats zien. Dus bezocht
ik in de Parijse voorstad Clichy de plaatselijke begraafplaats. Ik had pas enkele dia’s
gemaakt toen de beheerder mij sommeerde
daarmee te stoppen. In mijn beste Frans
wierp ik tegen dat je op Père Lachaise toch
ook mag fotograferen. Maar dat was een
museum, hield de beheerder mij voor.
Zeker in een tijd dat het aantal begrafenissen afneemt, kunnen klassieke begraafplaatsen zich niet op één terrein profileren.
Op een begraafplaats worden in de eerste
plaats stoffelijk overschotten begraven
zodat ze in tien jaar kunnen ontbinden.
Terwijl de rechten van particuliere graven
kunnen worden verlengd, mogen algemene

Forever
Gedenktekens kunnen ook een plek in de
samenleving krijgen dankzij de nagedachtenis aan beroemde overledenen. Dat laat
4
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Heddy Honigmann zien in haar prachtige
documentaire Forever uit 2006. In deze
film over de beroemde Parijse begraafplaats
Père Lachaise interviewt zij bezoekers bij
hun favoriete graven. Natuurlijk komt de
laatste rustplaats van Jim Morrison aan
bod. Jongeren kunnen het graf van de in
1971 gestorven popzanger makkelijk vinden. Zijn naam met daaronder een pijl is
op veel bomen en andere gedenktekens
aangebracht. Zo maakt zelfs graffiti deel
uit van de funeraire cultuur. Honigmann
toont vooral hoe ook dode kunstenaars nog
schoonheid en troost aan bewonderaars bieden. Zo bezoekt een Zuid-Koreaan speciaal
Père Lachaise om eten neer te leggen op het
graf van de Franse schrijver Marcel Proust.
Diens romancyclus las hij in het Koreaans
en dat was voedsel voor zijn hersens. Bij
het graf van Amedeo Modigliani vertelt een

Sacraal-rituele velden
Volgens Paul Post, hoogleraar liturgische
en rituele studies in Tilburg, is een begraafplaats evenals een bedevaartplaats een
bijzondere plek omdat er diverse sacraalrituele ‘velden’ samenkomen. Elk sacraalritueel veld heeft een eigen identiteit. Een
veld kan ruimte geven aan religie, herinnering, cultuur en vrije tijd. Passen we de
velden toe op de begraafplaats, dan appelleren ze aan de behoefte aan zingeving aan
het levenseinde, verbondenheid met de
overledene, betekenisgeving aan de dood
en ontspanning in een fraaie omgeving.
Drie velden zijn hier al in kaart gebracht.
Het eerste veld is de begraafplaatscultuur in
de vorm van grafkunst, funeraire architectuur en funerair groen. Deze cultuuruitingen
vormen de context waarbinnen nabestaanden hun overledenen herinneren. Dit is
het tweede veld en dat contrasteert, zoals
gezegd, met het derde veld, de vrije tijd.
Mensen genieten in het weekeinde graag
van cultuuruitingen. Het kan gaan om grafkunst maar ook om de rust die een begraafplaats in het hectische bestaan biedt.

Elk van de sacraal-rituele velden kan begraafplaatsbezoekers een vorm van heling geven
kozen rond 1850 voor een graf op deze
inmiddels particuliere begraafplaats vanwege de landschappelijke inrichting.
Dat gold ook voor Andries Hoek die in de
hofstad werkte als heelmeester en magnetiseur. In het derde kwart van de 19de eeuw
verloor hij zijn vier dochters aan de destijds
dodelijke ziekte tuberculose. Een zerk met
de namen en data van de overleden dochters markeerde hun laatste rustplaats. Hoek
kon maar niet begrijpen dat God zijn gezin
zo zwaar strafte. Tijdens bezoeken aan het
graf ervoer hij de natuur als doods. Aangezien het huis stil en leeg was geworden, liet
Hoek in 1869 aan het hoofdeinde van het
graf een gedenksteen plaatsen. De hoeken
liet hij versieren met omgekeerde fakkels
als symbool voor het uitgedoofde leven
van zijn dochters. Op een dag drong tijdens
een grafbezoek het getjilp van de vogels tot
hem door. Gewekt door de natuur accepteerde hij hun dood. Zo vond hij tijdens

zijn geregelde gang naar het graf eindelijk
rust.
Kansen
De klassieke begraafplaats is dus een bijzondere plek omdat hier alle sacraal-rituele
velden bijeenkomen. Het is de taak van de
begraafplaatsbeheerder om de verschillende
velden tot hun recht te laten komen. Via de
website, het mededelingenbord en folders
kan hij de activiteiten benoemen. Zo krijgen bezoekers begrip voor de verschillende
velden en zijn ze op de hoogte van werkzaamheden als ruimingen en evenementen
als een funerair concert, een rondleiding of
een rouwmanifestatie als Allerzielen.
De Week van de Begraafplaats biedt het
grote publiek de gelegenheid om met alle
velden kennis te maken. Dit biedt perspectief voor de klassieke begraafplaats.
Wim Cappers

Nieuwe rituelen
Het religieuze veld komt uiteraard vaak op
een begraafplaats tot ontplooiing. We hoeven niet alleen te denken aan de afscheidsrituelen van gevestigde maar krimpende
kerkgenootschappen. Het houden van
toespraken door nabestaanden of het loslaten van ballonnen bij het graf zijn nieuwe
rituelen die zich via uitvaarten en nieuwe
media snel verspreiden. Elk van de sacraalrituele velden kan begraafplaatsbezoekers
een vorm van heling geven. Juist omdat
alle velden op de klassieke begraafplaats
aanwezig zijn, heeft deze plek volgens Paul
Post alles in zich om een succesvolle plaats
van samenkomst te zijn.
Familiegraf Hoek
Een historisch voorbeeld kan de werking
van sacraal-rituele velden verduidelijken.
We richten onze blik op de Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen. Er werd al sinds
de 14de eeuw op dit oorspronkelijk katholieke kerkhof begraven. Veel Hagenaars

Allerzielen op Buitenveldert
Terebinth 2014-2
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Boeken- en mediarubriek

Bob
Polak

Bob Polak

Schrijvers, schilders en anderen
begraven in Bergen

Van Lucebert tot Adriaan Roland Holst
– Van Charley Toorop tot Simeon ten Holt
U i t g e v e r i j

C o n s e r v e

Goed en fout

Uitgeverij Conserve vierde in 2013 haar
dertigjarig bestaan met de uitgave van een
boek van Bob Polak, over de Algemene en
Rooms-Katholieke Begraafplaats in Bergen
(Noord-Holland). Het gaat over graven van
130 schrijvers, wetenschappers, dichters,
schilders, beeldhouwers, componisten en
anderen die het leven in het kunstenaarsdorp zijn karakteristieke kleur gaven. Over
personen van nationale en internationale
betekenis die sinds ongeveer 1900 in Bergen woonden en werkten. Dit titel verwijst
naar Jan Hemelrijk (1918-2005), een joodse verzetsstrijder die de auteur in en met dit
boek gedenkt.
Polak leeft zich uit in een gevarieerde
aanpak. Om te beginnen wandelt hij met de
lezer van het museum Kranenburgh naar

Mediatips
Via www.hollanddoc.nl is de documentaire
Forever van Heddy Honigmann uit 2006
over begraafplaats Père Lachaise te bekijken.
In Vlaanderen en Brussel wordt de Week
van de Begraafplaatsen gevierd van 24 mei
tot zondag 1 juni. Epitaaf en ‘t Grafzerkje
hebben het programma in een prachtige brochure samengevat, te downloaden als pdf
van http://epitaaf.org/start/actueel.html
Rechts de eerste pagina van het programma.
L. Bleijenberg en anderen, Death. Ritual,
representation and remembrance. Journal
of the Lucas Graduate Conference 2014-02
(Leiden: Leiden University Library, 2013,
ISSN 2214-191X, 146 blz., als pdf te raadplegen via www.openaccess.leidenuniv.nl).
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de begraafplaats aan de Kerkedijk. In het
museum is veel werk van de besproken
kunstenaars te zien en onderweg horen we
wie waar heeft gewoond, wordt het verleden geroemd en krijgt het heden ervan
langs: het huidige gemeentelijke beleid en
de ‘nieuwe rijken’ verpesten immers het
karakter van het dorp. Tussendoor citeert
Polak ruimhartig nog levende kunstenaars
en anderen, soms zelfs zo uitvoerig dat de
lezer vergeet dat de ‘ik’ al lang niet meer
Bob Polak is. Hij vertelt over de geschiedenis van de begraafplaats, en trakteert
de lezers op drie wandelingen met prettig
beknopte informatie over de belangwekkende personen wier laatste rustplaats we
passeren. Maar alsof dat niet genoeg is,
volgt er een alfabet onder de titel ‘Kleine
deeltjes dood’, waarin al wat nog niet aan
bod is gekomen, alsnog een kans krijgt
onder sprekende trefwoorden van A tot Z.
Onder de T vinden we leerzame tips voor
de omgang met de laatste rustplaats, onder
andere: ‘Bereid alles ruim van tevoren
voor. Zorg dat je niet voor verrassingen
komt te staan. Leg alles vast in je testament. De dood komt altijd onverwacht.’
Een kalender met de sterfdata van alle
illustere personen sluit het boek af, met een
bronnenlijst en een namenregister. En dan
vergeet ik nog de talloze foto’s en illustraties. Helaas ontbreken nuttige kaartjes die
ligging en structuur van de begraafplaats
hadden kunnen verhelderen.
Nadeel van deze gevarieerde aanpak is dat
Polak dezelfde informatie herhaalt: dezelfde anekdotes, namen, gedichten etc. komen
meermalen terug. Handig voor wie het
boek in etappes leest, maar hinderlijk als je
het in een ruk wilt uitlezen.

