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Themanummer

Kloosterbegraafplaatsen

Graven op internet: kloosterbegraafplaatsen, weinig digitale inkijkjes
‘Begraafplaats bij een klooster, behorende
tot een bepaalde orde. In veel gevallen deel
uitmakend van de kloostertuin, of besloten
tussen de gebouwen’, is de definitie van een
kloosterbegraafplaats volgens de website
www.dodenakkers.nl. Als je de term op Google intikt komt er eerst een pdf van de Konferentie Nederlandse Religieuzen boven, van
een studiedag in 2012 over wat later werd de
Stichting Beheer Begraafplaatsen Religieuze
Instituten (SBBRI). Deze stichting heeft helaas
geen website.
Pas als je wat bent ingevoerd in het wereldje
van de funeraire cultuur komt je bijvoorbeeld
terecht op de website van Atelier Terre Aarde,
waar een tabblad Religieus begraven is, met
onder meer een artikel over de hernhutters.
Er is echter geen specifieke informatie over

kloosterbegraafplaatsen. Op de site van dodenakkers staat een boeiend verhaal over
het Fraterhuis St. Jozef in Zeist/De Bilt en de
geschiedenis van de begraafplaats hier.
Religieuze orden zelf besteden op hun websites nauwelijks aandacht aan hun wijze van
begraven. Dat is jammer: juist omdat kloosters
en hun kerkhoven vaak niet toegankelijk zijn
voor buitenstaanders, is het des te belangrijker om er digitaal een kijkje te kunnen nemen.
Betrokken buitenstaanders duiken wel in de
materie, zoals de stichting voor funerair erfgoed en cultuur in Valkenswaard (NB) Op den
Rösheuvel. Je kunt doorklikken naar een pdf
over de begraafplaats van abdij de Achelse
Kluis, op de grens van Nederland en België.
Geïllustreerd met historische plaatjes, plattegronden en ansichtkaarten kom je van alles

Funeraire varia
Kneppelhout
Tijdens Open Monumentendag op 12 september wordt op de algemene begraafplaats te Katwijk aan Zee aandacht besteed aan het
graf van Johannes Kneppelhout. Deze letterkundige studeerde
in de jaren dertig van de negentiende eeuw in Leiden. Over de
gevaarlijke kanten van het studentenleven publiceerde hij onder
het pseudoniem Klikspaan humoristische en moralistische verhalen. Die werden in 1841 gebundeld in Studenten-typen, in1844
gevolgd door Studenten-leven. Kneppelhout overleed in 1885
en werd in Katwijk begraven. Zijn tombe raakt echter in verval.
Dankzij het fonds De Perzik van Onsterfelijkheid, dat het grafonderhoud van bekende schrijvers ondersteunt, is het graf hersteld.
Zie voor meer informatie: http://hervormdegemeentekatwijk.nl/
overig/stichting-begraafplaatsen-hgk/geschiedenis/zuidstraat

te weten over deze bijzondere begraafplaats.
Ook de site van een zekere Breur Henket uit
Maastricht verhaalt over onder meer de herbegraving van zusters karmelietessen op het
kerkhof van St. Pieter in Maastricht.
Liesbeth Vermeulen
Links
● www.knr.nl
● www.dodenakkers.nl/begraafplaatsen/
begraafplaatsen-in-utrecht/485-zeist-fraters.
html
● www.atelier-terreaarde.nl/religieus-begraven
● www.opdenrosheuvel.nl
(klik op Begraafplaatsen in de regio)
● www.breurhenket.com/Religie/religieuzen.
htm

kerkhoven die daar zijn te vinden. Op 28 augustus is het kerkhof
Bellingeweer hersteld. Dat gebeurde in het kader van Kerken in
het Groen, een samenwerkingsverband tussen de SOGK en Landschapsbeheer Groningen. Kapotte zerken en loszittend metselwerk
zijn hersteld. En ook zijn de kruinen van de monumentale linden
onder handen genomen.
Wim Cappers
Foto's: Landschapsbeheer Groningen

Wim Cappers
Foto: Leo Roosjen

Het graf van de negentiende-eeuwse letterkundige Johannes Kneppelhout op
de algemene begraafplaats in Katwijk aan Zee

Kerkhof Bellingeweer
In mei wijdde Terebinth een themanummer aan de Stichting Oude
Groninger Kerken (SOGK) en de zorg voor de vele prachtige
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Het kerkhof van Bellengeweer tijdens de herstelwerkzaamheden

Inhoud
Heeft u wel eens over een kloosterbegraafplaats gewandeld?
Waarschijnlijk niet. Zij maken deel uit van kloosters en zijn meestal niet toegankelijk. Nu veel kloosters hun deuren sluiten, is het de
vraag wat er met de kloosterbegraafplaatsen moet gebeuren. Wordt
het beheer aan een andere instantie overgedragen of worden de
stoffelijke overschotten bij een ander klooster herbegraven?
Deze en andere vragen komen aan de orde in dit themanummer.
Dat gebeurt ondermeer via een bezoek aan begraafplaatscomplex
Slangenburg bij Doetinchem en een wandeling langs kloostergraven in Oosterbeek. Interviews met betrokkenen laten zien met
hoeveel zorg de kloosters hun overledenen omringen. Uiteraard
vindt u op de middenpagina’s weer een prachtige fotoreportage.
Hopelijk maakt dit themanummer duidelijk dat ook klooster
begraafplaatsen deel uitmaken van ons funerair erfgoed.
Veel lees- en kijkplezier toegewenst!

Foto boven: Begraafplaats bij Angeli Custodes in Raalte
Foto omslag: Begraafplaats bij het karmelietenklooster in Boxmeer,
zie ook pagina 13 Foto's: Bert Pierik
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Leeftijd
Functie

Agnes Vos
75
algemeen overste Zusters van Liefde, Schijndel

Zuster Agnes Vos is geboren in het Brabantse dorp De Rips in een
gezin met tien kinderen. Zij leerde door: ‘Mijn tante Agatha was
bij de Zusters van Liefde en gaf mijn ouders de raad mij naar de
MULO in Schijndel te sturen.’ Zij volgde een opleiding aan de
Kweekschool en in 1960 is zij ingetreden. Zij gaf les in het Voortgezet Lager Onderwijs, de Huishoudschool en de MAVO.
Met zuster Agnes wandel ik de begraafplaats van de Zusters van
Liefde op, achter het klooster Annahof in Wijbosch. De laatste
jaren heeft zij gewerkt aan de voltooiing van de congregatie: ‘De
omslag kwam vijftien jaar geleden, toen we gingen beseffen dat
de congregatie binnen afzienbare tijd zou ophouden te bestaan. Er
zijn nu nog 147 zusters, gemiddeld 84 jaar oud.’ Drie jaar geleden
vierde de congregatie haar 175-jarig bestaan. Ooit omvatte die 47
kloosters, met zusters actief in elf missiegebieden. ‘Alles heeft zijn
tijd’, zegt zuster Agnes.
Voorin staat een marmeren steen met de woorden ‘Geborgen in
Uw naam’, geflankeerd door twee muurtjes met de namen van
140 zusters wier resten van de begraafplaats bij het moederhuis
komen, die in 2010 is geruimd. De muurtjes lijken de begraafplaats – met vele rijen witte en zwarte kruizen in vredig groen – te
omarmen, een gebaar dat zuster Agnes lief is: ‘In 1998 hebben we

Agnes Vos bij de gedenksteen op het congregatiekerkhof Foto: Leendert de Vink

op een tombe in glas de namen van 398 zusters laten graveren die
elders waren begraven en al geruimd waren. Zo zijn de namen van
alle overleden Zusters van Liefde hier bijeen.’
Intussen is zuster Agnes als lid van de Konferentie Nederlandse
Religieuzen (‘onze vakbond’) actief in een stichting die een toekomstvisie op de kloosterbegraafplaatsen in Nederland ontwikkelt.
Mede dankzij haar zijn in Wijbosch de rustplaatsen voor de laatste
Zusters van Liefde veiliggesteld: het onderhoud van de begraafplaats is voor de komende jaren geregeld en hun grafkruizen liggen klaar, inclusief de hare.
Korrie Korevaart
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3

Kloosterkerkhoven
Kraamkamers der onsterflijkheid
Kloosters hebben het tegenwoordig niet makkelijk. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie zijn veel kloosterlingen uitgetreden en weinig gelovigen ingetreden. De kloosterlingen die bleven, zijn veelal hoogbejaard of gestorven.
Talrijke orden hebben dan ook de afgelopen decennia meerdere kloosters
gesloten. De laatste broeders en zusters verhuizen naar locaties waar zij verzorging krijgen. Maar wat gebeurt er met de kerkhoven? Deze inleiding op dit
themanummer zoomt in op de geschiedenis en betekenis van kloosters en
hun begraafplaatsen.

In de eerste eeuwen na Christus bestonden
er geen kloosters. Tijdens de vervolgingen
in het Romeinse Rijk stierf menig christen
de marteldood. Bekend is het beeld van
de Romeinse soldaat Sebastianus, wiens
lichaam vanwege zijn bekering met pijlen
werd doorboord.
In hun zoektocht naar God schiepen gelovigen in de derde eeuw nieuwe mogelijkheden om aan het zondige aardse bestaan
te ontsnappen. Sommigen trokken zich
als kluizenaar terug in de woestijn. Antonius van Egypte werd hierom heilig verklaard. Anderen gingen samenwonen in
onherbergzame streken. Deze monniken
wendden zich in de eenzaamheid en beslotenheid van kloosters tot God. Deze leefwijze verklaart het woord ‘monnik’, dat
komt van het Griekse monos en ‘alleen’
betekent. Het woord ‘klooster’ is afgeleid
van het Latijnse claustrum dat staat voor
‘besloten ruimte’. Nadat de christenvervolgingen in 313 waren gestaakt, kon het
kloosterleven zich vrijelijk ontplooien.
De eerste kloosters
De Nederlanden kwamen eind zevende
eeuw in contact met het kloosterleven.
Angelsaksische missionarissen kregen
steun van Frankische koningen, die via
de macht van het zwaard én de kracht van
het Woord de eenheid in hun rijk wilden
bevorderen. Dankzij deze steun kon Willi
brord in Utrecht een klooster stichten en
van daaruit het geloof verkondigen. Edelen
schonken grond aan kloosters om via abten
zeggenschap over hun bezit te houden.
Ook brachten zij familieleden in kloosters
onder die niet pasten in hun huwelijkspolitiek.
Kloosters konden diverse regels volgen.
Zo schreef Augustinus, die rond 400 in
het Noord-Afrikaanse Hippo leefde, voor
dat kloosterlingen naast hun dagelijkse
gebeden buiten de kloostermuren tijd
moesten besteden aan zielzorg, onderwijs
en ziekenzorg. Benedictus, die rond 480
in het Italiaanse Nursia werd geboren, liet
kloosterlingen de geloften van kuisheid,
gehoorzaamheid en armoede afleggen.
Kloosterlingen mochten het klooster niet
4

Terebinth 2015-3

verlaten. Zij moesten volgens het Latijnse
adagium ora et labora dagelijks acht keer
de getijden bidden en werken voor hun
levensonderhoud. De concilies in Aken in
816 en 817 zorgden ervoor dat de regel van
Benedictus vooralsnog leidend werd.
Begraven in kloosters
Geen van deze en latere regels gaf richtlijnen voor het begraven. Toch krijgen we
hiervan een voorstelling. Het oudste klooster van Holland staat in Egmond-Binnen.
Deze benedictijner abdij is gewijd aan
Adelbert, die met Willibrord in de Nederlanden het christelijk geloof verkondigde.
Aangezien Adelbert een wonder had verricht, liet graaf Dirk I van Holland diens
botten aan het begin van de tiende eeuw
opgraven. Op deze plek ontstond toen een
wonderbaarlijke bron, de nog aanwezige
Adelbertput. De relieken werden herbegraven in het door Dirk gestichte klooster van
Egmond. In dit klooster kregen ook enkele
graven van Holland zoals Floris I een graf.
De nabijheid van Adelbert en de getijden
gebeden bevorderden hun zielenheil.