In de loop van het boek leren we ook vooral de schrijver kennen: wie volgens hem
fout was en is, wie jood is en wie niet, wie
op zijn sympathie kan rekenen. Hij houdt
van burgemeester Lo de Ruiter; maar niet
van historicus Onno Blom, burgemeester
Jan Fijn, schrijver Joost Zwagerman… Zie
verder onder het trefwoord ‘Nee’ in het
register.
Waarom weet ik niet, maar in het boek lijkt
de begraafplaats mooier dan die in werkelijkheid is: een veld in een winderige polder met drassig gras. Kortom, lees dit boek,
maar met mate.

Begraven, cremeren en herdenken
in een bos
De Dodeweg in Leusden is een waar funerair cultuurlandschap. Deze weg liep van
Leusbroek naar de kerk die is in 1828 afgebroken. Alleen de toren staat nog overeind.
Nu ligt daar de gemeentelijke begraafplaats

van Leusden. Ten noordoosten van deze
begraafplaats bevindt zich onder meer het
voormalige Kamp Amersfoort. Ten zuidwesten van de Dodeweg ligt het Russisch
ereveld, waar bijna duizend Russische
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog
begraven liggen.
Ten zuiden van de Dodeweg is in 1931 op
het grondgebied van Leusden de gemeentelijke begraafplaats Rusthof van Amersfoort
aangelegd. In 1961 is de begraafplaats aan
de noordzijde uitgebreid met een katholiek
deel. Door de aanleg van de A28 ligt dat
deel nu los van Rusthof en staat bekend
als de katholieke begraafplaats Maranatha.
In 2002 is bij de ingang van Rusthof een
crematorium geopend.
Dit boek laat in woord en beeld zien hoe
Rusthof functioneert. Dragers, grafdelvers,
hoveniers, de steenhouwer, de ovenist, de
directeur en niet te vergeten verschillende
nabestaanden vertellen hun verhaal. Prachtige foto’s geven een beeldverslag.

Bijzonder is het verhaal van valkenier
Hans Klijn die hier al tien jaar op konijnen
jaagt. Eerst laat hij hond Joep de ingangen
van konijnenholen opsporen. Dan laat hij
een fret los die de konijnen uit hun hol
jaagt. Op dat moment is het de beurt aan
havik Gomez om de konijnen te vangen.
De herfst en de winter vormen het jachtseizoen. Wanneer de vrouwtjes drachtig zijn,
hoeven de jongen niet als weesjes achter te
blijven.
Het boek geeft een goed beeld van deze
fraaie en interessante bosbegraafplaats en
vormt een uitnodiging om zelf eens Rusthof te komen bekijken. En vergeet daarbij
de omgeving niet!

Bob Polak, Hier ligt Hemelrijk. Schrijvers,
schilders en anderen begraven in Bergen.
Van Lucebert tot Adriaan Roland Holst.
Van Charley Toorop tot Simeon ten Holt.
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan
van Uitgeverij Conserve (Schoorl:
Uitgeverij Conserve, 2013. Hier-serie.
ISBN 978-90-5429-344-6, 240 blz., € 20,-)

In 2014 wordt deze week voor de
twaalfde maal georganiseerd, van zaterdag 24 mei tot zondag 1 juni. Voor
Brussel en Vlaanderen sloegen de
twee funeraire verenigingen Epitaaf
vzw en vzw Grafzerkje de handen
in mekaar om dit programma
aan te bieden.

vzw Grafzerkje
Jacques Buermans, voorzitter
Frieslandstraat 4/6
2660 HOBOKEN
03/829 16 03 – 0494/47 37 46
Jacques.buermans@scarlet.be
www.grafzerkje.be

gezien hij als deserteur zou zijn gefusilleerd, werd zijn naam in 1948 verwijderd.
Ondanks een rehabilitatie is zijn naam niet
opnieuw op het monument aangebracht.
Wanneer een eventueel fout verleden toch
wordt aangekaart, dan had wellicht ook de
omstreden begrafenis van weduwe Rost
van Tonningen op Heiderust in 2007 kunnen worden vermeld. Haar graf is met een
gedenkteken gemarkeerd.
Deze opmerking doet niets af aan de
waardering voor dit boekje. Het kan een
voorbeeldige publicatie worden genoemd
vanwege de correcte weergave van de
geschiedenis, de heldere en bondige stijl en
de fraaie en ter zake doende illustraties.

Korrie Korevaart

De
Europese Week van
de Begraafplaatsen werd gelanceerd door ASCE, Association
of Significant Cemeteries in Europe
(www.significantcementeries.org).
Momenteel zijn er 179 begraafplaatsen uit 22 Europese landen bij deze
organisatie aangesloten.

Epitaaf vzw
Anne-Mie Havermans,
secretaris
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 16
1020 LAKEN
03/665 02 19 – 0485/78 47 35
info@epitaaf.org
www.epitaaf.org

Funeraire parel op de zuidelijke
Veluwezoom
In 2013 bestond de gemeentelijke begraafplaats Heiderust van Rheden honderd jaar.
Adriane Colenbrander schreef voor Ambt
& Heerlijkheid van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal een serie artikelen over de jubilerende rustplaats. Die zijn
terecht in dit boekje gebundeld.
In 1907 was de hervormde begraafplaats,

die tevens dienst deed als algemene
begraafplaats, bijna vol. Daarom werd
er op de zuidelijke Veluwezoom tussen
Rheden en Velp een nieuwe begraafplaats
aangelegd. De architect ontwierp een
poortgebouw met hoge mansardekappen.
Hij sloot hiermee aan bij de bouwstijl van
woningen in de omgeving. Hoewel er aan
het begin van de 20ste eeuw al minder op
begraafplaatsen werd gewandeld, besloot
het gemeentebestuur de nieuwe begraafplaats toch in landschapsstijl te laten
inrichten.
Het is opmerkelijk dat de gemeente Rheden vlak na de ingebruikneming van crematorium Westerveld bij Driehuis al in
1917 ook bij Heiderust een crematorium
wilde laten bouwen. Dit ging uiteindelijk
niet door omdat crematie nog steeds controversieel was.
Interessant is ook het tragische verhaal
over Chris Meijer. Hij stierf in de meidagen van 1940. Zijn naam kwam te staan op
het oorlogsmonument op Heiderust. Aan-

Het valt niet te ontkennen: na dit boek
gelezen te hebben, is de lezer veel wijzer
over het reilen en zeilen van Bergen in de
afgelopen eeuw. Wie het met wie deed, is
geen geheim meer. Of het nu om schrijver
Roland Holst (1888-1976) gaat (rokkenjager bij uitstek), of om de kunstschilder
Frans Huysmans (1885-1954), die ‘zoals
andere kunstenaars’ vier keer getrouwd
was. Het boek wint aan waarde doordat
Polak er veel mondelinge informatie in
heeft verwerkt – kennis die anders verloren
zou zijn gegaan.

Wim Cappers
A. Colenbrander, 100 jaar Heiderust 19132013 (Rheden: Gemeente Rheden, 2013,
60 blz., € 12,50 bij boekhandels in Rheden,
Velp en Dieren).

Wim Cappers
R. Bruinsma en G. Kalmann, Rusthof.
Meer dan zerken en urnen (Amersfoort:
Brayn Books, 2013, 160 blz., € 17,50).

Van zaterdag 31 mei tot en met zondag 8 juni
wordt met steun van Vereniging De Terebinth en
de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen de
Week van de Begraafplaats georganiseerd.
Zie voor nadere informatie dit themanummer en
de website www.weekvandebegraafplaats.nl
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Het stenen archief van Amsterdam

‘voorlopige monumenten’ is ongeveer voor
de helft nagelopen. Onze ordner met potentiële rijks- en gemeentemonumenten, sfeermonumenten en hergebruikers, groeit.
Pas als alles compleet is start de volgende
fase: het indienen van aanvragen voor de
monumentenstatus, het starten van beleid
om grafstenen opnieuw te gebruiken, het
overplaatsen van sfeermonumenten naar
andere plekken op het terrein.

monumentale status wordt verleend? En De
Nieuwe Ooster de grafsteen wèl waardevol vindt? Waar blijven sfeermonumenten
staan, waar halen we ze weg? Hergebruik
van grafstenen, gaat dat wel werken, met
die eigenwijze Amsterdammers?
Wat de toekomst ook brengt, het stenenrondje blijft vast en zeker. Niks leukers
dan met de werkgroepleden op pad in ons
prachtige park. Of het nu regent of prachtig
weer is, elke steen roept discussie op. Ik
ken geen enthousiastere en meer betrokken mensen. Allen zien het grote belang
van deze klus: het behoud van het culturele
erfgoed van de stad Amsterdam. Het Stenen Archief Amsterdam. Nu nog een vorm
vinden om de prachtige verhalen die schuilgaan achter de monumenten te delen met
de wereld.