De ideale indeling van een benedictijner klooster
op een oude plattegrond in het klooster Sankt Gallen in Zwitserland Foto: Wikipedia

Eerste bloeiperiode
Sinds de twaalfde eeuw zijn in de Noordelijke Nederlanden veel kloosters gesticht.
Het doel van de diverse orden en de plaats
en het tijdstip van hun stichting, bepaalden
het karakter. Verslapping van het kloosterleven leidde regelmatig tot hervormingen
en de stichting van nieuwe orden. Zo perkten de abten van het klooster in het Franse
Cluny en paus Gregorius VII in de negende
en tiende eeuw de invloed van vorsten en
edelen in.
Aangezien de regel van Benedictus daarna
wederom onvoldoende in acht werd genomen, werd in 1098 bij het Franse Citeaux

Het kerkhof van het kruisherenklooster in St. Agatha

Geen van deze en latere regels gaf richtlijnen
voor het begraven

een nieuwe orde gesticht. Deze cisterciënzers kozen voor een innerlijk leven
in verlaten streken. In 1192 vestigden zij
zich onder meer in het afgelegen Aduard
in Groningen. In de Ommelanden legden
zij via bedijking land droog. Mede dankzij
schenkingen bezat het klooster uiteindelijk
liefst 6500 hectare grond.
Spiegels van kloosterregels
De plattegrond van het Aduarder klooster
is geconstrueerd. Hierop is geen kerkhof te
zien. Het complex vertoont overeenkomsten met de oudste plattegrond van een
benedictijner klooster, die wordt bewaard
in het klooster Sankt Gallen in Zwitserland. Op deze negende-eeuwse kaart is
een kerkhof in een boomgaard zichtbaar.
Daarmee lijkt de laatste rustplaats op een
afspiegeling van het paradijs waar kloosterlingen de Dag des Oordeels afwachten.
De bedelorden zijn in de dertiende eeuw
een nieuw signaal van de dreigende teloorgang van het kloosterideaal. De bekendste
is die der franciscanen, genoemd naar hun
oprichter Franciscus van Assisi. Zij hadden een eigen regel waarin, naast opnieuw
soberheid, dienstbaarheid aan de samenleving voorop stond. Franciscanen waren
actief in de opkomende steden. Daar verrichten zij zielzorg en voorzagen bedelend
in hun onderhoud. De franciscanen stichtten in 1463 in Amsterdam een klooster bij
de St. Antonispoort. Op een plattegrond,
gebaseerd op een oude opmeting, zijn een
kerkhof en een boomgaard ingetekend. In
vergelijking met de kaart van Sankt Gallen
maakt dit kerkhof een sobere indruk.
Eind veertiende eeuw stichtte Geert
Groote in Deventer de kloosterbeweging
de Moderne Devotie. Dat was een nieuwe
poging om het geloof te verinnerlijken, dit
keer door, zonder priester, persoonlijk in

Daarmee lijkt de laatste rustplaats op een afspiegeling van het
paradijs waar kloosterlingen de Dag des Oordeels afwachten

Het voormalige kruisherenklooster in Ter Apel, waar nu het Museum voor
Klooster- en Kerkgeschiedenis & Religieuze Kunst is gevestigd

contact te komen met God. Deze ‘broeders
des gemeenen levens’ stichtten in 1386 het
klooster St. Agnietenberg bij Zwolle. In
de kloostergang kreeg Thomas a Kempis,
auteur van het beroemde Over de navolging van Christus, zijn laatste rustplaats.
Jan Mulert, heer van Kranenburg, die in
1540 overleed, werd ook begraven in de
kloosterkerk. (zie ook pag. 7)
De protestantse Reformatie
In de zestiende eeuw verdwenen de kloosters uit de Noordelijke Nederlanden. Toen
was er opnieuw sprake van een afnemende
kloostermoraal. Zo hielden sommige monniken zich niet aan de gelofte van kuisheid.
De neergang had ook financiële oorzaken.

Koor van de kloosterkapel in Ter Apel waar nog enkele zerken liggen

Vanaf de elfde eeuw werd kloosterland
verpacht. Door inflatie werd de pachtsom
echter steeds minder waard. Gilden zorgden bovendien voor de afschaffing van de
belastingvoordelen. En niet in laatste plaats
kwam er godsdienstige kritiek. De augustijner monnik Maarten Luther meende dat
gelovigen hun zielenheil niet konden veiligstellen door kloosterling te worden. Zijn
kritiek vormde mede de grondslag voor de
protestantse Reformatie.
In 1580 verbood de Staten-Generaal de
openbare uitoefening van de katholieke
godsdienst. Ruim zeshonderd kloosters en
gemeenschappen met een kloosterleefwijze
werden toen gesloten. Veel gebouwen
werden gesloopt, zoals de Adelbertabdij of
kregen een andere bestemming, zoals het
klooster van de Groninger minderbroeders,
dat in 1614 een universiteit werd.
Resterende graven
Door de sluiting van kloosters raakten de
graven in het ongerede. Slechts enkele zijn
bewaard gebleven. In het koor van het in
1465 gestichte klooster van de kruisheren in Ter Apel liggen nog enkele zerken.
Op deze belangrijke plek zijn ooit priors
begraven.
Nadat het klooster St. Agnietenberg in
1581 was gesloopt, zijn katholieken en
later ook protestanten uit Zwolse buurtschappen er hun doden blijven begraven.
Op begraafplaats Bergklooster is nu nog de
zerk van Mulert te vinden. De relieken van
Thomas a Kempis zijn in 1672 opgegraven
en werden in een houten schrijn in Zwolle
Terebinth 2015-3
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Op hun sterfbed baden de medebroeders
voor hun zieleheil

Overbrenging van de relieken van Thomas a Kempis van de St. Michaëlkerk naar de Onze Lieve Vrouwe
Basiliek in Zwolle, 2006 Foto: Bert Pierik

bewaard. In 2006 zijn deze in processie
van de gesloten St. Michaëlkerk naar de
Onze Lieve Vrouwe Basiliek overgebracht.
Opbloei van het kloosterleven
Ondanks de kloostersluiting bleven monniken in de Republiek actief. Evenals in de
zevende en achtste eeuw waren de Noordelijke Nederlanden nu missiegebied voor
individueel opererende paters.
Nadat in de Bataafse tijd vrijheid van godsdienst was afgekondigd, werd openbare
godsdienstuitoefening weer mogelijk. Toen
koning Willem II in 1840 de opname van
novicen ofwel nieuwelingen toestond, kon
het kloosterleven in Nederland opbloeien.
Het kloosterwezen profiteerde van de secularisering van het openbare leven na de
Napoleontische tijd in Duitsland, België en
Frankrijk, vooral sinds de jaren zeventig.
Grafkelder redemptoristen
In het Zuid-Limburgse Wittem, dat tot
1794 deel uitmaakte van het Heilige
Roomse Rijk, had graaf Ferdinand van
Plettenberg in 1733 een klooster gesticht.
Dit hoorde toe aan paters kapucijnen die
sinds 1528 de strenge regel van Franciscus
volgden. In de crypte van de kerk werden
zeven paters kapucijnen en, na zijn overlijden in 1737, het hart van de graaf bijgezet.
Nadat Wittem in 1815 bij Nederland was
gevoegd, ging het klooster in 1836 over
naar de redemptoristen. Deze orde was in
1733 gesticht om ongelovigen te kerstenen.
Toen in 1845 een pater overleed, wilden
zijn medebroeders hem in de crypte ter
aarde bestellen. Aangezien het begraven
6
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in kerken sinds 1829 was verboden, kwam
hiervoor pas toestemming nadat de ingang
van de grafkelder naar de tuin was verplaatst.
Kerkhoven der trappisten
Normaal werden kloosterlingen op de
kerkhoven bij hun convent begraven. In
1686 stichtten cisterciënzers van de strikte
observantie ofwel trappisten, vernoemd
naar de abdij Notre-Dame de la Grande
Trappe, op de grens van België en Nederland bij Achel, een abdij. Nadat katholieke
begraafplaatsen in het liberale België in
1879 waren verboden, vroeg de abt aan de
Nederlandse grensgemeente toestemming
voor de aanleg van een bijzondere begraafplaats. Een jaar later kon daar het nieuwe
kerkhof worden ingewijd.
Een leidraad uit 1914 laat zien hoe de
trappisten uit Achel stierven en werden
begraven. Op hun sterfbed baden de medebroeders voor hun zielenheil en waren
aanwezig bij de toediening van de laatste
sacramenten. Na het overlijden wasten en
kleedden zij de overledene en droegen hem
naar de kerk. Tijdens de begrafenis droegen zij hem naar het graf en baden daarna
geregeld bij deze ‘wieg van onsterfelijkheid’. Dertig dagen lang lazen zij dodenmissen en hielden tijdens maaltijden de
plek van de overledene vrij. Zijn porties
schonken zij aan de armen. Met deze goede
werken bekortten zij het verblijf van zijn
ziel in het vagevuur.
Honderd jaar later is er nog weinig veranderd. De trappisten van de in 1891 vanuit
Frankrijk gestichte abdij Koningshoeven

bij Berkel-Enschot in Brabant luiden na
een overlijden de doodsklok. Zij brengen
de overledene in een open kist naar de
abdijkerk. Daar branden zij de paaskaars
als symbool van eeuwig leven. Na de
avondwake weerklinkt tijdens de uitvaartmis Gregoriaans gezang. Nadat psalm 119:
116 is gezongen, waarmee bij de professie Gods barmhartigheid was afgesmeekt,
laten de trappisten de kist in het graf neerdalen.
Op de graven staan kruizen die de naam en
het geboorte- en sterfjaar vermelden. De
kruizen staan in rijen opgesteld omdat allen
voor God gelijk zijn. Gedurende het dertig
dagengebed liggen in de refter op de opengevallen plaats een kruis en een gedachtenisprentje. Daar hangen ook foto’s van alle
overledenen. Op de eerste vrijdag van de
maand blijven de trappisten de overledenen
herdenken. Ook wandelen zij geregeld naar
het kerkhof om bij de overleden broeders
en hun eigen sterfelijkheid stil te staan.
Nu honderden kloosters van de tweede
generatie leeglopen, wordt het beheer van
de kerkhoven problematisch. De in 2013
opgerichte Stichting Beheer Begraafplaatsen Religieuze Instituten adviseert bij het
onderbrengen van het beheer of de opgraving en overbrenging van stoffelijke resten
naar moederkloosters. Dan blijven levende
en gestorven kloosterlingen een gemeenschap vormen. De toekomst zal uitwijzen
of straks alleen de kerkhoven resteren, als
kraamkamers van de onsterfelijkheid.
Tekst en beeld, tenzij anders vermeld:
Wim Cappers

Het grafregister van het dominicaner klooster
Albertinum in Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

de zerk toen al zwaar heeft geleden. Naast
het gotische randschrift met de namen en
data zijn op de hoeken, in een vierpas, de
vier evangelisten afgebeeld. In het midden
zijn de rijk versierde familiewapens van de
geslachten Mulert en Culemborg uitgehakt,
boven het vizier van een helm steken drie
lisdodden uit.
Clara van Culemborg overleed nadat het
klooster was afgebroken. Zij stierf in 1597
te Kampen op hoge leeftijd en is volgens
de overlevering begraven in Utrecht, en
niet bij haar man op Bergklooster. Vandaar
dat het jaar van haar overlijden niet meer
op de steen is bijgehakt. Wellicht was het
graf toen slecht toegankelijk omdat het
klooster net was afgebroken.

Zerk van Jan Mulert uit 1540 op begraafplaats Bergklooster te Zwolle

Een ridderlijke heer
op een kloosterbegraafplaats
‘In het jaar ons Heren 1540 op de 23 e dag van september stierf Jan Mulert,
Lubberts zoon. Int jaar ons Heren … juffer Clara zijn huisvrouw’. Deze tekst
staat in gotische letters gebeiteld op de oudste zerk van de voormalige kloosterbegraafplaats Bergklooster in Zwolle. Twee maal werd deze bijzondere
steen gerestaureerd. Hier een verslag.

Deze arduinen zerk was er in 1987, na
vier eeuwen te zijn bloot gesteld aan de
elementen, slecht aan toe. De in de grasmat verzonken fragmenten zijn toen van
hun plaats gehaald en weer samengevoegd,
nadat eronder een gewapende betonfundering was gestort. De kieren werden gevuld
met portlandcement, waardoor de delen
weer één geheel vormden. In de afgelopen
dertig jaar openden de kieren zich echter
weer onder invloed van zon en vorst. Tijd
voor een nieuwe restauratie.

Jan Mulert en juffer Clara
Jan Mulert woonde op de naburige havezate Kranenburg. Hij stierf jong en als
weldoener van het klooster kreeg hij een
prominente plek in de kerk van het St.
Agnietenbergklooster, waar de beroemde
kloosterling Thomas a Kempis hem was
voorgegaan.
Over Mulert is weinig bekend, maar zijn
rijk versierde zerk getuigt nog steeds van
zijn bestaan. Het klooster werd na 1580
afgebroken en het is niet ondenkbaar dat

De restauratie
Enige jaren geleden is de zerk aangewezen
als gemeentelijk monument. Daarna is in
samenspraak met Monumentenzorg van de
gemeente Zwolle besloten tot restauratie.
Deze stond onder supervisie van adviesburo De Vaal b.v. en werd uitgevoerd door
steenhouwerij Zwederik. De zerk is schoon
gestoomd en daarna gescand om het erosie
proces te kunnen volgen. De voegen zijn
uitgebikt en gevuld met kunsthars. Nadat
deze was uitgehard is het oppervlak met
een op kleur gebrachte speciale mortel bijgewerkt, zodat de oude naden en scheuren
bijna niet meer zichtbaar zijn. Bergklooster stond borg voor de financiering, maar
zoekt nog medesponsors voor het restauratieproject.
Ooit in de kerk begraven tussen de kloosterlingen rust Mulert - hopelijk ongestoord weer eeuwen onder de fraai gerestaureerde
zerk, tussen hedendaagse graven op de eenvoudige dodenakker.
Tekst en beeld: Bert Pierik

Detail met adelaar als symbool van de evangelist Johannes voor en na de restauratie
Terebinth 2015-3

7

Boeken- en mediarubriek

OVER DE GROENE ZODEN
WANDELEN OVER BEGRAAFPLAATSEN IN NEDERLAND

Vereniging De Terebinth

Wandelen over begraafplaatsen
Mensen die bezig zijn met hun eigen
vergankelijkheid, bezoeken begraafplaatsen. Ben je niet behept met deze morbide
nieuwsgierigheid, dan vind je in deze gids
redenen genoeg om te gaan kijken.
Nieuwsgierigheid naar ‘funeraire cultuur’
is één van die redenen. Dat is de manier
waarop een maatschappij omgaat met de
dood, de manier waarop mensen begraven,
herdenken. De aandacht die er wordt gegeven aan grafmonumenten en begraafplaatsen, met ornament of sober, in lommerrijke
parken of in kaarsrechte rijen, of met de
voeten naar het oosten om op de jongste
dag maar direct in de goede richting te
kunnen lopen. Dat zegt iets over een volk,
een tijd.
Is dit een wandelgids? De teksten gaan

De funeraire kant van het
Groene Hart
De Stichting Groene Hart laat publicaties
verschijnen over de cultuurhistorische en
landschappelijke aspecten van dit gebied.
Het boek Stille getuigen is zo’n uitgave:
Jan van Es en Bernt Feis bespreken hierin
circa honderd funeraire plekken. Dat is
8
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over begraafplaatsen, het wandelen vindt
hooguit plaats daartussen, om bijvoorbeeld die mooie Groninger kerkjes aaneen
te rijgen. En ook qua vorm wil het geen
wandelgids worden: geen kaartjes, geen
manier om uit te vinden welke ‘wandeling’
zich in de buurt bevindt, geen index. Jammer, want de wandeling van Haarlem naar
Driehuis die wordt besproken, vind je niet
zomaar, die route moet je wéten. En foto’s
zonder bijschriften?
Om een keuze te kunnen maken tussen de
wandelingen, zou je ook een overzichtje
verwachten, waarin elke begraafplaats met
zijn stijl, oudste zerk, beroemdste dode of
leukste weetje staat vermeld. Nee, om te
weten wat deze gids biedt, moet je hem
eerst helemaal lezen.
Maar dan gaat er een wereld voor je open.
De beschrijvingen, hoewel soms plechtstatig, zijn interessant. Onze funeraire cultuur
blijkt veelvormig: er is veel regionale variatie, en veel variatie door de eeuwen heen.
De ene begraafplaats is de andere niet.
De een is een verlaten park, de ander een
bedevaartsoord. De een is noodzaak, de
ander een groots plan. Er is kunst, architectuur of een soortenrijk arboretum. Zerken
en kerken die ontsnapten aan de Beeldenstorm of aan de Franse Tijd (toen alles van

de adel eraan ging) hebben een boeiende
levensloop. Wanneer de begraafplaatsen in
onbruik zijn geraakt, zijn het vaak tijdcapsules, die door hun onbekendheid behouden zijn gebleven. Met een eenvoudige
wandeling peuter je die open. Het wandelgenot van ‘ontdekken waarom het is zoals
het is’ met minimale inspanning.
In een tijd dat alle mogelijke wandelingen
online staan, heeft een wandelgids alleen
bestaansrecht als die een boeiend thema
kiest, een invalshoek die de gewone wandelaar niet zelf bij elkaar verzint. Dat doet
deze gids uitstekend. Maar de vorm en
opzet is als een eenvoudige grafsteen, terwijl het onderwerp een toegankelijk en in
het oog springend mausoleumpje verdient.
Klaas van der Veen
www.explanationdesign.nl
B. Hendriksen en L. Vermeulen, Over de
groene zoden. Wandelen over begraafplaatsen in Nederland (Culemborg: Vereniging
De Terebinth, 2015, ISBN 978-90-8176441-4, 128 blz., prijs voor leden € 6,-, niet-leden € 10,95, prijzen exclusief € 3,- verzendkosten, bestellen via bureau@terebinth.nl,
tel. 0345 521132 of Bureau Terebinth,
Slotstraat 13-I, 4101 BH Culemborg).

bijna alles wat er aan grafcultuur in het
Groene Hart is te vinden, in kerken en op
kerkhoven en begraafplaatsen. Ook particuliere familiebegraafplaatsen en grafkelders staan erin. Daarmee dragen de auteurs
een indrukwekkende hoeveelheid informatie aan. Het is niet alleen een inventarisatie
van alle algemene, joodse, hervormde en
katholieke begraafplaatsen en kerkhoven,
dit boek vertelt ook over het leven van talloze mensen die hier hebben gewoond en
gewerkt.

een boeiende poging het verleden te laten
herleven in combinatie met grondige aandacht voor funeraire cultuur. Het boek sluit
af met een pleidooi voor een zorgvuldige
omgang met ons funerair erfgoed.

De eerste drie hoofdstukken beschrijven
de ontwikkeling van de grafcultuur; de
volgende acht gaan elk in op een deel van
het Groene Hart: van Amstelland, Gooi en
Vechtstreek tot en met Vijfheerenlanden
– van de joodse begraafplaats Beth Haim
in Ouderkerk en het Boomkwekerskerkhof van Aalsmeer, via de begraafplaats
van het Passionistenklooster St. Gabriël
in Haastrecht, tot de Nieuwe Algemene
Begraafplaats in Krimpen aan de Lek.

En waarom ontbreken de lijst met geraadpleegde literatuur en een register op onderwerp, zodat je – bijvoorbeeld – meteen
even de tekst op ‘grafkelders’ kunt nazoeken? Kortom, de stichting had een goede
eindredacteur in de arm moeten nemen,
dan was dit fraaie lees- en kijkboek beslist
mooier en beter geweest.

Nationale beroemdheden zoals acteur Eduard Verkade (1878-1961, begraven in Breukelen), maar ook plaatselijke grootheden
als Kees de Tippelaar passeren de revue in

Naast alle lof die dit boek verdient, roept
het ook ergernis op: wegens het onhandige
formaat, onscherpe foto’s en kaartjes, plus
andere foutjes in vorm en inhoud (zie pag.
49: dat zijn géén ‘geëmailleerde’ portretjes,
zij zijn van hooggebakken witte klei).

Korrie Korevaart
J. van Es en B. Feis, Stille getuigen. Begraafplaatsen in het Groene Hart (Woerden: Stichting Groene Hart, 2015, ISBN
978-90-812441-8-3, 128 blz., € 14,75).

Sleutel voor cultuurbehoud
De Terebinth heeft nog steeds bestaansrecht. Telkens weer komen er begraafplaatsen in beeld die worden bedreigd en
waarvan de culturele waarde wordt onderschat. Gelukkig zijn er ook begraafplaatsen
die dankzij de inzet van rechthebbenden,
buurtbewoners, belangstellenden en de
overheid op eigen kracht behouden blijven.
Begraafplaats Groenesteeg in Leiden is
daarvan een goed voorbeeld.
Drie jaar na de sluiting in 1975 werd deze

begraafplaats een rijksmonument. En terecht. Het is een mooi voorbeeld van een
begraafplaats die in de Napoleontische tijd
vanwege de hygiëne buiten de bebouwde
kom werd aangelegd. Sinds de jaren negentig is er veel belangstelling voor Groene
steeg. De Leidse historica Ingrid Moerman
publiceerde over dit onderwerp. In de jaren
1993-1995 werd de begraafplaats gerestaureerd. Hoogtepunt van de inspanningen
voor het behoud was de viering van het
tweehonderdjarig bestaan in 2013. Die
werd opgeluisterd met de nabootsing van
een begrafenis uit 1813 en de uitgave van
een fraaie en informatieve gids.
In 2015 is de begraafplaats voor de tweede
keer hersteld. Gebroken en verzakte zerken werden gerestaureerd. Ontbrekende
nummerpaaltjes werden zo gemaakt, dat
is te zien dat ze nieuw zijn. Omdat bij de
vorige restauratie niet alle grafhekken op
de juiste plek terecht zijn gekomen, is men
nog bezig de hekken op de goede graven te
plaatsen.

MEDIATIPS
Kloosters en kloosterkerkhoven

J.H.M. Drubers, Het kloosterkerkhof bij kasteel Stein (Stein: Archeologiestichting Dokter Beckers en Paters Munsters Stein, 2012, ISBN
978 90 9026880 4, 120 blz.) Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. Korte
geschiedenis van het kerkhof met biografieën van de daar begraven
kloosterlingen.
M. Hillenga, P. de Nijs en H. Kroeze, De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden, 3 dln. (Zwolle: Waanders, WBOOKS
en Klooster Ter Apel, 2008-2012, ISBN 978 90 400 8373 0, 978 90 400
7373 1 en 978 90 400 7748 7, 240, 200 en 192 blz., € 75,-).
Algemene kloostergeschiedenis over de Middeleeuwen met speciale
aandacht voor het dagelijks leven en de kloosters in Groningen. Deel
2 besteedt in het hoofdstuk over kloostertuinen summier aandacht aan
kloosterkerkhoven.

Lodewijk Kallenberg, voorzitter van de
Stichting tot behoud Begraafplaats Groene
steeg, en Rob Jansen, als projectmanager
van de gemeente Leiden betrokken bij het
herstel, doen in deze publicatie verslag van
de restauratie. Daarnaast bevat het geïllustreerde boekje een geschiedenis van
Groenesteeg in kort bestek en een wandeling langs enige graven van markante Leidenaren.
Deze publicatie is daarmee een praktische
handleiding voor anderen, die zich voor
het behoud van hun begraafplaats inzetten.
De Sleutelstad bezit, mede dankzij de inzet
van betrokken Leidenaren, inderdaad een
funeraire parel.
Wim Cappers
R. Jansen en L. Kallenberg, Parel van het
Leidse Singelpark. Restauratie van de historische begraafplaats Groenesteeg (Leiden:
Gemeente Leiden, 2015, 74 blz., € 10,00).

tentoonstelling is een catalogus verschenen. Zie voor meer informatie
www.vanluijnnatuursteen.nl
Tot en met 29 september is in de St. Catharijnekerk in Brielle de kleine
expositie ‘Rouwrituelen’ te zien, met rouwattributen en -kleding uit voorbije tijden. Openingstijden van maandag tot en met zaterdag van 10.3016.30 uur. Zie voor meer informatie www.catharijnekerk.nl
Tot en met 4 oktober is in het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover de
tentoonstelling ‘De Vogelvanger. Beeldessays over suïcide en preventie’
te zien. Hier worden onder andere Amerikaanse persfoto’s getoond. Zie
voor meer informatie www.totzover.nl
Zoals al in het vorige nummer stond, is tot en met 11 oktober in Museum
het Hernhutter Huis nog de tentoonstelling te zien ‘Eens komt de grote
zomer ...’ over de Godsakker van de hernhutters en hun begrafenisgebruiken. Zie voor meer informatie http://ebg.nl/zeist/ (zie ook pag.
20-21).