Enthousiasme
Die nieuwe fase zal nog heel wat discussies oproepen. Wat doen we, als geen

Marie-Louise Meuris
Directeur van Crematorium & Begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam

Ooit hadden zo’n vierhonderd grafmonumenten op De Nieuwe Ooster het
predicaat Voorlopig monument. Er was iets bijzonders mee, zoveel was
duidelijk. Maar wat en waarom? Geen idee. Ik werkte pas een paar maanden bij de begraafplaats toen me werd gevraagd om het ‘stenenrondje’ te
gaan lopen. Stenenrondje? Het bleek de jaarlijkse schouw van grafmonumenten, waarvan de rechten waren verlopen.
Een van mijn eerste columns in het dagblad Trouw ging daarover. ‘Bij mijn eerste
stenenrondje als directeur vroeg ik om een
lijstje met criteria maar dat bleek er niet
te zijn. Ik kon me niet goed voorstellen dat
we zo met de belangrijke historie van ons
gedenkpark omgingen. Daarom belde ik
een aantal begraafplaatsen in Nederland
van ongeveer dezelfde omvang en ouderdom. Overal kreeg ik hetzelfde antwoord:
de beheerder bepaalt. Het leek me vragen
om problemen. Niet lang daarna kreeg ik
mijn gelijk. Ik ontdekte tot mijn grote schrik
dat het graf van schrijver Theo Thijssen,
de man die Kees de jongen tot leven liet
komen, ooit door ons was geruimd!’
Gelukkig kwam het in dit geval goed.
Thijssen kreeg het monument dat hem
toekwam. Maar ik leerde er ook door dat de
gemiddelde begraafplaatsbeheerder onvoldoende expertise heeft om te beslissen over
de historische waarde van een grafmonument of graf. Maar hoe moest het dan wel?
Na een aantal jaren van uitproberen en
nadenken kwam de beoordeling van alle
grafmonumenten op ons terrein in 2005 in
handen van een commissie deskundigen: de
werkgroep Stenen Archief Amsterdam. De
leden? De hoofdredacteur van het maandblad Ons Amsterdam weet alles over de
geschiedenis van Amsterdam en de Amsterdammers. Een kunsthistoricus/funerair deskundige gaat over de funeraire vormgeving.
Onze oud-archivaris zorgt voor de research
en ons gepensioneerde hoofd uitvaarten
brengt zijn kennis van materiaalgebruik
in. Twee jonkies van De Nieuwe Ooster
draaien mee om te zijner tijd de taken over
te nemen. Mijn taak? Ik houd de boel aan
de gang en bij elkaar.
Professioneel
In de afgelopen acht jaar is onze werkwijze
geprofessionaliseerd. Op een uitvoerig
getest opnameformulier kunnen we aangeven wat er precies met het monument is,
wat we moeten uitzoeken, of er iets hersteld moet worden, wat de mogelijke status
zou kunnen worden. Dit alles gedocumenteerd met een foto van het grafmonument.
Het jaarlijkse rondje van vervallen grafmonumenten gaat tegenwoordig snel. Iedereen
is goed op elkaar ingespeeld. De oude lijst
8
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Detail op het graf van schrijver Jan Mens Foto: Edwin Butter. Foto linksboven: Grafmonument van
kunstenaar John Raedecker Foto: Edwin Butter. Foto rechtsboven: Glazen monument van Jan Wolkers
als herdenking aan Theo Thijssen Foto: Bert Pierik
Terebinth 2014-2
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Begraaf- en gedenkpark Heilig
Land Stichting: succesformule?

Geruis van de stad in de verte. Een vader laat zijn zoontje uit. Ik vraag of
dit de begraafplaats is – ik zie de steen met de naam over het hoofd. ‘Ja,’
zegt hij, ‘maar mensen wandelen hier ook, hoor.’ Precies. Na een wandeling van ruim drie uur val ik op een vroege lentedag in maart in slaap op
een van de talloze bankjes. Geen wonder: het park is 7 hectaren groot,
biedt onderdak aan 1868 graven en urnen, en er is van alles te zien.
Voor wie zelf poolshoogte wil gaan nemen,
is het handig iets te weten over de geschiedenis van dit gedenkpark in de gemeente
Groesbeek bij Nijmegen. Aanvankelijk
was dit bos een stuk hei, waar in 1913 een
begraafplaats zou komen. De opbrengst
van de begraafplaats moest bijdragen in de
kosten van de Heilig Land Stichting, het
Bijbels Openluchtmuseum, waar het park
bij hoorde. De stichting streefde ernaar om
de heilige plaatsen in Palestina na te bouwen of, in elk geval, om daar een indruk
van te geven. Zo konden de gelovigen
dichtbij huis een beeld van het heilige land
krijgen zonder een verre en dure reis. De
stichter van het museum, de Waalwijkse
kapelaan Arnold Suys (1870-1941), zag
het als een bedevaartsoord.
Heilig Graf
In het park kreeg Golgotha (de Calvarieberg) een plaats, de rots waarop Christus
aan het kruis was gehangen. Ook is het
Heilig Graf nagebouwd, waar Christus drie
dagen na zijn kruisdood uit was opgestaan.
Gelovigen konden in de crypte van de
Calvarieberg een graf kopen. Goedkoper
waren de graven eromheen, de zogenaamde ‘tuingraven’, met een laag muurtje,
zoals die ook in Palestina gebruikt werden.
10
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Kapelaan Suys beval deze plek als begraafplaats voor katholieken warm aan. Uiteindelijk was het immers zijn bedoeling om
uit de opbrengsten van het museum ook de
bouw van een nationale Heilig Hartbasiliek
te bekostigen, zoiets als de Sacré Coeur
in Parijs. De basiliek is er nooit gekomen,

maar wel een kerk, een pastorie en een
klooster – naast het gedenkpark.
Beeldende kunst

Beeldend kunstenaar Piet Gerrits (18781957) kreeg de kans zijn stempel op het
park te drukken. De bezoeker komt er
grafmonumenten tegen die door hem
zijn gemaakt, maar ook andere objecten.
Die heeft het park te danken aan de connectie met het openluchtmuseum, dat
nu Museum Orientalis heet. Sommige
voorwerpen stonden voorheen in het
museum, andere begonnen hun bestaan
direct in het park. Van Gerrits zijn ook
de tableaus die de inhoud van de Bergrede uitbeelden, de Hof van Olijven, en
Golgotha met het Heilig Graf. Verder is
hij verantwoordelijk voor de kleurige
glasmozaïeken en tegeltableaus die de
lijdensweg van Christus verbeelden.
Deze staties vormen nog steeds de kern
van het park. Verderop komen we de
manshoge beelden van de Goede en
de Slechte Zaaier tegen. Bij de ingang
van het park staat Johannes de Doper
bij een bronzen fontein die het eeuwige
leven symboliseert: een boom met takken waaruit water spuit – in dit nog kale
jaargetij amper van andere bomen te
onderscheiden.
Natuur
Park, beelden en kruisweg hebben in de
jaren zestig een periode van verval meegemaakt, maar zijn in 2004 als geheel tot
Rijksmonument verklaard. Met goede
argumenten: het totale concept is illustratief voor het denken in de context van de
katholieke emancipatie in het begin van de

20ste eeuw en maakt onmiskenbaar deel
uit van het katholieke cultureel erfgoed.
Bovendien is het complex (inclusief de
Cenakelkerk) een goed voorbeeld van het
Oriëntalisme in de Nederlandse architectuur. Er werd een restauratieplan gemaakt
voor de gebouwen en intussen is nagenoeg
alles hersteld, zoals de twee tegeltableaus
die destijds gemaakt werden door De Porceleyne Fles in Delft. De restauratie van
ca. 1,2 miljoen euro is betaald uit een Kanjersubsidie en uit eigen middelen.
Het park ligt op de stuwwal tussen Nijmegen en Groesbeek, op een heuvelachtig
terrein. Het begon met de graven in de
crypte en daarna kwamen de tuingraven.
Later volgden er een columbarium, een
urnentuin, een urnenbos, een strooiveld
en een grafheuvel. Voor de parochianen
van de Cenakelkerk was er al een strook
voor graven gereserveerd. Nu is iedereen
welkom, ook niet-katholieken. De karakteristieke tuintjes hebben natuurstenen muurtjes, altijd gemetseld van Kunradersteen
uit Voerendaal. Er is veel ruimte, zodat er
niet alleen een- en tweepersoonsgraven te
vinden zijn, maar ook grotere ommuurde
familiegraven. Nog steeds kunnen hele
families er terecht om een gezamenlijk
grafmonument te arrangeren – of het nu
om tien graven gaat, of om vijftien urnen.
Voor een beperkt aantal jaren, maar ook
voor onbepaalde tijd.
Het bos is langzaam gegroeid: vanzelf
en via allerlei aanplantingen. Voor wie
een indruk wil krijgen van verschillende
bomensoorten, is er een bomenroute met
48 bordjes en bijbehorend bomenboek. In
het vroege voorjaar komen vooral de rododendrons en de coniferen tot hun recht.