U. de Kruijf, J. Kummer en F. Pereboom, Een klooster ontsloten. De
kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen in
vertaling en met commentaar (Kampen: Stichting IJsselacademie, 2000,
ISBN 90 6697 112 6, 263 blz.) Alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.
Vertaling van de kroniek van Thomas van Kempen over het klooster
St. Agnietenberg met informatie over de graven in het klooster en een
artikel van Bert Pierik over Bergklooster.
Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha beschikt
over een uitstekende bibliotheek en veel archieven van kloosterorden
die digitaal goed zijn ontsloten. Zie voor zoekfuncties en contactgegevens: http://www.erfgoedkloosterleven.nl

Exposities

Tot en met 27 september is in Tiel bij Van Luijn Natuursteen van maandag tot en met zaterdag van 10.00-16.00 uur de expositie ‘As in beeld’
te zien, met kunstobjecten en voorwerpen voor asbestemming. Bij deze

Beeld uit de tentoonstelling ‘De Vogelvanger’ Foto: Bernie Orham, Florida 1964
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Funeraire wandeling

Slangenburg: verbonden met de dood
Ten oosten van Doetinchem ligt het fraaie landgoed Slangenburg. Een prachtig natuurgebied met bossen, statige lanen, graslanden, vijvers en eeuwenoude beuken en eiken. Het zeventiende-eeuwse kasteel vormt het hart van
het landgoed. Tegenwoordig is dit het gastenverblijf van de benedictijnen. De
kloosterlingen zelf wonen in de St. Willibrordsabdij aan de rand van de Abdijbossen. Landgoed Slangenburg is ook uit funerair oogpunt interessant. Rond
het kasteel bevinden zich maar liefst vijf begraafplaatsen.

We starten de wandeling bij de parkeerplaats aan de voet van het kasteel. Op korte
afstand ligt in het bos aan de overzijde van
het meanderende beekje de Beneden Slinge
een kleine ommuurde begraafplaats. Die
werd aangelegd door de Duitse grootindustrieel en houthandelaar Arnold Passmann
uit Duisburg, die landgoed Slangenburg in
1895 kocht. Ongezien. In de zomermaanden verbleef de familie op het kasteel. De
plotselinge dood van zijn dochter Gertrud
op twintigjarige leeftijd was in 1901 aanleiding voor Passmann om deze begraafplaats naar eigen ontwerp aan te leggen.
De laatste bijzetting vond plaats in juni
1967. Er zijn in totaal zeven familieleden
begraven.
Na een ingrijpende restauratie oogt de
hoge muur rond de begraafplaats weer als
nieuw. De bloeiende rododendrons achter

het zware hek geven de dodenakker een
paradijselijke aanblik. Met het zand uit
de gracht aan de binnenzijde van de muur
werd een heuvel opgeworpen; die is afgezet met een granieten rand, onderbroken
door 28 zwarte palen. Tussen de palen hangen zware kettingen. Een omhooglopend
pad verbindt het monumentale toegangshek
met de grafheuvel.
Kasteel als tijdelijk klooster
In 1901 belandde een groep Franse benedictijnen in Oosterhout. In dat jaar werd
in Frankrijk een wet afgekondigd die aan
bepaalde kloosterorden grote beperkingen
oplegde. Zes jaar later betrokken de benedictijnen de nieuw gebouwde St. Paulus
abdij in Oosterhout. De abdij had een
grote aantrekkingskracht op Nederlandse
jongeren. In 1935 werd een nieuw klooster

Kloosterbegraafplaats St. Willibrordsabdij

Pater Henri Boelaars heeft
aan ieder kruis iets persoonlijks toegevoegd
10
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Familiebegraafplaats Passmann

in Egmond gesticht en een derde vestiging
werd in Bingerden, een landgoed net buiten Angerlo, betrokken. In september 1944
werd het landhuis daar door de Duitsers
gevorderd en vestigden de monniken zich
tijdelijk in Doesburg. Na de oorlog vonden zij onderdak in het leegstaande kasteel
Slangenburg, dat als vijandelijk bezit door
de Nederlandse overheid was gevorderd.
Hier bouwden tien monniken eigenhandig
de St. Willibrordsabdij.
Monniken en oblaten
We lopen langs het kasteel, steken de Varsseveldseweg over en lopen richting abdij.
De Abdijlaan eindigt bij de gesloten poort.
De kloosterkerk weerspiegelt de eenvoud
van de orde: soberheid. Nadat de monniken het klooster in 1952 hadden betrokken,
werden de eerste plannen gemaakt voor de
aanleg van een begraafplaats. De kleine
dodenakker ligt wat achteraf en niet, zoals
meer gebruikelijk, achter het klooster. Er
waren namelijk plannen voor een nieuw
klooster die niet zijn doorgegaan. De eerste begrafenis vond plaats op 6 april 1966,
toen een oblaat (geassocieerd lid) van de

abdij aan de rechterkant ter aarde werd
besteld. Enkele maanden later werd de eerste monnik aan de linkerkant begraven.
Het begraafplaatsje is eenvoudig van opzet.
Vanaf de ingang loopt het hoofdpad naar
het kruisbeeld. Links en rechts van het
beeld zijn twee abten begraven. Aan de linkerkant van het grindpad zijn elf en langs
het achterpad twee monniken begraven.
Witte eenvormige kruizen van kalksteen
(Bianco del Mare) uit Kroatië, sieren de
graven. Op de kruisen staat de naam van
de overleden monnik, soms met het jaar
van overlijden, professie of een korte tekst.
Pater Henri Boelaars heeft aan ieder kruis
iets persoonlijks toegevoegd. Boven de
naam is een embleem aangebracht dat iets
vertelt over het leven van de overledene.
De graven zijn bedekt met een dik tapijt
van Pachysandra terminalis (dikkemanskruid of schaduwkruid), een wintergroene
bodembedekker. Aan de rechterkant bevinden zich dertien graven (waarvan twee
dubbelgraven) van oblaten, elf langs het
hoofdpad, twee langs het achterpad.
Afscheidsritueel
Als een monnik is overleden, wordt hij
in een open kist drie dagen opgebaard in
de kapittelzaal, in zijn habijt en zijn persoonlijke gebedsmantel. Hij ligt in een
eenvoudige houten kist zonder versiering,
bekleed met een linnen laken. Voor de
uitvaartdienst wordt hij door zijn medebroeders naar binnen gereden en in de open
kist voor het altaar geplaatst. Aan het einde
van de dienst verricht de abt de sluitingsceremonie door de monnikskap over de
ogen van de overledene te trekken. Daarna
wordt hij in het laken gewikkeld en wordt
de kist dichtgeschroefd, waarna de monniken, familieleden en vrienden de overledene begeleiden naar het kerkhof.
Verbonden met de dood
Op de terugweg wijst een eenvoudig
bordje ‘urnengedenkpark’ het bos in. De
monniken stelden een deel van het bos
beschikbaar voor een begraafplaats vanuit
hun levensvisie dat we met de doden verbonden moeten blijven. Drie boomstamFuneraire wandeling
Startpunt bij de parkeerplaats van kasteel
Slangenburg (Kasteellaan). Aan de hand van
het informatiepaneel is eenvoudig een wandeling langs de vijf begraafplaatsen uit te zetten.
Volg eerst de groene paaltjesroute naar de
abdij en het urnengedenkpark en vervolg de
route langs de witte paaltjes naar Begraafplaats Slangenburg.
Zie verder: www.afstandmeten.nl

De begraafplaats is eind jaren tachtig aangelegd
volgens het ʹ grafkamermodelʹ

De begraafplaats Slangenburg

men vormen een natuurlijke afscheidsplek.
In het beuken- en eikenbos worden de
urnen bijgezet onder een boom of op een
kleine open plek, met als enige markering
een eenvoudige veldkei. Op de kei staan
soms een of twee letters ter herkenning. De
asbus wordt geplaatst in een keramieken
of glazen urn waardoor er geen vermenging van de as met de bodem ontstaat. In
het voorjaar 2014 werd op deze ‘blijvende
rustplaats’ in de schaduw van de abdij de
eerste urn bijgezet. Een substantieel deel
van de bijzettingskosten is bestemd voor de
exploitatie en instandhouding van de abdij.
Vinexbegraafplaats
We laten het gedenkpark achter ons en
lopen door de bossen naar de twee laatste
begraafplaatsen. Slangenburg is een bosrijke begraafplaats van circa 8,5 hectare,
gelegen aan de westrand van landgoed. De
gemeente Doetinchem beheert de begraafplaats en uitvaartconcern Yarden pacht
het crematoriumgebouw. De begraafplaats
is eind jaren tachtig van de vorige eeuw
aangelegd volgens het ‘grafkamermodel’.
De cirkelvormige grafkamers, omgeven
door bosschages, zijn met elkaar verbonden door een rondweg. De ‘kamers’
moeten de begraafplaats en de bezoekers
intimiteit en geborgenheid geven. In die
zin lijkt de begraafplaats op een Vinexwijk, een rondweg met woonerven. De
namen van de grafkamers (Dotterbloem
etc.) versterken nog eens het Vinex-gevoel.
De begraafplaats is ruim aangelegd – sommige grafkamers zijn nog gedeeltelijk of
volledig leeg – en bezit een grote variëteit
aan boomsoorten. Naar oude monumentale grafstenen zoek je hier tevergeefs,
daarvoor moet je naar de Stads- en Ambst
begraafplaats in Doetinchem.

Rond de tarp
De begraafplaats loopt op natuurlijk wijze
over in Natuurbegraafplaats Slangenburg,
een ontwerp van Limes Landschapsadvies
in samenwerking met landschapsarchitecte
Ada Wille. Van de voormalige maisakker
werd de voedselrijke toplaag verwijderd,
waarna deze circa een meter werd opgehoogd. Vervolgens werd de verschraalde
grond ingezaaid. In het bosdeel is een
kleine openluchtaula. Ook kan er afscheid
worden genomen onder de tarp (luifel), die
zit vastgesnoerd aan vier acacia’s. Je kunt
kiezen voor een graf in het bos, onder een
boom of op de bloemenweide. In februari
2014 vond de eerste uitvaart plaats, inmiddels zijn er circa veertig mensen begraven.
Langs de rand van de weide verraden een
zandhoop en bloemen dat hier kort geleden iemand aan de natuur is toevertrouwd.
Verder ontbreekt iedere verwijzing naar
een graf. Op deze mooie dag maakt de
natuurbegraafplaats een vredige indruk.
Via de achteruitgang lopen we terug naar
het kasteel.
Tekst Bartho Hendriksen
Beeld: Mary Kuiper en Bartho Hendriksen

Praktische informatie
Kloosterbegraafplaats St. Willibrordsabdij
Niet toegankelijk voor bezoekers
Familiebegraafplaats Passmann
Op loopafstand van kasteel Slangenburg
Begraafplaats en Natuurbegraafplaats Slangenburg, Nutselaer 4, Doetinchem
www.natuurbegraafplaatsslangenburg.nl
Urnengedenkpark Doetinchem
Abdijlaan, Doetinchem
www.urnengedenkparken.nl
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Pagina 12
Boven: De begraafplaats achter de kerk van de
cisterciënzer abdij Sion in Diepenveen, de ‘verrijzenistuin’ als plaats van geboorte, waar de ziel
terugkeert naar waar zij vandaan kwam, en de
begraafplaats van het voormalige dominicaner
klooster Albertinum in Nijmegen;
Midden: De begraafplaats van de Zusters van de
Goede Herder bij Huize Larenstein in Velp;
Onder: Angeli Custodes in Raalte. Dit was aan-

vankelijk een ziekenhuis, dat sinds 1947 wordt
gerund door de Zusters van Liefde. Thans is dit
een kloosterverzorgingshuis. Het kloosterkerkhof
achter in de tuin dateert uit 1952.
Pagina 13
De begraafplaats van het karmelietenklooster in
Boxmeer. Dit klooster werd in 1653 gesticht door
de heer en vrouwe van Boxmeer Albrecht van den
Bergh en Madeleine de Cusance. Er is nog een

poort naar de tuin met dat jaartal erin (met de
versieringen niet aan de buitenkant maar aan de
tuinzijde, wat betekent dat karmelieten wel ‘in’
de wereld maar niet ‘van’ de wereld zijn). Het
kerkhof is onlangs geheel vernieuwd. In dit klooster wordt de ‘erfenis’ bewaard van een van de
bekendste karmelieten van Nederland, pater Titus
Brandsma, die wegens verzet tegen de nazi’s in de
oorlog naar Dachau werd gedeporteerd en daar
stierf. Foto’s: Bert Pierik
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Funeraire wandeling

Terug naar de stilte en de natuur
Abdij Koningsoord en Missiehuis Vrijland in Oosterbeek
Verscholen in de bossen van Oosterbeek, omringd door glooiende akkers, zijn
op landgoed Johannahoeve twee religieuze orden te vinden. De ‘rustende’
missionarissen van Mill Hill genieten er in Missiehuis Vrijland van hun oude
dag, in abdij Koningsoord wonen sinds 2009 zusters trappistinnen van de
abdij Koningsoord, voorheen gevestigd bij Tilburg. De verschillen zijn groot,
de bijbehorende begraafplaatsen ook.

Missiehuis Vrijland is een van de vele
kloosterverzorgingshuizen van Nederland.
Er wonen behalve missionarissen van Mill
Hill ook broeders en zusters van andere
orden: franciscaanse missiezusters van St.
Jozef, zusters trappistinnen van Koningsoord, enkele pastoors en leken, samen zo’n
zestig religieuzen. Met Hans van Westerlaak, vriend van Koningsoord en lid van de
congregatieraad van Mill Hill, wandel ik
over de verstilde kloosterbegraafplaatsen.
Zerken en kruizen
De laatste rustplaats van de bewoners van
Missiehuis Vrijland ligt een stuk van de
gebouwen af, in de bossen, en is vrij toegankelijk. Het is een grote cirkelvormige
plek, waar vier reusachtige rode beuken
het kruis in het midden lijken te beschermen. Vier jaar geleden is het (verrotte)
houten kruis vervangen door een zandstenen exemplaar op een nieuwe sokkel.
Vanzelfsprekend liggen de oudste grafmonumenten en die van belangrijke personen
hier omheen. Wat opvalt zijn de enkele
rijen zerken in het centrum en de vele rijen
staande kruizen daar omheen. Kennelijk
is het ‘systeem’ van begraven in de loop
der tijd veranderd. Misschien vanwege

voorzien ruimtegebrek, of eenvoudiger (en
goedkoper) onderhoud, of omdat het meer
paste bij de ‘Engelse’ begraafstijl: stèles
(in kruisvom) in het gras met eenvoudige
beplanting er omheen.
Volgens het informatiebord zijn er tot 2012
in 26 rijen 501 religieuzen begraven. Op de
vraag hoeveel gelovigen daarna ter aarde
zijn besteld, kon men bij Mill Hill geen
antwoord geven. Volgens de rector van
Huize Vrijland, Arie Braak, zijn de andere
begraafplaatsen van Mill Hill opgeheven
en zijn de overledenen hier herbegraven in
een verzamelgraf.
Soberheid
Het monument bij de begraafplaats, met
als aanduiding ‘Nieuw Vrijland’, dateert
uit 1941. Er is ook nog een grafmonument
uit dat jaar. De naam Nieuw Vrijland heeft
echter nooit ingang gevonden. De missionarissen van Mill Hill, die hier in de jaren
1950 zijn komen wonen (zie kader), vinden
er sindsdien hun laatste rustplaats.
Rector Braak vertelt dat er in de loop der
tijd enkele veranderingen hebben plaatsgevonden. ‘Eerst lagen de vrouwen bij
elkaar (rechts achter het kruis), later zijn
die vanwege ruimtegebrek tussen de man-

Kruis op de begraafplaats van Mill Hill

nen begraven (in volgorde van overlijden).’
Ook zijn de teksten op de monumenten
steeds soberder geworden: aanvankelijk
werden de rang of taken van de overledene
vermeld (‘Rev.’ voor eerwaarde) en stond
er ‘bid voor de ziel van...’ op, nu is alleen
nog te lezen: ‘bid voor...’.
Koningsoord
Op abdij Koningsoord worden we gastvrij ontvangen door zuster Pascale. Zij is
verantwoordelijk voor de gebouwen en de
begraafplaats. Koningsoord is een stichting
van de trappistenabdij Koningshoeven, die
in 1881 bij Tilburg werd opgericht. In de
loop der jaren trad een vijftigtal meisjes in,
voldoende om een apart vrouwenklooster
te beginnen. Dat werd in 1937 in BerkelEnschot geopend en stond onder leiding
van de communiteit van het Belgische
Chimay.
Verhuizing
Omdat de zusters zich hier begin deze
eeuw door de oprukkende bebouwing
belemmerd voelden in hun monastieke
beleving, besloten zij te verhuizen. In
2007 werd begonnen met de bouw van
een nieuw klooster op landgoed Johannahoeve, op het terrein van de missionarissen van Mill Hill. Ruim twee jaar later
Trappist
Sinds 1884 brouwen de monniken van de
abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in
Berkel-Enschot bier. La Trappe, zoals het heet,
was Nederlands eerste trappistenbier. In abdij
Koningsoord in Oosterbeek wordt geen trappist gebrouwen (‘we drinken het wel hoor’, zegt

De begraafplaats Koningsoord Foto: Koningsoord

Als een zuster overlijdt volgt een heel ritueel
14

Terebinth 2015-3

zuster Pascale). De handenarbeid, verplicht
volgens de regel van Benedictus, bestaat hier
voornamelijk uit boekbinden.

Missiehuis
In 2016 is het 150 jaar geleden dat een Engelse priester missiecollege St. Joseph’s College

Vanzelfsprekend liggen de oudste grafmonumenten en die
van belangrijke personen bij het kruis

in Mill Hill bij Londen stichtte. Een groeiende
groep studenten uit Nederland vertrok jaarlijks
naar Mill Hill. In 1890 werd daarom in Roosendaal het eerste Nederlandse missiehuis van de
congregatie opgericht. Al rond de eeuwwisseling bleek de noodzaak om de ouder wordende
uitgezonden religieuzen (vooral uit Afrika) op
te vangen. Daartoe werd in 1918 landgoed
Vrijland in Schaarsbergen gekocht. Naast
rustoord voor oudere en zieke missionarissen
diende het landgoed ook als herstellingsoord
en opleidingsschool. In de Tweede Wereldoorlog moesten de bewoners van de Duitsers Vrijland verlaten. In 1943 volgde de aankoop van
een deel van landgoed Johannahoeve in Oosterbeek. Pas in 1953 werd het oude Vrijland
verkocht en werd met de opbrengst Missiehuis
Vrijland gebouwd (geopend in 1957).

zijn de zusters hier gaan wonen. Zuster
Pascale: ‘Koningsoord is een slotklooster,
dat wil zeggen dat het ommuurd is en deels
afgesloten. De muurtjes zijn hier laag en
gemaakt van bakstenen van de oude gebouwen. ‘De begraafplaats van de abdij ligt
binnen de muren, op een groene heuvel.
Zelden krijgt een buitenstaander de kans
hier een kijkje te nemen. Ook op Open
Kloosterdagen is de begraafplaats niet
toegankelijk.
Via een trap komen we op de begraafplaats, eigenlijk een groot grasveld, niet
ommuurd of omheind. Aan één kant staat
een kruisbeeld. Op ruime afstand van
elkaar hardstenen stèles met een eenvoudig
opschrift: de naam van de zuster, geboorteen sterfdatum. De bovenkant heeft een
‘vrouwelijke ronding’. ‘We willen als laatste rustplaats een plek in de natuur’ zegt
zuster Pascale, ‘en worden begraven met
de voeten naar het oosten en het hoofd naar
het kruis.’

Toegang tot de begraafplaats van Mill Hill

‘Als een zuster overlijdt volgt een heel
ritueel. De dode wordt opgebaard midden
in het koor van de kerk. Er volgen twee
dagen van waken, bidden en gezangen.
Bij de begrafenis kunnen ook familieleden
aanwezig zijn. Er is een liturgie van de
plechtigheid, met wierook en brandende
paaskaars. Ook luiden de klokken. Op haar
plek in de refter staat dertig dagen lang
haar foto.’
Tekst en beeld, tenzij anders vermeld:
Liesbeth Vermeulen

Praktische informatie
De monumentale graanschuur van de voormalige Johannahoeve is nu de abdijwinkel. Voor
openingstijden zie de website. Voor een wandelroute (6 km) zie http://wqd.nl/HZuIL
www.koningsoord.org
www.mhmobk.nl/huizenfolder/vrijlandmissiehuis.htm
Georganiseerde wandeling met overnachting
op Koningsoord: www.dewandelmaat.nl/
kloosterwandelingen/mini-oosterbeek-gast-bijtrappistinnen-van-de-abdij-koningsoord

Herbegrafenis
‘In de communiteit zijn stabiliteit en soberheid belangrijk, alles gebeurt binnen de
muren van het gebouw, ook als een zuster
overlijdt. Er zijn hier tussen de veertig en
vijftig zusters van Berkel-Enschot her
begraven, ieder in een eigen graf. Hoewel
zij dat eerst niet van plan waren, zijn de
zusters bij de herbegrafenis toch aanwezig geweest. Het was heel bijzonder. Na
2009 zijn ongeveer tien zusters overleden.
De begrafenisondernemer levert alleen de
kist. Dat vindt hij wel jammer’, zegt zuster
Pascale met pretoogjes. ‘Wij doen de rest:
het graf delven, de kist naar de kerk en de
begraafplaats dragen, enzovoort.’
Zuster Pascale en Hans van Westerlaak
Terebinth 2015-3
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Afscheid van de Karmel

De herbegraving van de karmelietessen op
de Heilig Land Stichting
De Heilig Land Stichting in Groesbeek bij Nijmegen is een devotiepark waar
plaatsen uit het Heilig Land, destijds nog Palestina, zijn nagebouwd. Daarnaast zijn er religieuze instellingen, kloosters en is er een begraafplaats, het
Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting. Er ligt ook een gelijknamig
villadorpje bij. In deze devote omgeving vestigden zich de ongeschoeide karmelietessen. De laatste zusters hebben echter hun klooster verlaten. Hun
overleden medezusters, die bij de kloosterkapel waren begraven, kregen
eveneens een nieuwe rustplaats.

De Heilig Land Stichting (HLS), opgericht
in 1911, is het grootste religieuze (rijks)
monument van Nederland. Tegenwoordig
is dit Museumpark Orientalis. Het doel van
dit devotiepark was om het publiek een
tastbare indruk te geven van het leven in
bijbelse tijden. Blikvangers zijn de Hemelvaartkoepel en de majestueuze Cenakelkerk.

Afgezien van de paters redemptoristen
- hun kerkhof bevindt zich nog op het
vroegere Nebolandgoed - hebben al deze
kloostergemeenschappen hun broeders en
zusters begraven op het begraafpark van
de Heilig Land Stichting. Het complex
kenmerkte zich in die tijd niet alleen door
fraaie villa’s en toeristen, maar ook door
pelgrims, pijen en habijten.

Het klooster Karmel gezien vanuit de Hemelvaartkoepel

Na de oprichting nodigde het instituut
zoveel mogelijk orden uit om zich op
en rond de HLS te vestigen. Er kwamen
redemptoristen van het naastgelegen Nebocomplex die voortgezet onderwijs verzorgden, Zusters van Jezus, Maria en Jozef
die het meisjespensionaat Mariënbosch
leidden, montfortanen die zich richtten op
bijbelwetenschap en rondleidingen op het
park verzorgen, kanunnikessen van het
Heilig Graf die pelgrims opvangen in het
Cenakelklooster (het latere ‘Casa Nova’)
en ook een meisjesschool hebben, en anderen.