De karakteristieke tuintjes hebben natuurstenen muurtjes,
altijd gemetseld van Kunradersteen uit Voerendaal

Toekomstplannen
De manager van de begraafplaats, Marieke
van Baarle, legt uit dat er voortgebouwd
wordt aan de begraafplaats: ‘We gaan nog
terrasgraven aanleggen, natuurgraven met
een vergankelijke markering. Er komt een
bijzondere plek voor urnen bij en een groene wand van varens, voor asbussen.’
De status van rijksmonument heeft voordelen maar ook hier gaat het om de exploitatie van een bedrijf waar acht mensen
(onder wie twee metselaars) werken, in
een tijd waarin het publiek minder geld wil
besteden aan de laatste rustplek. Maar dit
park kent wellicht een succesformule, want
als er een begraafplaats kan overleven, dan
is het deze wel: er is kunst, cultuur, natuur

én geschiedenis te vinden. ‘Ja,’ zegt Van
Baarle, ‘we streven bewust naar diversiteit:
mensen kunnen een graf regelen, maar ook
hun urn is welkom. Variatie en keuzemogelijkheden zijn onze pluspunten, inclusief
de aanwezigheid van een historische zaal
om samen te komen. De net gerestaureerde
Hemelvaartskoepel geeft ons mogelijkheden om concerten te organiseren.’
De natuur blijft daarbij gelukkig overheersen: het natuursteen van de graven en
zelfs van de beeldhouwwerken past bij de
omringende natuur, terwijl ervoor gezorgd
wordt dat kleur en materiaalgebruik van
de grafmonumenten in harmonie met de
natuur en de omgeving zijn. Dat maakt ook
de kracht van het gedenkpark uit.
Week van de Begraafplaats
De eerste week van juni is een goed
moment om de begraafplaats te bezoeken:
er staan lezingen (erfgoed), rondleidingen
(graven, bomen) en workshops (filosofie,
rituelen) op het programma.
Korrie Korevaart

Johannes de Doper bij de bronzen fontein. Foto boven: Cenakelkerk, parochie- en bedevaartskerk

Karakteristieke graftuintjes. Foto boven: De Bergrede met tableaus van Piet Gerrits

Alles over geschiedenis en opzet van de
begraafplaats is te vinden op www.heiliglandstichting.com, met informatie over de mogelijkheden voor een laatste rustplaats anno 2014
en het programma in de Week van de Begraafplaats. Voor de beschrijving van een wandeling
door het park, zie www.heiliglandstichting.com/
rondleiding_files/rondleiding.pdf
Adres: Mgr. Suyslaan 4, 6564 BV Heilig Landstichting.
Openingstijden: Wandelpoortje Pastoor Rabouplein (het plein voor de Cenakelkerk): dagelijks
van 09.00 tot 18.00 uur; wandelpoortje aan
de Mgr. Suyslaan: dagelijks van 09.00 uur tot
zonsondergang.
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Fotoredacteur Bert Pierik is regelmatig met zijn camera op een begraafplaats te vinden. Ter gelegenheid van de Week van de Begraafplaats maakte hij bovenstaande selectie uit zijn archief.
Amsterdam, R.K. begraafplaats Buitenveldert
Enschede, Algemene Ooster begraafplaats
Zwolle, Begraafplaats Bergklooster
12
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Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen
Deventer, Oude Algemene begraafplaats
Amsterdam, R.K. begraafplaats Buitenveldert

Haarlem, Algemene Begraafplaats Kleverlaan
Amsterdam, R.K. begraafplaats Buitenveldert
Den Haag, R.K. begraafplaat Sint Petrus Banden

Driehuis, Begraafplaats & Crematorium Westerveld
Goor, Gemeentelijke begraafplaats
Arnemuiden, Oude Algemene begraafplaats
Terebinth 2014-2
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Symboliek

Pleurantes: versteend verdriet

Foto links: Amsterdam, De Nieuwe Ooster
Foto rechts: Utrecht, Kovelswade

Overal op begraafplaatsen kom je haar tegen, de in verdriet versteende
vrouw, uitgebeeld in een smartelijke houding: de pleurante. Zij staat symbool voor het verdriet dat de dood van een geliefde met zich meebrengt.

Heel bijzonder is bij ons heel gewoon
en heel gewoon is bij ons ook heel bijzonder

C

M

R.-K. Begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam biedt veel mogelijkheden om het afscheid van een dierbare op een hoogst
persoonlijke manier vorm te geven.

Y

CM

Buitenveldert dateert uit 1835 en is uitgegroeid tot een zeven hectare grote begraafplaats waar plek is voor iedereen.
Ondanks haar ligging midden in de Zuidas van Amsterdam straalt de begraafplaats een serene rust uit en behoort zeker
tot een van de mooiste begraafplaatsen van Nederland. Bijzondere historische graven vertellen een eigen verhaal en de
vele oude bomen geven de begraafplaats een uniek karakter.
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Nabestaanden krijgen uiteraard letterlijk de tijd en de ruimte om het afscheid van een dierbare op hun eigen manier
te beleven. Daarnaast is iedereen die van de rust en de schoonheid op Buitenveldert wil genieten, van harte welkom.
Vanuit die gedachte zijn faciliteiten gerealiseerd die heel goed aansluiten bij de verschillende wensen:
• volop keus aan graven en mogelijkheden voor asbezorging;
• gelegenheid tot afkoop van grafonderhoud;
• betaalbare prijzen en gunstige betalingsmogelijkheden;
• huiselijk ingerichte rouwkamers waar de familie dag en nacht terecht kan en koelruimtes;
• een intieme eigentijdse kapel voor een bijzondere ceremonie met ruimte tot 250 personen;
• een stijlvolle condoleanceruimte voor ontvangst van familie en vrienden;
• Bloemenzaak Zuid voor rouwstukken en kleurrijke boeketten;
• een sfeervolle Brasserie en een terras voor een kop koffie of een smakelijke lunch;
• een eigen parkeerplaats.

Hoe zuidelijker in Europa, hoe emotioneler en grootser dat verdriet wordt uitgebeeld. In Italië is de dood een tragedie en
de begraafplaats het theater, waar men een
drama opvoert en waarin talrijke pleurantes in levensgrote beeldhouwwerken hun
gestorven echtgenoten bewenen.

Maar ook op Nederlandse begraafplaatsen zijn ze te vinden. Niet in streken
waar calvinisme en nuchterheid de
overhand hebben, ook niet of nauwelijks op dorpsbegraafplaatsen, waar
eenvoud overheerst, maar wel op grote
stedelijke begraafplaatsen.

gebruikt werden voor personen die voor
de rouwstoet uitliepen.
In de grafkunst is het begrip vooral
bekend geworden door de pleurants,
rouwfiguren die in de 14de en 15de
eeuw in arcadenissen rondom de tombes
van de hertogen van Bourgondië figureerden. Het waren vooral mannelijke
figuurtjes in een treurende houding,
veelal gekleed in een wijdvallende mantel met een kap op het hoofd.

diverse gebaren en gelaatsuitdrukkingen is afgebeeld, maar altijd smartelijk,
verdrietig, treurend. Het dramatisch
effect wordt verhoogd door de kleding,
die bijna altijd bestaat uit een klassiek
gewaad. Dezelfde symbolentaal vind je
ook op moderne prefab graftekens.
Al wordt het verdriet meestal uitgebeeld
door een vrouwenfiguur, het kunnen
ook andere figuren zijn, zoals wordt
geïllustreerd door de beeldengroep ‘De
Pleuranten’ op begraafplaats Moscowa
in Arnhem. De vier mensfiguren symboliseren wanhoop, berusting, verdriet en
vertrouwen.

Wij noemen ze pleuranten, dat klinkt
heel wat eleganter dan klaagvrouwen
of huilebalken, begrippen die vroeger

Na de opkomst van de buitenstedelijke
begraafplaatsen in de 19de eeuw, waar
weer ruimte was voor monumenten en
sculpturen, werd het beeld hernomen,
maar nu vooral als vrouwelijke pleurante, die in allerlei houdingen en met

Tekst: Rindert Brouwer
Beeld: auteur en Jeannette Goudsmit

Den Haag, Oud Eik en Duinen

Rotterdam, Crooswijk

Roermond, Nabij Kapel in 't Zand

Buitenveldert is duidelijk meer dan alleen maar een begraafplaats.

r.-k. Begraafplaats Buitenveldert
Fred. Roeskestraat 103 / 1076 EE Amsterdam
Telefoon: 020 - 662 98 90 / E-mail: info@begraafplaats-buitenveldert.nl
Internet: www.begraafplaats-buitenveldert.nl
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Grafdelvers hebben volgens Eduard en Hans
ook deze sociale functie. Overigens is er
niet alleen treurnis op Buitenveldert. Een
begraafplaats is nog steeds een relatiebureau
voor mensen die na de dood van hun partner
alleen zijn komen te staan.