Ongeschoeide karmelietessen
Om te kunnen inschatten wat het voor de
karmelietessen betekende om afscheid te
moeten nemen van hun klooster, moet men
eigenlijk meer weten van hun kloosterleven. De contemplatieve slotzusters van de
ongeschoeide karmelietessen betrokken
hier in 1928 hun (berg) Karmel, naast de
Hemelvaartkoepel. Hun ‘taak’ was bidden,
in het bijzonder voor het welslagen van het
park. De in totaal 23 zusters hadden geheel
volgens hun orderegels ieder een piepkleine cel; vier kale muren met een hard bed,
een boekentafeltje en een simpel stoeltje.

Hun ʹ taakʹ was bidden,
in het bijzonder voor het welslagen van het park
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'Work in progress' tijdens de herbegraving van de
karmelietessen

Direct contact met de buitenwereld hadden zij niet, daarom stonden er hoge muren
rond het fraaie bosterrein. Soberheid was
plicht en troef. Het altijd aanwezige doodshoofd midden op hun eettafel herinnerde
de zusters permanent aan de vergankelijkheid en de te betrachten eenvoud.
De strenge regels stonden beschreven in
het ‘Boek onzer Gebruiken’. De dagindeling was gebaseerd op de getijden; die
begonnen ’s nachts met de metten, en
vanaf zes uur in de ochtend elke drie uur
achtereenvolgens de lauden, priem-, tertsen sextgebeden en tot slot de completen.
De intenties werden vooral gevonden in
het intentieboek in de kapel waarin kapel
bezoekers hun noden kenbaar maakten. De
zusters leefden in totale stilte, en deden
ook alles om dat zo te houden. Zij liepen
daarvoor bijvoorbeeld op touwschoenen,
ook in de winter. Hard spreken, laat staan
stemverheffing, was uit den boze en zelfs
een huisbel ontbrak. De absolute stilte was
voorwaarde om te leven in het ritme van de
natuur en het huis.
Afscheid van het klooster
Door het teruglopend aantal zusters en
hun ouderdom werd het onontkoombaar
dat zij hun Karmelklooster moesten verlaten. Alleen het tijdstip stond nog niet
vast. Dit beslissingsproces heeft jaren
geduurd en heeft, gelet op de aard van
de gemeenschap, diepe emoties met zich
meegebracht. Men moest in feite zichzelf
opheffen en afstand doen van het besloten leven waarvoor men ooit had gekozen
en dat men vele, vele decennia lang met
elkaar had geleid. Op een na verhuisden
allen op 1 september 1997 naar kloosterbejaardenoord St. Jozef in Nijmegen. Het
voelde voor hen alsof zij, in hun eigen
woorden, uit hun vertrouwde omgeving
werden ‘weggerukt’.
Een nieuwe begraafplaats
In die context voelde ook het afscheid van
hun overleden medezusters als een nauwelijks te verdragen scheiding. Die lagen

op hun begraafplaats in de kloostertuin
direct achter de kapel. Op deze kleine,
sobere dodenakker van circa tien bij tien
meter waren de graven van achttien zusters. Tussen de HLS en de zusters bestond
van oudsher een nauwe band. Op de
kloosterbegraafplaats hebben nooit andere
medewerkers dan die van de HLS - uiteraard handmatig - de begravingen verzorgd.
Daarom is zeer tijdig met de priorin overlegd wat te doen. Een nieuw zustergraf op
het begraafpark HLS was de even lastige
als logische keuze. Maar de ligging van
het nieuwe graf aan de voet van de Calvarieberg kon zo worden gekozen, dat de
zusters over een fraai dal terugkijken op
zowel de Hemelvaartkoepel en hun Karmelklooster.
De vroege besprekingen hebben er toe geleid dat het nieuwe verzamelgraf al in 1996
in gebruik kon worden genomen. De vijf in
dat jaar en in 1997 overleden zusters zijn
hier al direct begraven. De achttien zusters die tussen 1946 en 1995 op het eigen
kerkhof in de kloostertuin ter aarde waren
besteld, moesten worden overgebracht. Dat
vond plaats in twee etappes. Voor twaalf
zusters was de wettelijke grafrust verstreken. Voor hen betekende deze op- en herbegraving ‘technisch’ een ruiming.
Voor de zes zusters die nog geen tien jaar
geleden waren overleden, moest de regionaal inspecteur van de volksgezondheid
worden gehoord en is door hem advies uitgebracht aan de gemeente. Het heeft heel
wat voeten in aarde gehad om alle instanties te overtuigen dat deze overbrenging
beslist noodzakelijk was. Een ‘opsplitsing’
zou voor de overblijvende zusters niet te
verteren zijn geweest. Daarbij zou een
(gedeeltelijke) handhaving van de oude
graven wegens de herbestemming en volledige onbereikbaarheid totale verwaarlozing
opleveren en daarmee het verlies van alle
waardigheid. Gelukkig werd dit ten slotte
ook door de verantwoordelijke burgervader
ingezien en volgde de vergunning.

Het voelde voor hen alsof zij uit hun vertrouwde
omgeving werden ʹ weggeruktʹ

Zustergraven op het nieuwe grafveld van de Heilig Land Stichting, aangelegd in 1996, foto 2015

de stoffelijke resten plaats. Dat gebeurde
in opdracht van en namens de priorin en
stond onder toezicht van de beheerders
van de begraafplaats HLS. Het procesverbaal van de toezichthoudende gemeenteambtenaar beschrijft hoe dit plaats vond.
Alle graven werden door personeel van
de HLS, ondersteund door een graafmachine, individueel vrijgemaakt. Met een
mobulance zijn eerst de stoffelijke resten
van de twaalf, meer dan tien jaar geleden
overleden zusters naar de begraafplaats
HLS overgebracht en daar ‘3-diep’ bijgezet. Compleet met alle bijbehorende verteerbare grafkistonderdelen. Vervolgens
zijn de zes zusters die nog geen tien jaar
waren begraven, omzichtig opgenomen,

allen herkist en individueel bijgezet in het
nieuwe zustergraf. In dat graf is ook ruimte
voorzien voor de toekomstige begraving
van alle verhuisde zusters.
Dat de gehele procedure voldeed aan de
Wet op de lijkbezorging (art. 29 en 31) en
de Inspectierichtlijn lijkbezorging, zal duidelijk zijn. Het proces-verbaal sloot met de
voor de zusters mogelijk ‘troostende’ slotzin: ‘Ten slotte rest mij te melden dat alle
werkzaamheden correct en vlekkeloos zijn
verlopen en dat de nodige zorgvuldigheid
en piëteit jegens de overledenen in acht
zijn genomen’.
Ger Eickmans
Foto’s: archief van de HLS

De herbegraving
Een kleine twee maanden nadat de zusters hun klooster hadden verlaten, vond
op 25 oktober 1997 de overbrenging van
Voor deze bijdrage is onder andere gebruik
gemaakt van het archief van Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting, J. Barendsen,
Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving
(Utrecht: 2000) en P. Gerrits en J. Willemsen,
Het Heilige Land van Piet Gerrits. Kerkelijk
kunstenaar in Palestina en Nederland (Nijmegen: 2014).

De Hemelvaartkoepel gezien vanuit de nieuwe begraafplaats
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niet meteen gedacht. Op kloosterbegraafplaatsen wordt, als er grafruimte nodig is,
net als op andere begraafplaatsen geruimd.
Maar bij contemplatieve kloosters gebeurt
dat minder snel dan bij actieve orden.

Congregatiekerkhof van de Zusters van Liefde aan de Eerdsebaan te Schijndel Foto: Bep van Geffen

In gesprek met
Hans van Westerlaak

In maart 2013 werd een stichting opgericht met als doel om het regelen van
het beheer van kloosterbegraafplaatsen over te nemen, als dat om welke
reden dan ook nodig is. Voorzitter van de Stichting Beheer Begraafplaatsen
Religieuze Instituten (SBBRI) is Hans van Westerlaak. Van Westerlaak is reeds
vele jaren economisch adviseur bij de Zusters van Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort.

Niet ieder klooster heeft een eigen begraafplaats, vertelt Van Westerlaak. ‘Maar bij
de contemplatieve orden zoals abdijen, is
dat wel standaard het geval. Tegenwoordig
ontbreekt bij de “afbouwende” kloosters
vaak de capaciteit om voor de begraafplaats te blijven zorgen. Vooral voor de
periode nadat de laatste zuster of broeder is
overleden, moet het beheer worden geregeld.’
Daarvoor kan de SBBRI worden ingeschakeld. Die kan er voor zorgen dat er goede
afspraken komen voor dit funeraire erfgoed. ‘Actieve orden hebben niet altijd een
begraafplaats bij hun klooster, maar maken
gebruik van een deel van het parochiekerkhof. Congregaties die bijvoorbeeld onderwijs geven of zieken verzorgen, zijn nu
minder actief dan vroeger; de sociale zorg
van tegenwoordig heeft hun taak overgenomen. Deze congregaties naderen hun voltooiing en moeten iets regelen voor na het
vertrek van de laatste religieuzen, of eerder
als dat wenselijk is.’
Een goede nazorg
Zelf begraafplaatsen beheren doet de stichting niet. Het gaat om het regelen van de
nazorg als het klooster dat zelf niet meer
kan doen.
‘Wij nemen dan als het ware tijdelijk
de bestuurstaak voor het beheer van de
begraafplaats over,’ zegt Van Westerlaak.
‘De stichting maakt dan afspraken hoe het
18
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beheer in de toekomst moet worden geregeld.’ Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Medewerkers van het klooster
kunnen die zorg op zich nemen, bijvoorbeeld hun tuinman. Of er kan een professioneel bedrijf worden ingeschakeld. Maar
het onderhoud kan ook worden overgedragen aan de parochie. Als het dan over drie,
vijf of tien jaar zover is, is alles vastgesteld
en ziet de stichting er op toe dat dit goed
verloopt.
Verzoeken om het beheer van een begraafplaats over te nemen of op termijn te gaan
overnemen, komen binnen via de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Dat is een
koepelorganisatie van orden, congregaties,
abdijen en kloosters in Nederland. De
SBBRI is op dit moment in gesprek met
negen partijen om een regeling voor hun
begraafplaats te treffen. Aan ruimen wordt

Een eigen grafveld
Voor kloosters die geen eigen begraafplaats
bij hun gebouw hebben, is vaak op een
parochiekerkhof een veld gereserveerd.
Ook hier treedt de stichting op, want de
zorg hiervoor ligt in principe bij de kloosters. Hier kan bijvoorbeeld worden geregeld dat de parochie die op zich neemt.
Dan kan de stichting er op toezien dat dit
correct gebeurt.
Op zo’n grafveld staat vaak een centraal
monument ter nagedachtenis van overleden religieuzen. In Ootmarsum is al vanaf
ongeveer 1850 een stuk gereserveerd voor
overleden zusters van het inmiddels gesloten klooster Maria ad Fontes aldaar, die
onderwijs gaven en kinderen opvingen.
Hier liggen meer dan driehonderd zusters
begraven.
Zo’n grafveld kan ook door meerdere religieuze instituten worden gebruikt. Dat is
bijvoorbeeld het geval in Groningen. Bij de
Stichting R.K. Kerkhof Groningen aan de
Hereweg liggen sinds de negentiende eeuw
de zusters franciscanessen, de Zusters
van Liefde en de Zusters van Onze Lieve
Vrouw begraven. De zorg voor deze graven
wordt op vrijwillige basis gedragen door
het kerkhofbestuur. In de lage muur die
het veld omsluit zijn kleine ronde steentjes
gemetseld met de namen van de zusters en
het logo van hun congregatie. Midden op
het veld staat een Mariabeeld. Het is een
serene plek, waar zij in alle rust kunnen
worden herdacht.
Margriet de Roever
Meer informatie
http://www.zustersvanliefde.nl/nieuws/3/
actueel/324/nieuwsarchief/433/congregatiekerkhof.html

Grafveld voor verschillende kloosterorden op het R.K. Kerkhof Groningen, met ronde steentjes in de
ommuring voor de overleden zusters met het logo van hun orde Foto's: Hans van Westerlaak

Beheer en behoud

Gerard Marlet van de Atlas voor Gemeenten meldde afgelopen mei: ‘Uit onderzoek
is gebleken dat een monumentale stad meer
in trek is om te wonen. Een nieuwere stad
blijft achter in de bevolkingsgroei.’ Een
fenomeen waar ik me persoonlijk wel wat
bij kan voorstellen. Oude steden hebben
meer karakter: de jaarringen van de tijd, de
onlogica van stratenpatronen, de kleinschaligheid, de harmonie van oud en nieuw.
En waarschijnlijk geldt dit fenomeen evenzo voor begraafplaatsen. Nieuwe gedenktekens vertellen een verhaal over de persoon
die is begraven. Oude gedenktekens doen
dat ook, maar vertellen meer. De verwering, de begroeiing, de beschadigingen:
allemaal boodschappers uit de decennia ná
het leven.
Gelukkig zijn begraafplaatsbeheerders uitzonderingen daargelaten - zich bewust
van de schoonheid van het oude. Het rücksichtslos bovengronds ruimen van gedenktekens is niet meer van deze tijd. De lijst
met bovengronds te ruimen graven wordt
tegenwoordig eerst gescreend op bijzondere personen én bijzondere monumenten.
Gelukkig constateer ik steeds vaker dat de
beheerder ernaar streeft om het bijzondere
te handhaven en te onderhouden.

Dit streven naar behoud geldt veelal voor
gedenktekens. Maar al te vaak geldt dit niet
voor het ontwerp van de begraafplaats zelf.
Hoe vaak zie je niet dat een uitbreiding,
een urnenmuur, de tegenwoordig bovengrondse grafkelders ergens wereldvreemd
worden neer geplempt in het ontwerp. Een
nieuwe urnenmuur kan mooi zijn en een
oud grafveld kan mooi zijn, maar samen
kan dit irritant schuren. Sommigen snappen blijkbaar het oorspronkelijke ontwerp
van de begraafplaats niet. Een pijnlijke
ontwikkeling.
Soms wijs ik een trotse beheerder voorzichtig op deze nieuwerwetse ontwikkelingen van zijn hand. ‘Huh?’-, is dan de
reactie: ‘Wie let dáár nou op?!’ En inderdaad, wíe let daar nou op. Zie alleen ik die
ontstane chaos en de gemiddelde bezoeker
niet? Vooralsnog houd ik me maar voor
dat vrijwel iedereen, bewust of onbewust,
ervaart of een in- of uitbreiding verantwoord is uitgevoerd of niet.
Helaas is nog te vaak de standaard dat
iedere beheerder opnieuw zijn plasje over
het ontwerp doet en de begraafplaats iets
eigens meegeeft, zonder zich te bekommeren om wat de ontwerper van de begraafplaats ooit heeft bedoeld. En áls hier al bij

Column

Het beheer van een begraafplaats heeft consequenties voor het aanzien.
Evenzo heeft zorg voor het behoud gevolgen voor het beheer. Beheer en
behoud hangen kortom samen. Wim Cappers, hoofdredacteur van Terebinth,
zal die wisselwerking dit jaar in het tijdschrift van de Landelijke Organisatie
van Begraafplaatsen toelichten vanuit het behoud. Wim van Midwoud, redacteur van De Begraafplaats, doet hetzelfde vanuit de beheerskant.

wordt stilgestaan, dan is het een hele stap
voor de budgethouder om onderzoek te
laten doen naar het oorspronkelijke ontwerp en eventuele uitbreidingen. Bovendien, zo´n ontwerpstudie kost geld en dat is
er niet. Maar het beheren van een begraafplaats met enige historie schept toch ook
verplichtingen?!
Men hoeft niet meteen Landschapsarchitectenbureau Duur & Co in de arm te
nemen. Ook een zzp-er met de juiste opleiding kan een analyse of, zo u wilt, een
masterplan opstellen. Het ontwerp wordt
geanalyseerd en gewaardeerd: welke delen
zijn ter eer en meerdere glorie van het
verleden en in welke delen kunnen nieuwe
ideeën worden ingepast. Zo´n basisstuk is
een prima bijbel voor de plannenmakers
van nu en later. Met dit masterplan in de
hand kan iedere aanpassing in het ontwerp worden verantwoord, uitgewerkt en
gerealiseerd, zonder dat dit schuurt met de
omgeving.
Werk aan de winkel dus! Leden van De
Terebinth, helpt u mee?
Wim van Midwoud

Zerk begroeid met mos op de begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht Foto: Wim van Midwoud
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Eens komt de grote zomer…
De begraafplaats van de Evangelische
Broedergemeente in Zeist

Middenlaan op de begraafplaats van de hernhutters in Zeist Foto: Bartho Hendriksen

Aan weerszijden van de Nassau Odijklaan, de fraaie allee die het zeventiendeeeuwse Slot Zeist verbindt met het dorp, liggen het Broeder- en Zusterplein
van de hernhutters. Van verre hebben de twee pleinen met hun voorname
gebouwen wel iets van een kloostercomplex. Alleen wonen hier geen kloosterlingen maar de broeders en zusters van de Evangelische Broedergemeente.
De ‘zaal’, zoals de hernhutters hun kerkgebouw noemen, kent dezelfde soberheid die je ook bij de benedictijnen aantreft. Het Slot ligt aan de Zinzendorflaan, een naam die verwijst naar de stichter van de kolonie.

Op een fraaie lentedag, een paar weken
na Pasen, biedt de anders zo sobere Gods
akker een fleurige aanblik. Op paasmorgen
komen de gelovigen hier rond zonsopgang
bijeen om de opstanding van Christus
te vieren en hun doden te gedenken. De
weken voorafgaand aan het Paasfeest
maken vrijwilligers de Godsakker onkruidvrij, harken de paden en plaatsen paarse
viooltjes en andere voorjaarsbloemen op
de graven.
Onder de hoede van de Heer
Ten tijde van de Reformatie ontstond in
Bohemen en Moravië de Broeder-Uniteit,
ook wel de gemeenschap van de Boheemse
Broeders genoemd, een beweging die
terugkeerde naar de wortels van het christendom. De leden werden om hun protestantse geloofsovertuiging vervolgd en
moesten uit Bohemen en Moravië vluchten. Zij vonden hun toevlucht op het landgoed van Nikolaus graaf von Zinzendorf
(1700-1760) in Saksen. Daar stichtten zij
in 1722 de nederzetting Herrnhut (Onder
de hoede van de Heer). Zinzendorf was de
drijvende kracht achter de Herrnhuter Brüdergemeinde, zoals de gemeenschap van
vluchtelingen zich voortaan noemde. In
Nederland is het de Evangelische Broeder
gemeente of hernhutters, internationaal de
Moravian Church.
Al vroeg waren er contacten met geestverwanten in Nederland en in 1737 vestigden
20

Terebinth 2015-3

de hernhutters zich onder leiding van Jacob
Schellinger, een gefortuneerde handelaar,
in IJsselstein. Er werd echter geen toestemming gegeven voor de aanleg van een
begraafplaats, waarna de broeders in 1746
verhuisden naar Slot Zeist, dat Schellinger had aangekocht en waar de Staten van
Utrecht welwillender waren.
Op het landgoed werden, naar voorbeeld
van het Duitse Herrnhut, rond twee pleinen
het Broederhuis en Zusterhuis gebouwd.
Op de eerste bouwtekeningen ontbreekt

een begraafplaats. Toen in 1747 onverwacht het driejarige meisje Anna Hassel
mann overleed, werd zij bij een vijver
in het rosarium van het Slot begraven.
Een jaar later werd de eerste broeder aan
de andere zijde van de vijver begraven.
Nadat deze was gedempt ontstond hier een
begraafplaats, waar gezien vanuit de poort
links de zusters en rechts de broeders ter
aarde werden besteld.
De Godsakker
Via een bruggetje loop je vanaf de Zinzen
dorflaan naar de poort van de begraafplaats. De hernhutters noemen deze hun
Godsakker, een verwijzing naar een tekst
in de bijbel over de opstanding der doden:
‘Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt
opgewekt in kracht’ (1 Kor 15:42). De
begraafplaats is ingericht volgens de richtlijn dat de ‘parochieleden hun akker Gods
ordentelijk en sierlijk als een tuin van
de Heer moeten aanleggen, inrichten en
beplanten.’ Als je vanaf de poort over de
‘oude’ Godsakker uitkijkt, zie je inderdaad
een zandakker met voren en grasstroken.
De begraafplaats bestaat uit vier grote vakken, Noord, Oost, Zuid en West. Op een
tekening uit 1802 is al duidelijk de rechthoekige aanleg met twee elkaar kruisende
hoofdpaden te zien. Waar de lanen elkaar
kruisen is een kleine rotonde uitgespaard.
Langs de paden en rond de hele begraafplaats staan lindebomen. Het hartvormige
blad verwijst naar de manier waarop de
hernhutters hun geloof beleven: met heel
hun hart.
Eenvoudige grafstenen
De begraafplaats doet in vorm en uitvoering denken aan een kloosterbegraafplaats.

‘Voren’ met eenvoudige zerken Foto: Bartho Hendriksen

De begraafplaats doet in vorm en
uitvoering denken aan een kloosterbegraafplaats

De ʹzaalʹ, zoals de hernhutters hun kerkgebouw noemen,
kent dezelfde soberheid die je ook bij de benedictijnen aantreft
De eenvormige rechthoekige grafstenen
van circa 30 bij 35 cm liggen naast elkaar
in lange (ploeg)voren, die door smalle
grasstroken worden gescheiden. De graven
liggen op volgorde van overlijden, broeder
naast broeder, zuster naast zuster. Familieverbanden maken hier plaats voor het
gemeenschapsverband van de doden. De
stenen zijn eenvoudig en vermelden alleen
grafnummer, naam, geboorte- en sterf
datum en een Bijbeltekst.
De traditionele indeling in een broeder- en
zusterkant werd in 1997 opgeheven. Sinds
die tijd worden alle overledenen in volgorde van overlijden begraven. Al eerder
werd in de zaal de scheiding tussen mannen en vrouwen opgeheven. Reeds in het
begin van de twintigste eeuw werden, toen
er onvoldoende plaats was op de zustervelden, enkele rijen op het broederveld (Oost
18-19 en Zuid 16-19) met zustergraven bezet. Kinderen hebben hun eigen grafrijen.
Uitbreidingen
De Godsakker telt 1653 grafstenen. De
meeste zijn van Belgisch hardsteen, enkele
zijn van wit marmer of hebben een koperen plaat op de steen. Veertien stenen zijn
verdwenen. Elk jaar vinden er gemiddeld
zes begrafenissen plaats. De begraafplaats
is eigendom van de Broedergemeente en
de graven worden niet hergebruikt. Dat
het dorp Zeist ontwaakte dankzij de komst
van de hernhutters en uitgroeide tot een
internationale ‘stad van God’, blijkt uit de
namen op de stenen. Uit meer dan veertig
landen werden mensen hier begraven.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw
dreigde de Godsakker vol te raken. De
sloot langs het noord- en westveld werd
toen gedempt en een achterliggende tennisbaan werd bij de begraafplaats getrokken.
Het nieuwe deel (Noord 1 en West 1) ligt
beduidend lager dan de oude Godsakker en
kampt met een waterafvoerprobleem. Na

een flinke regenbui staan de twee velden
blank. Wel oogt het nieuwe deel fleuriger;
hier liggen de graven die nog door familieleden worden bezocht en waarop bloemen
liggen.
Op 22 februari 2005 werd wederom een
uitbreiding van de Godsakker in gebruik
genomen. De graven tussen de Zinzendorflaan en het Broederhuis vormen een voortzetting van de oude Godsakker, slechts
gescheiden door de Nassau Odijklaan.
Begrafenis
Voor de hernhutters is overlijden heim
gehen, thuiskomen bij God. Bij de
afscheidsdienst in de zaal is de kist bedekt
met een witte doek. Wit is de kleur van de
opstanding en van het nieuwe leven. Tijdens de dienst wordt altijd de levensloop
van de overledene voorgelezen, die deze
zelf heeft geschreven. Al meer dan drie
eeuwen schrijven de broeders en zusters
deze biografieën, waardoor er over het
geestelijk leven binnen de Broedergemeen-

Eenvoudige steen Foto: Bartho Hendriksen

te een schat aan informatie voor handen is.
Na de dienst loopt de gemeente, voorafgegaan door het ‘blazerskoor’ achter de witte
kist naar de Godsakker, waar rond drie uur
– het stervensuur van Jezus – de kist in het
graf daalt.
Bartho Hendriksen
Praktische informatie
Godsakker, Begraafplaats van de Evangelische Broedergemeente
Zinzendorflaan, Zeist
Open: dagelijks 10.00-17.00 uur
www.ebgzeist.nl
Zie voor de actuele tentoonstelling hierover de
Mediatips

Marsman en de Godsakker
De dichter Hendrik Marsman heeft menige
voetstap op de Godsakker liggen. Hier rust
Paula Müller-Schübler, de moeder van Marsmans vriend Arthur Lehning. Marsman was
bijzonder op haar gesteld en schreef voor haar
het bewogen gedicht ‘Graf’.
Dit is haar graf, onder de jonge linden
Vergaan haar handen en haar zachte ogen.
Men moet geloven dat wie haar beminden
Haar eens hervinden en herkennen mogen.