Buitenveldert van binnenuit
De Terebinth zet zich in voor het behoud van funeraire cultuur op begraafplaatsen. Omgekeerd zijn begraafplaatsbeheerders vooral bezig met
begrafenissen en onderhoud. De Week van de Begraafplaats is aanleiding
om een dag mee te lopen met medewerkers van de R.K. begraafplaats
Buitenveldert in Amsterdam. Hoe verhoudt deze dag zich tot de funeraire
cultuur?
De werkdag begint om 7.45 uur. De buiten
dienst drinkt koffie met de binnendienst.
Ondertussen wordt de dag doorgenomen.
Om 11.00 uur is er een begrafenis met
afscheid in de kapel. Voor de volgende dag
dient in de kinderhof een grafje te worden
gedolven. Na de koffie gaat iedereen aan het
werk.
Buitendienst
Paul Hienkens vertelt over de buitendienst.
Hij begon hier in 1991 als hovenier. Toen
bestond de buitendienst nog uit tien mensen.
Er waren jaarlijks vierhonderd begrafenissen en de grafdelvers en hoveniers deden
alles zelf.
Nu telt de buitendienst vijf mensen. Paul is
hun voorman geworden. Het aantal begrafenissen is door de toename van crematie
gehalveerd. Velen kiezen voor crematie
omdat het goedkoper is. Ook wil men de
familie niet belasten met grafonderhoud en
grafbezoek. Mogelijk is ook de opkomst van
natuurbegraafplaatsen van invloed. Mensen
kunnen daar graven voor onbepaalde tijd
krijgen.

Hoveniers
We wandelen over de begraafplaats. Het
gebouw van de buitendienst grenst aan het
jongste grafveld. Eigenlijk is dit het oudste
deel van de begraafplaats. Hier werd in 1835
de St. Augustinuskerk ingewijd. Ten oosten
daarvan werd een klein kerkhof aangelegd
dat men volgens de sobere katholieke voorschriften geometrisch inrichtte. Nadat in
1994 aan de Fred. Roeskestraat een nieuwe
kapel was ingewijd, is de oude kerk afgebroken. Deze plek heeft landschapsarchitect
Copijn als grafveld ingericht door paden om
het nieuwe priestergraf te laten cirkelen.
Buitenveldert is voor katholieke begrippen opvallend groen. De inmiddels zeven
hectare grote begraafplaats vergt dan ook
veel onderhoud. Zo zijn diverse hagen meer
dan manshoog. Vrouwelijke bezoekers
voelen zich er niet altijd veilig. Eigenlijk
moeten deze hagen eens worden gesnoeid.
Wel zijn boomsoorten die ziek werden van
de honingzwam inmiddels vervangen door
resistente exemplaren. Voor grote klussen
als het herstel van paden huurt Buitenveldert
bedrijven in.

Zo maakt de tegenstelling tussen rust en rumoer het
bijzondere karakter van deze begraafplaats hoorbaar
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Oase aan de Zuidas

Kosters
De melding van een begrafenis dicteert de
volgorde van alle werkzaamheden. Gisteren hebben grafdelvers het graf al geopend.
Vanochtend hebben ze de graflift geplaatst.
Mirjam Wiersma is vandaag koster. Voor de
uitvaart controleert ze de familiekamer en
steekt in de kapel kaarsen aan. In de sacristie
plaatst ze een cd in de speler voor de gebruikelijke opname van de afscheidsplechtigheid. Een pater die de gebedsdienst leidt,
krijgt een kazuifel aangereikt.
Vervolgens zorgt ze er buiten voor dat nabestaanden op de eigen parkeerplaats hun auto
kwijt kunnen. Het gaat dit keer om een Surinaamse uitvaart. De bewassingceremonie
heeft plaats in Uitvaartcentrum Zuid. Tijdens het afscheid in de kapel houdt Mirjam
een oogje in het zeil. Daarna dragen nabestaanden de kist geschouderd naar de laatste
rustplaats. Nadat de kist met enkele bloemstukken via de lift in het graf is gezakt,
gooien mannelijke familieleden die een geel
lint aan hun bovenarm dragen, de linten in
het graf. Daarna werpen de nabestaanden
met een schep wat aarde op de kist.
Grafdelvers
Vervolgens melden grafdelvers Eduard
van Noordt en Hans Emmelkamp zich met
de graafmachine en een bak zand. Ook al
geschiedt het begraven vanwege de Arbowetgeving tegenwoordig machinaal, het
weghalen van de bekisting en het vullen van
het graf kost een paar uur werk.
De grafdelvers stoppen even als een nabestaande in de buurt komt rouwen. Ze kennen
veel bezoekers en maken soms een praatje.

Horecamedewerkers
De Surinaamse familie koos dit keer niet
voor een samenzijn in een van de twee
horecagelegenheden van Buitenveldert.
Tijdens de verbouwing in 2012 is de condoleanceruimte vergroot. Tegelijk opende een
brasserie de deuren. Langs het hoofdpad is
bovendien een terras ingericht. Brasserie en
terras zijn niet alleen bedoeld voor begrafenisgangers en grafbezoekers. Ook passanten zijn er welkom. Zo zet Buitenveldert
de deur naar de samenleving open. En dat
lukt. Vandaag lunchen hier kantoormensen
uit de buurt. 's Middags komen kinderen van
de aan de overzijde gelegen Engelse school
met hun begeleiders wat gebruiken. In een
hoek van de brasserie is een bloemenwinkel.
Hier kopen behalve grafbezoekers anderen
een plantje of een bloemetje.
Marcel Schippers, in het bezit van het
diploma hogere hotelschool, zwaait de
scepter over de horecagelegenheden. Hij
beschikt over een professionele keuken en
opslagruimte. Huren nabestaanden de condoleanceruimte, dan plant hij het personeel
in. Evenals de grafdelvers moeten de serveersters oog hebben voor het verdriet van
nabestaanden.

Buitenveldert is voor katholieke begrippen opvallend groen
Binnendienst
Het kantoorwerk is een essentieel onderdeel
van het werk op een begraafplaats. Terwijl
boekhouder Karin de Graaf facturen maakt,
is directeur Anja Vink druk aan het telefoneren. Naast begrafenissen heeft een begraafplaats inkomstenbronnen als koelruimtes en
24-uurs rouwkamers nodig om een kostendekkende exploitatie mogelijk te maken.
Daarom sloot Anja Vink onlangs een contract af met Energiecoöperatie Zuiderlicht
dat het gebruik van groene stroom in de
Zuidas promoot. Ze bereidt de bouw van
een columbarium voor en denkt na over
andere voorzieningen.
Funeraire cultuur
In hoeverre is er op Buitenveldert aandacht
voor funeraire cultuur? Het personeel wijst
geïnteresseerden graag op de graven van
cabaretier Wim Sonneveld en Tonio, de verongelukte zoon van schrijvers A.F.Th. van
der Heijden en Mirjam Rotenstreich. Daarnaast trekken de fraaie bomen de aandacht.
Gedenktekens en groen zijn belangrijk voor
een begraafplaats. Ze zijn niet alleen uitingen van de funeraire cultuur waarvoor De
Terebinth zich inzet. Maar ze dragen ook
bij aan het aanzien van een begraafplaats.
Niet in de laatste plaats geven ze richting
aan haar identiteit. Het is overigens de vraag

hoe katholiek Buitenveldert nog is. Weliswaar staat er ‘R.K’ op de gevel en zijn er
veel kruizen als teken van het geloof in de
opstanding uit de dood. Maar het personeel
is niet meer noodzakelijkerwijs katholiek.
En iedereen mag zich tegenwoordig op deze
groene begraafplaats laten begraven.
Volgens Anja Vink biedt Buitenveldert
bezoekers vooral sereniteit. Ook dat is een
vorm van funeraire cultuur. De stilte is
overigens relatief. Regelmatig wordt de rust
verstoord door de graafmachine en bladblazers, het verkeer op de ringweg en het
koffiezetapparaat in de brasserie. Maar is
dat erg? Zo worden nabestaanden juist weer
opgenomen in het leven van alledag.
Buitenwereld
Op deze manier maakt de tegenstelling
tussen rust en rumoer het bijzondere
karakter van deze begraafplaats hoorbaar.
Omringd door steeds meer kantoorgebouwen doet Buitenveldert denken aan de
Parijse begraafplaats Montparnasse. Door
zich op de buitenwereld te richten, wordt de
begraafplaats een oase van rust. Daarmee is
Buitenveldert de verstilde component van
de dynamische Zuidas.
Tekst: Wim Cappers
Beeld: auteur en Bert Pierik

Beelden, bomen en grafmonumenten
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Week van de begraafplaats
in Nederland

Week van de begraafplaats
in Amsterdam
Opening op Buitenveldert
Als initiatiefnemer van de Week is de
start ervan op begraafplaats Buitenveldert op zaterdag 31 mei met een historische rouwstoet met koets en paarden
door Amsterdam. Zie voor de route: www.
begraafplaats-buitenveldert.nl/agenda.html
Om 13.30 uur is de officiële opening op
de begraafplaats. Verder zijn er: rondleidingen, een graafmachine delft een graf en
een steenhouwer maakt teksten, een lezing
over de begraafplaats nu en in de toekomst.
Medewerkers zijn aanwezig om vragen te
beantwoorden.
R.K. begraafplaats Buitenveldert,
Frederik Roeskestraat 103, 1076 EE
www. begraafplaats-buitenveldert.nl
T 020 662 9890

Petruskerk, Sint Barbara en Vredenhof
In samenwerking met Sint Barbara en Vredenhof houdt de Petruskerk op zaterdag 7
juni de jaarlijkse kerkhofdag. Er worden
rondleidingen over het kerkhof gegeven,
waarbij een 19de-eeuws grafhuisje de deuren opent. Op een grafsteen wordt professioneel een tekst gehousen en er zullen
enkele monumenten geruimd worden.
Een aantal vrijwilligers werkt aan het
onderhoud van het kerkhof. Als u hen wilt

helpen, meldt u zich dan van te voren aan.
Om 10.00 uur start een wandelroute bij de
Petruskerk, die gaat via Sint Barbara naar
begraafplaats Vredenhof. In de Petruskerk
is een schilderijententoonstelling van Tjerk
Reijinga. Met zijn majestueuze werk sluit
hij naadloos op deze kerkhofdag aan. Reijinga is zelf aanwezig.
Anne-Marie Blink zingt om 11.00 uur en
14.00 uur in de Petruskerk gypsieliederen
en/of chansons.
St. Behoud Petruskerk, Spaarndammerdijk 687, 1014 AE, www.oudsloterdijk.nl
T 0299-684130 / 06-51407541
Sint Barbara, Spaarndammerdijk 312,
1014 AA, www.stbarbara-amsterdam.nl
T 020 6820598
Vredenhof, Haarlemmerweg 367,
1051 LH, T 020 486 6440

Open avond op De Nieuwe Noorder
Op donderdagavond 5 juni opent De
Nieuwe Noorder haar deuren. Er is een
rondleiding door de gebouwen en in het
crematorium is uitleg over de werking van
de oven. Bezoekers kunnen de nieuwe aula
bekijken en er naar muziek luisteren.
Daarnaast is een wandelroute (met kaart)

uitgezet op de begraafplaats, deze is op
eigen gelegenheid en in eigen tempo te
lopen. Bij de ingang van de begraafplaats
ontvangst met muziek van Les Fleurs du
Nord. Medewerkers zijn aanwezig om
vragen te beantwoorden.
Van 19.00 tot 21.00 uur. De Nieuwe Noorder (voorheen de Noorderbegraafplaats), Buikslotermeerdijk 83,
1025 WH, www.denieuwenoorder.nl

Eeuwig Huis op Zorgvlied
Domus Aeterna, ofwel Eeuwig Huis, is het
thema dat begraafplaats Zorgvlied heeft
gekozen. Op zondag 1 juni is er een open
dag waarop iedereen welkom is om eens
te ervaren hoe je een extra dimensie kunt
geven aan de manier waarop je rouwt.
Op Zorgvlied zijn in de afgelopen tien jaar
op natuurlijke wijze verschillende grafvormen ontstaan. De begraafplaats aan de
Amstel heeft kunstenaars en steenhouwers
uitgenodigd om hun interpretatie van een
Domus Aeterna tentoon te stellen en wil
hiermee bezoekers inspireren.
Tijdens de Week kan elke dag een gedocumenteerde wandelroute gevolgd worden.
Op 1 juni zijn er vanaf 11.00 uur rondleidingen.
Zorgvlied, Amsteldijk 273, 1079 LL,
www.amstelveen.nl/web/Zorgvlied-2.htm

Open avond op De Nieuwe Ooster
Op De Nieuwe Ooster is tijdens de open
avond van woensdag 4 juni veel te zien
en te beleven: multiculturele gebruiken in
museum Tot Zover, rondkijken in de vernieuwde aula en het gemeentelijke rouwcentrum, muziek uit verschillende culturen,
informatie over het arboretum en de werkgroep Stenen Archief Amsterdam, openstelling van het islamitisch paviljoen en
een warm welkom in het nabestaandencafé.
De eerste driehonderd bezoekers krijgen
een tijdschrift over deze begraafplaats.
Voor zestig bezoekers is na afloop een speciale bomenrondleiding in het stille
en schemerige gedenkpark.

Het keurig onderhouden kerkhof van de Petruskerk Foto: Stichting Behoud Petruskerk
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Van 18.00-21.00 uur. Begraafplaats,
crematorium, gedenkpark De Nieuwe
Ooster, Kruislaan 126, 1097 GA,
www.denieuweooster.nl.

Niet alleen de Amsterdamse begraafplaatsbeheerders, ook beheerders uit andere
delen van het land doen mee. Op de website www.weekvandebegraafplaats.nl staan
alle activiteiten vermeld. De site wordt
dagelijks aangevuld met activiteiten, zoals
rondleidingen, lezingen, concerten, thematentoonstellingen, open dagen, etcetera.
Hieronder een greep uit het aanbod.
Oegstgeest
Begraafplaats Groene Kerk te Oegstgeest
verzorgt op 31 mei, 1, 4, 7 en 8 juni rondleidingen. Op 8 juni is er ook een speurtocht. De rondleiding voert langs graven
van beeldend kunstenaars, schrijvers, dichters, schilders en personen die internationaal, nationaal en lokaal van betekenis zijn
geweest.

aan de Kampstraat 52 (Heerlerheide) en
aan de Imstenraderweg 10 (Imstenrade)
zijn rondleidingen, om 11.00, 13.00 en
15.00 uur. Open: van 09:00 - 16:00 uur.
Er zijn demonstraties hoe een graf wordt
gemaakt en wat er allemaal bij komt kijken.
Ook op de algemene begraafplaats in
Hoensbroek zijn op de open dag van 31
mei rondleidingen en demonstraties. Randweg / Vaesraderbosweg, verzamelen: grote
parkeerplaats aan de Randweg.
Enschede
Op de Ooster- en Westerbegraafplaats
in Enschede worden op de open dag van
zaterdag 31 mei rondleidingen gegeven
en zijn er demonstraties grafdelven.

De rondleidingen starten om 13.30 uur
bij de ingang van het oude deel van de
begraafplaats. De speurtocht kan doorlopend tussen 13.30 en 16.30 uur gedaan
worden, start: vanaf het Veldhuis op het
oude deel van de begraafplaats.

Ooster: van 10.00 - 13.30 uur, Noord
Esmarkerrondweg 407, 7533 BL, Enschede, G. Koning, T 053-4326262.
Wester: van 12.00 – 14.00 uur, Hengelose
straat 487, 7521 AG, Enschede,
mw. M. Kiekebosch, T 053-4359131.

Voor de rondleiding graag aanmelden via
rondleiding@begraafplaats-groenekerk.nl
of T 071-8801159. Haarlemmerstraatweg
4-6, 2343 LB Oegstgeest, www.begraafplaats-groenekerk.nl

Naarden
Op begraafplaats Nieuw Valkeveen en de
Oude Begraafplaats aan de Amersfoortsestraatweg in Naarden zijn op zondag 1
juni volop activiteiten. Concerten (12.00
en 15.00 uur), lezingen, een expositie en
rondleidingen. Ook is op Nieuw Valkeveen
de officiële opening van de herinrichting
van het Kinderhofje.

Utrechtse Troostdag
De gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht
organiseren dit jaar voor de vijfde keer
op zondag 25 mei, net voor de Week, de
Utrechtse Troostdag. Jong en oud zijn
uitgenodigd om overleden dierbaren te
herdenken tijdens een bijeenkomst met
muziek. Iedereen die er al een keer bij
is geweest wil zeker het ritueel met het
oplaten van de duifballonnen niet missen: een magisch moment. Burgemeester
Jan van Zanen houdt een toespraak bij het
lange lint waarop de namen staan van alle
Utrechters die zijn overleden tussen 1 mei
2013 en 30 april 2014.

Nieuw Valkeveen: Valkeveenselaan 58,
Naarden

Begraafplaats St. Barbara, Den Haag
Op de open dagen, 1 juni en 8 juni, zijn er
van 10.00 – 16.00 uur rondleidingen mogelijk en is een expositie van schilderijen,
Mariabeelden en crucifixen, er is muziek in
de kapel. Koffie en thee met wat lekkers!
St. Barbaraweg 6, 2516 BT, Den Haag,
T 070 3503 718.

Natuurbegraafplaats Heidepol,
Arnhem
Beheerder van Natuurbegraafplaats Heidepol Kees Benthem neemt u tijdens een
avondwandeling op 4 juni mee over dit
landgoed. Hij vertelt over natuurbegraven
en het natuurgebied. Wat zijn de verschillen met een reguliere begraafplaats? Ook
vertelt Kees over de flora en fauna en de
ontwikkeling van Heidepol. De medewerkers van de natuurbegraafplaats zijn aanwezig om u te woord te staan.
Van 18:30 tot 20:00 uur. De wandeling
start rond 19:00 uur. Na afloop staat er
een kopje koffie of thee klaar.
Harderwijkerweg 37, 6816 VA Arnhem,
T 026 711 22 10, www.heidepol.nl

Van 14.00 tot 16.00 uur, gedenkpark
Daelwijck, Floridadreef 11, Utrecht,
www.utrecht.nl/troostdag
Rondleidingen in Heerlen en Hoensbroek
Op zaterdag 31 mei zijn er open dagen op
de begraafplaatsen in Heerlen. Op de Algemene Begraafplaatsen aan de Akerweg 35,

Oude begaafplaats in Naarden Foto: Gemeente Naarden
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Natuurbegraafplaatsen:
een ander geluid
Natuurbegraafplaatsen zijn volop in het nieuws. Het is ook min of meer
iets nieuws. Een nieuwe vorm van teraardebestelling, terug naar de natuur.
Voor eeuwig zelfs. En het is een nieuwe manier van fondsenwerving, een
gat in de markt?

Arboretum De Nieuwe Ooster:
een voorbeeld
Zodra je door de hoofdingang van Begraafplaats&Crematorium De Nieuwe
Ooster in Amsterdam het fraai aangelegde voorplein betreedt, krijg je al
gauw het gevoel dat dit park meer is dan een plek om te begraven en cremeren… en dat klopt! Niet alleen is het 33 hectare grote park zeer bijzonder van aanleg (ontworpen door de bekende landschapsarchitect Leonard
Anthony Springer), er gaat ook een serene rust van uit.
In een drukke stad als Amsterdam is deze
groene oase een plek om tot rust te komen
en te genieten van de vogels en de bomen
en die staan er in allerlei soorten en maten.
Vanaf de aanleg in 1892 is deze begraafplaats beplant met een rijke schare aan
bomen. Springer stond ook bekend als
dendroloog en plantte graag exoten naast
inheemse bomen. Door de jaren heen zijn
vele bomen bij geplant waardoor de collectie steeds groter is geworden.
Zo langzamerhand kreeg De Nieuwe Ooster in het land ook bekendheid als arboretum (verzameling bomen). In oktober 2007
is stichting Arboretum De Nieuwe Ooster

Zicht op de urnenvijver. Foto boven: Vak 25
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opgericht met als belangrijkste doelstelling het uitdragen van het belang van dit
gedenkpark als arboretum en het uitbreiden
van de collectie. Deze bevat op dit moment
rond de zevenhonderd verschillende
soorten. Verder houdt de stichting maandelijks rondleidingen en geeft jaarlijks
een bomencursus. Op De Nieuwe Ooster
kunnen nabestaanden een boom schenken
aan het arboretum om hiermee iemand te
herdenken. De boom moet dan wel van
een ontbrekende soort zijn. Bij de boom
komt een bordje met herinneringstekst.
Op deze manier groeit de collectie en verleent de begraafplaats een unieke service

Keldergraven

die bescheiden bijdraagt aan de rouwverwerking. Een voorbeeld dat in mijn ogen
gevolgd kan worden door andere begraafplaatsen.
Eerder is het idee geopperd om een landelijk funerair arboretum op te richten.
Hierbij zouden begraafplaatsen kunnen
aansluiten die meer dan vijftig verschillende soorten bomen hebben. Gezamenlijk
zouden de beheerders hun kennis en ervaring kunnen delen en uitdragen en gebruik
kunnen maken van een basis bomenroute
die men aanpast aan de eigen collectie.
Aan geïnteresseerde beheerders hierbij de
oproep contact met mij op te nemen.
Johan Mullenders
Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster
www.arboretum-denieuweooster.nl
Op woensdagavond 4 juni houdt De Nieuwe Ooster een open avond. De stichting
Arboretum is er met een standje met informatie over rondleidingen en over een aantal
heel bijzondere bomen.

Is er behoefte aan? Geen idee, maar in de
reclame werkt het altijd zo. Je wist niet
dat je er behoefte aan had totdat iemand je
er attent op maakt. Is er werkelijk opeens
zo’n grote vraag of is hier sprake van een
aanbod om de vraag te creëren? In tijden
van schaarste is het leuk om geld te genereren met een creatief plan. Maar in geval
van natuurbegraafplaatsen gaat dat wel ten
koste van diverse andere zaken.
Het stemt mij niet vrolijk. Tenslotte zijn
wij, u en ik, niet voor niets lid van Vereniging De Terebinth, die zich inzet voor
behoud van onze funeraire cultuur. Voordat
wij ons allemaal massaal èn anoniem laten
begraven in de natuur, zou ik iedereen met
een funerair hart willen uitnodigen tot een
discussie hierover.

van mij aan: ze komen er wel, die markeringen, de uitingen van persoonlijke
rouw. Een steen is geen storende factor in
de natuur. Bovendien laat het de argeloze
wandelaar eerlijk zien wat daar gebeurt. Je
weet vaak niet of je over de graven loopt.
De Terebinth is opgericht om het taboe
rond dood en begraafplaats te doorbreken.
Gaan we nu terug naar af als we de dood
onherkenbaar gaan begraven? Is er dan nog
funerair erfgoed?
Stenen archief
Wat is dat, ons funerair erfgoed? Het zijn
waardevolle begraafplaatsen en grafmo-

numenten, het is ons stenen archief, onze
geschiedenis, de bron voor genealogie
en heraldiek, de beeldentuin met uitingen van alle kunststromingen, we vinden
er symboliek en poëzie en verhalen over
het leven van de doden, er is een keur
aan landschapsarchitectuur, verschillen in
religie zijn zichtbaar evenals multiculturele
grafcultuur, je ziet grafische vormgeving
in belettering en emotie in grafsieraden,
er is een bijzondere biotoop met mossen
en bijen specifiek voor begraafplaatsen, er
zijn bijzondere bomen, er is fotogenieke
schoonheid door de aanwezigheid van
verstilde monumenten en last but not least
is het een plek waar onze doden rusten en
die we naar behoefte gemakkelijk kunnen
terugvinden om er te rouwen en te herinneren.
Dàt is een begraafplaats, dàt is onze funeraire cultuur. Of is onze funeraire toekomst
echt ‘voor eeuwig zand (gras, bos) erover’
en herdenken we alleen nog virtueel? Ik
ben er bang voor.
Ik nodig u uit te reageren en mee te discussiëren via www.terebinth.nl
Jeannette Goudsmit
Voor het volledige artikel en een fotoreportage
zie: www.atelier-terreaarde.nl/column-jeannette

In Terebinth 2011-4 is in twee artikelen aandacht besteed aan het fenomeen
natuurbegraafplaatsen: Een natuurbegraafplaats is geen kerkhof en Een funeraire wandeling over natuurbegraafplaats
Weverslo. Dit nummer is te downloaden
van de site www.terebinth.nl, kijk onder
Tijdschrift, Oude nummers.

Natuur versus cultuur

Vereniging Natuurmonumenten en andere
organisaties zien zo’n begraafplaats wel
zitten. Het levert geld op, dat overigens
weer gebruikt zal gaan worden om de
natuur te ontwikkelen en te behouden.
Maar helaas niet de funeraire cultuur.
Zijn we bezig met een overschakeling van
funeraire cultuur naar funeraire natuur?
Is dit een ontwikkeling die we willen? Wat
brengt ons dat? En vooral ook, wat neemt
het ons af?
Op sommige nieuwe natuurbegraafplaatsen
mogen geen graftekens worden geplaatst.
Het graf is terug te vinden via een gpssysteem. Het moet natuur blijven. Neem

Natuurbegraafplaats Weverslo, Deurne/Venray. Boven: Natuurbegraafplaats Bergerbos, St. Odiliënberg
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Excursies

Uitnodiging
zo r g v l i e d e e n b r o n va n i n s p i r at i e ?
Een graf, een plek om naar toe te gaan, kan de rouw vorm en houvast geven.
Want je kunt rituelen bedenken, je kunt objecten plaatsen of vervangen. Je kunt je
gevoelens uiten en je kunt openbaar je geliefde eren. De hele wereld mag het zien.
Zorgvlied verwacht dat het uiteindelijke percentage
crematies in de regio Amsterdam rond 85 % komt te
liggen. Zaak dus om aandacht te geven aan het inpassen
van de verschillende asbestemmingen op deze historische
begraafplaats.
Ondergronds verstrooien in asmonumenten (o.a. het
vader- en moedermonument), het sterretjesveld (voor
as van premature kindjes) en bijzetten in familie-urnen
(waarin de as van familieleden kan worden samengevoegd)
zijn gerealiseerde vernieuwende concepten. Een
columbarium langs de waterkant, een ecologische
grafwijk en een algemeen grafkeldercomplex zijn
andere voorbeelden van vernieuwing en verbreding van
keuzemogelijkheden.
Tijdens de Week van de Begraafplaats, biedt Zorgvlied,
van zondag 1 juni t/m zondag 8 juni u de gelegenheid
inspiratie op te doen tijdens het volgen van een
gedocumenteerde wandelroute over de begraafplaats.
Als speciaal thema worden op 1 juni vanaf 11.00 uur
rondleidingen gegeven langs enkele op Zorgvlied
aanwezige Domus Aeterna.

De naam betekent eeuwig huis, een term uit de Romeinse
tijd. Het staat voor het graf dat men toen, net als in het
oude Egypte, zag als een eeuwig verblijf van de doden
en waarin men gaven mee gaf. In de afgelopen 10 jaar
is op Zorgvlied een trend ontstaan waarbij in kleine
kastjes of huisjes (Domus Aeterna) dierbare spulletjes of
urnen worden bewaard. Een in onze ogen interessante
ontwikkeling, omdat op deze wijze een graf een extra
dimensie krijgt. Zeker als men in de Domus Aeterna zaken
bewaart die aan de overledene toebehoorden of voor deze
bedoeld zijn. Denk hierbij aan de bril, speelgoed, eigen
theekopje, foto van geliefd huisdier, maar ook aan gaven
zoals de gewonnen medaille van kleinzoon die deze graag
aan opa wil geven. Een Domus Aeterna is een uitgelezen
vorm om spulletjes veilig en beschut op te bergen.
Daarnaast kunnen producenten deze zo ontwerpen dat er
kleine familiecolumbaria ontstaan.
De rondleiding eindigt bij een expositie van prototypen
Domus Aeterna, gemaakt door kunstenaars uit de kring van
Ida van de Lee, bekend van het project Allerzielen Alom.

Op zaterdag 24 mei is er een bomenexcursie naar het arboretum op De Nieuwe
Ooster in Amsterdam. Deze excursie is
georganiseerd naar aanleiding van een
wens van leden die meer willen weten over
bomen op begraafplaatsen. Voor de inhoud
van de excursie en hoe u zich kunt aanmelden, verwijzen we naar de brochure op de
website. De kosten voor deze excursie
zonder lunch zijn € 7,50 voor leden en
€ 10,- voor niet-leden. In het bedrag is een
kopje koffie/thee bij ontvangst inbegrepen.
Aanmelden kan nog tot 18 mei via:
secretaris@terebinth.nl
Friesland
Zaterdag 21 juni is een excursie gepland
naar de gemeente Ooststellingwerf in de
provincie Friesland. Een excursie die is
ontstaan op initiatief van Henk Schurer,
regionaal adviseur Zuid-Oost Friesland.
Tijdens deze excursie bezoeken we een
drietal kleine kerkhoven en een begraafplaats. In Oosterwolde, het startpunt van de

Vervolgens brengen we een bezoek aan een
eenvoudig kerkhof in Haule. Ook hier zal
de kerk te bekijken zijn. Terebinth-lid Jan
Bouma vertelt meer over kerk en kerkhof.
We stappen weer in de auto en vertrekken
naar het vijf kilometer verderop gelegen
Donkerbroek. Hier staat de lunch gereed.
Tot slot brengen we een bezoek aan het
kerkhof bij de Laurentstsjerke. Zowel het
kerkhof als de kerk, die dit jaar het driehonderdjarig bestaan viert, zijn te bekijken.
Bij deze kerk staat eveneens een klokkenstoel. Opnieuw is het Jan Bouma die
vertelt.

De kosten voor deze excursie inclusief
lunch zijn € 12,50 voor leden en € 15,voor niet-leden. De brochure met meer
informatie is te downloaden van de website
of op te vragen bij het bureau.
Zwolle
Op 20 september wordt een excursie georganiseerd naar een aantal Zwolse begraafplaatsen. We brengen daar in ieder geval
een bezoek aan de begraafplaatsen Kranenburg en Oud- en Nieuw Bergklooster. Te
zijner tijd verschijnt ook de brochure voor
deze excursie op de website.
Annie van ’t Zand-Boerman, secretaris

Bestuursnieuws
In het tijdschrift deze keer geen Bestuursnieuws omdat het blad in verband met
de Week van de Begraafplaats eerder
verschijnt. Voor een kort verslag van de
algemene vergadering verwijzen we naar
de bijlage bij dit nummer. Het volledige
verslag wordt op de website geplaatst.

U bent van harte welkom.
week van de
BEGRAAFPLAATS
31 mei - 8 juni 2014

Voorbeelden Domus Aeterna

Zorgvlied, Oase voor de Ziel
Amsteldijk 273, 1079 LL Amsterdam
www.zorgvliedonline.nl, E-mail: zorgvlied@amstelveen.nl

Oosterstellingwerf, toegangshek begraafplaats
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Verenigingsnieuws

Amsterdam

excursie, brengen we een bezoek aan het
oude kerkhof bij de Dorpskerk. De ontvangst met koffie/thee en wat lekkers is in
de kerk. Vervolgens vertelt Jan Koops (lid
van De Terebinth) ons iets over deze oude
kerk, het kerkhof en de klokkenstoel. Op
het kerkhof staan oude, goed onderhouden grafstenen. Bijzonder zijn de teksten,
al dan niet religieus, die op de stèles te
vinden zijn. Aansluitend bezoeken we de
begraafplaats, op een steenworp afstand
van de kerk.

Uit het veld

In deze rubriek vertellen leden of gasten over
hun werk voor het behoud van ons funeraire
erfgoed. Aan het woord is Jo Beltman, consulent van de Landelijke Organisatie van
Begraafplaatsen (LOB).

We ontmoeten elkaar op de LOB-bedrijvendag
in Nieuwegein na de ledenvergadering van deze
organisatie.
Jo Beltman (1944) is sinds 2009 een van de
consulenten van het LOB. Hij heeft beleids- en
managementfuncties vervuld die betrekking
hadden op de inrichting en het beheer van
openbaar groen, waaronder begraafplaatsen.
Hij schreef het in 2011 uitgekomen Handboek
Begraven en Begraafplaatsen met de ondertitel
Kwaliteitsrichtlijnen voor beheer en exploitatie
van begraafplaatsen.
Hoe ben je in het vak gekomen en wat is je
taak bij het LOB?
‘Nadat ik op mijn 62-ste mijn werk bij de
gemeente Bussum had beëindigd, ben ik voor
twee dagen per week als consulent bij de LOB
in dienst gekomen. Vanuit mijn achtergrond
had ik vooral bestuurlijk en beleidsmatig al
veel met begraafplaatsen te maken gehad. Als
consulent heb ik ervaren dat de diversiteit van
begraafplaatsen enorm groot is. De LOB vindt
dat nabestaanden er op moet kunnen vertrouwen
dat de begraafplaats waarvoor zij kiezen, voldoet aan de basis kwaliteitsvoorwaarden. Het
handboek is daarbij een belangrijk hulpmiddel
voor beleidmakers, bestuurders en beheerders
en eigenlijk verplichte kost. Op de ledenvergadering is net het plan van aanpak, om basiskwaliteit op begraafplaatsen te waarborgen,
gepresenteerd en aangenomen. Het LOB wil
op een niet-dwingende manier begraafplaatsen
verleiden om mee te doen aan het verhogen van
de kwaliteit. De consulenten hebben daarin een
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belangrijke taak als vraagbaak en voorlichters.’
Waar hebben de vragen van beheerders meestal betrekking op?
‘Het gaat heel vaak over de rechten en plichten
van rechthebbenden en onenigheid tussen nabestaanden. Ook ruimen en schudden is een steeds
weerkerend onderwerp. Het laatste decennium
is daar veel over te doen geweest. Hoe voer je
dat technisch en piëteitsvol goed uit, zijn de
belangen van nabestaanden voldoende gewaarborgd, kan er nog vorm gegeven worden aan
gedenken, ook na de ruiming? We proberen de
beheerders steeds meer voorlichting te geven
met onder andere publicaties over de diverse
aspecten van begraven en begraafplaatsen, met
als doel de bevordering van zelfredzaamheid en
professionalisering.’
Op begraafplaatsen gaat het regelmatig over
inbreiden in plaats van uitbreiden vanwege de
kosten. Is dat niet bedreigend voor ons funeraire cultuurhistorisch erfgoed?
‘Begraafplaatsen zijn doorgaans géén musea
en moeten de oorspronkelijke functie kunnen blijven vervullen. Maar cultuurhistorie is
een wezenlijk onderdeel van een begraafplaats
waarmee weloverwogen omgegaan dient te
worden. Soms ligt daar een spanningsveld. Een
bekend motto dat steeds meer begraafplaatsen
omarmen is: alles mag maar niet overal. Door
verschillende voorschriften voor grafbedekking te hanteren kun je bepaalde tijdsgebonden
stijlen of sferen op oudere gedeeltes van een
begraafplaats behouden.’

Digitaal
www.terebinth.nl
www.facebook.com/TijdschriftTerebinth
https://twitter.com/deterebinth
Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost in 2014 voor personen € 25,- voor elke huisgenoot € 10,- en
voor organisaties € 80,- per jaar. Bibliotheken en media kunnen zich op het tijdschrift
abonneren voor € 25,- Overmaken op
rekeningnummer NL92INGB0000335536
van Vereniging De Terebinth.
Losse nummers kosten € 6,25 per exemplaar (inclusief portokosten).
Donateurs die € 25,- of meer betalen krijgen het tijdschrift gratis toegezonden.
Bestuur Vereniging De Terebinth
Voorzitter: Bartho Hendriksen,
voorzitter@terebinth.nl;
Secretaris: Annie van ’t Zand-Boerman,
secretaris@terebinth.nl;
Penningmeester: Harry Schwering,
penningmeester@terebinth.nl;

Waarom de Week van de Begraafplaats?
‘Het initiatief voor de Week van de Begraafplaats is twaalf jaar geleden al genomen door
de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe (www.significantcemeteries.
org). Een organisatie waar 179 begraafplaatsen
uit 22 landen aangesloten zijn. Nederland doet
dit jaar voor het eerst mee en de Week kan zich
ontwikkelen tot een belangrijk middel om meer
positieve aandacht te vestigen op begraafplaatsen. Er zijn nog steeds veel vooroordelen en
men is weinig bekend met de spirituele, natuuren cultuurhistorische waarden die begraafplaatsen herbergen. De begraafplaatsbeheerders van
Amsterdam hebben het voortouw genomen en
hopen dat meer begraafplaatsen dit jaar of in de
toekomst zich zullen aansluiten. De LOB en De
Terebinth faciliteren waar mogelijk dit initiatief
en hebben een website opgezet (www.weekvandebegraafplaats.nl), waarop alle informatie
gevonden kan worden.’
Bert Pierik

Jo Beltman

Bestuurslid: Joke van der Brug,
jokevdbrug@terebinth.nl
Bureau Vereniging De Terebinth
A. van ’t Zand-Boerman, Apeldoornsestraat 36, 8266 AM Kampen
038 - 331 2377, bureau@terebinth.nl.

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.
© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