Boven: De Godsakker Foto: Bartho Hendriksen. Onder: Verse bloemen bij de graven Foto: Mary Kuiper
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Na regen komt zonneschijn
De Week van de Begraafplaats
Van 30 mei tot en met 7 juni is voor de tweede keer de Week van de Begraafplaats gehouden. Bedoeling van de Week is om begraafplaatsen in het
zonnetje te zetten. De vraag kan daarom worden gesteld: is het evenement
geslaagd? En is er ten opzichte van vorig jaar vooruitgang geboekt?

Volgens de cijfers zijn de resultaten positief. Naast de Landelijke Organisatie van
Begraafplaatsen (LOB) en De Terebinth
faciliteert nu ook de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer
(BVOB) de organisatie. Daarmee is het
draagvlak van de Week van de Begraafplaats vergroot. In vergelijking met vorig
jaar hebben bovendien meer begraafplaatsen zich aangemeld. De site over de Week
trok ook meer bezoekers. Niet in de laatste
plaats werden op de begraafplaatsen zelf
meer bezoekers geteld.
Activiteiten
De beheerders hadden vertrouwde activiteiten georganiseerd als open dagen, lezingen en rondleidingen. Op initiatief van Jan
Vreeker, voorzitter van de BVOB, waren
op verschillende begraafplaatsen al graven
en grafkelders gemaakt. Zoals bezoekers
van een crematorium de oven van binnen
kunnen zien, zo konden belangstellenden
nu eens ervaren hoe diep een graf is waarin
drie kisten kunnen worden begraven: dat
is 2,75 meter! Zoomen we in op De Terebinth, dan is er weer een instructie voor het
organiseren van een rondleiding gemaakt.
Ook zijn er via de sociale media berichten over de Week verzonden. De redactie
heeft dit keer niet alleen een katern over
de Week vervaardigd dat tevens los verkrijgbaar was. De redacteuren Liesbeth
Vermeulen en Bartho Hendriksen hebben
bovendien de wandelingen gebundeld,
die de afgelopen jaren in Terebinth waren
gepubliceerd. Samen met enkele nieuw
geschreven bijdragen over begraafplaatsen in ondermeer Middelburg en Zee22
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wolde leverde dat het fraai geïllustreerde
Over de groene zoden op. Deze publicatie
laat opnieuw zien dat ook in Nederland
begraafplaatsen zijn te vinden met mooie
en zeker interessante funeraire cultuur. Het
boek is goed ontvangen en verspreid.
Verbeteringen
De conclusie is dat we redelijk tevreden
mogen zijn. Maar van achterover leunen
is geen sprake. Daarvoor moet er een plan
van aanpak komen dat gedurende, laten
we zeggen, vijf jaar aangeeft, wat het doel
is van de Week, wie de doelgroep is, hoe
we dit doel willen bereiken en hoe we de
effecten van de Week van de Begraafplaats
op de verbetering van het beheer en het
behoud kunnen meten. Het is bovendien
verstandig om al dan niet incidenteel nieuwe partners bij de Week te betrekken zoals
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, steenhouwers en groenorganisaties.
Ook zij hebben belang bij goed functione-

Rondleiding op het St. Catharinakerkhof in Eindhoven onder leiding van Rindert Brouwer
Foto: Bartho Hendriksen

rende begraafplaatsen. Voorts is de publiciteit over de Week vatbaar voor verbetering.
Zo kan een vlag bij de ingang duidelijk
maken dat er een activiteit is. Medewerkers
van de begraafplaats zouden de Week ook
moeten aangrijpen om actief met bezoekers
in gesprek te gaan over de vraag wat zij
veranderd zouden willen hebben. Onder
de geïnteresseerden bevinden zich vast
rechthebbenden of mensen die belangstelling hebben voor een particulier graf. Zo
ontstaat er interactie waarvan het beheer
kan profiteren. Ten slotte zou er naast een
opening van de Week een spraakmakende
afsluiting van de manifestatie moeten
komen.
Het eerste weekeinde van de afgelopen
Week is bijna verregend. De moeite die
beheerders hadden gedaan om bezoekers
te trekken, was daarmee goeddeels tevergeefs. Maar zoals het Nederlandse spreekwoord zegt: na regen komt zonneschijn.
De Week kan er toe bijdragen dat begraafplaatsen als waardevolle en onmisbare
gedenkparken worden gezien.
Wim Cappers en Bartho Hendriksen

Bezoekers op het kerkhof St. Petrus Banden in Den Haag Foto: Bartho Hendriksen

Het bestuur van Vereniging De Terebinth heeft een landelijke prijs ingesteld
voor een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingespannen voor het
behoud van funerair erfgoed. Deze prijs – de Gouden Terebinth – wordt voor
het eerst uitgereikt in januari 2016.

Nog onlangs, in 2014, wilde minister Jet
Bussemaker 31 rijksmonumenten afstoten.
Daarmee zette zij ook de twee praalgraven
van de nationale helden Piet Hein en Maarten Tromp schaamteloos in de verkoop. En
of de koper nu de Nationale Monumentenorganisatie zou moeten zijn of niet, dit
voelt niet goed. Als je zoiets leest, vraag
je je meteen af: hoeveel waarde hecht de
overheid eigenlijk aan ons funeraire erfgoed? Blijkbaar niet veel. Daarom laat
De Terebinth een duidelijk tegengeluid
horen, onder andere via de instelling van
een nieuwe landelijke funeraire prijs, die
het behoud van ons funeraire erfgoed moet
stimuleren.
Wisseltrofee
De Terebinth wil personen en organisaties
aanmoedigen om met name traditionele
begraafplaatsen en grafmonumenten onder
de aandacht te brengen van een zo groot
mogelijk publiek. De maatschappij verandert snel: er komen andere manieren van
omgaan met onze doden. Crematie wint
terrein, natuurbegraafplaatsen komen op
en zelfs het vriesdrogen is niet meer nieuw
– daardoor raakt de begraafplaats als spe-

Funerair erfgoed te Egmond Foto: Anita van Breugel

cifiek en eeuwenoud erfgoed op de achtergrond. En worden talloze begraafplaatsen
ook bedreigd in hun bestaan: zij worden
gesloten, raken in verval en verdwijnen.
De prijs, de Gouden Terebinth, die eens per
twee jaar zal worden uitgereikt, bestaat uit
een wisseltrofee en bijbehorende oorkonde.
Aan de prijs is een geldbedrag van € 1000,verbonden, dat de winnaar bij aanvaarding
belooft te besteden aan een funerair doel
van zijn of haar keuze.
Historische verenigingen en andere organisaties die zich voor een specifieke begraafplaats of bijzonder grafmonument inzetten
of stichtingen met een funerair doel, maar
ook individuen, worden uitgenodigd om
hun activiteit voor de Gouden Terebinth
voor te dragen. Het kan bijvoorbeeld ook
gaan om een instantie of persoon die veel
heeft gedaan om het funeraire erfgoed
onder de aandacht te brengen in de vorm
van een publicatie, het maken van een film
of door het geven van rondleidingen over
begraafplaatsen.
Aanmelding
De aanmelding moet aan de volgende criteria voldoen:

● De aanmelding/voordracht is voorzien
van een argumentatie waarom de prijs naar
de instelling of persoon in kwestie moet
gaan (maximaal twee A4’tjes en vergezeld
van beeldmateriaal). De argumentatie geeft
inzicht in wat, waar, wanneer, hoe en met
wie de betreffende activiteit is gedaan en
hoe het resultaat is.
● De activiteit is in 2014 en/of 2015 uitgevoerd.
● De aanmelding komt vóór 20 oktober
2015 bij vereniging De Terebinth binnen.
● Instanties of personen kunnen zichzelf óf
een ander voor de prijs voordragen.
Zie voor alle voorwaarden: www.terebinth.
nl.
De jurering wordt voorbereid door de drie
leden van de werkgroep De Gouden Terebinth: Korrie Korevaart, Annette de Vos en
Anita van Breugel. Zij beoordelen of de
aanmeldingen/voordrachten beantwoorden
aan de criteria. De werkgroep selecteert
drie aanmeldingen, die genomineerd worden en die aan een deskundige jury worden
voorgelegd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2016 geven alle drie de
genomineerden een presentatie van hun
project. De jury beslist wie de prijs krijgt,
die wordt uitgereikt door de voorzitter van
de vereniging, Bartho Hendriksen.
Wij nodigen iedereen uit kandidaten voor
te dragen!
Anita van Breugel

Aan het werk bij de kerk van Gasselte Foto: Edwin Raap

Symposium funerair erfgoed
Tijdens de algemene vergadering van 18 april jl. is gesproken over de vraag welke funeraire cultuur De Terebinth moet trachten te behouden. Het bestuur wil hierover in het najaar een symposium organiseren. Zie voor nadere informatie de website en sociale media.
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Nieuwe funeraire prijs
De Gouden Terebinth

Uit het veld

In deze rubriek vertellen leden of gasten over hun werk
voor het behoud van ons funeraire erfgoed. Aan het woord
is Jeroen Crajé, lid van de Konferentie Nederlandse
Religieuzen, en daarvoor de contactpersoon bij de Stichting Beheer Begraafplaatsen Religieuze Instituten.

In Nijmegen ligt achter het voormalige,
imposante dominicaner klooster Albertinum, verborgen in hoog oprijzend groen
een kleine kloosterbegraafplaats. Op de
bescheiden ingerichte rustplaats van de
voormalige bewoners scheiden haagjes van
wintergroene struikkamperfoelie de veldjes
met graven. Grote zerken met een twaalftal
namen liggen ruim in het kort gemaaide
gras. Een fraai uitgegroeide treurbeuk staat
tegenover het kruisbeeld. Op deze plek
ontmoet ik Jeroen Crajé. Hij is werkzaam
bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en verantwoordelijk voor de
financiële en de economische gang van
zaken. Voor de Stichting Beheer Begraafplaatsen Religieuze Instituten is hij de
contactpersoon.

Uit het veld

Herbestemming Kloostergebouwen
De KNR stelt zich volgens het statuut ten
doel om ‘met behoud van hun autonomie, aard en opzet de gemeenschappelijke
belangen te behartigen van de Religieuze
Instituten, door advies en ondersteuning’.
Eén van de aandachtsgebieden is de herbestemming van kloostergebouwen. Door de
afname van het aantal religieuzen moeten
verschillende kloostergemeenschappen
verhuizen naar een kleinere behuizing.
Voor de kloostergebouwen moet dan een
nieuwe bestemming worden gevonden.
Albertinum is daarvan een sprekend voorbeeld. Een vastgoed bedrijf heeft het in
1995 gekocht en vervolgens verhuurd aan
verschillende organisaties. Het begraaf-

plaatsje, gelegen in het landschappelijk
ontworpen park, is echter nog van de
Dominicanen. Zij begraven er regelmatig, een vijftal vers gedolven graven zijn
bedekt met nieuwe naamstenen.
Bij veel in onbruik geraakte kloosters liggen begraafplaatsjes waar niet meer wordt
begraven. Voor de kloosterorden is het de
vraag hoe deze in de toekomst te beheren:
opheffen en de stoffelijke resten van de
kloosterlingen een nieuwe bestemming
geven of toch maar zolang mogelijk handhaven en zo goed mogelijk beheren, hoewel dit niet altijd gemakkelijk is.
Stichting Beheer Begraafplaatsen
Religieuze Instituten
De KNR heeft in maart 2013 de SBBRI
opgericht met als doel: ‘het ontzorgen van
beheer van begraafplaatsen van Religieuze
Instituten en het continueren van het onderhoud en de daar aanwezige graven overeenkomstig de wensen van
het Religieuze Instituut’.
Zij zien toe op het nakomen van contracten, overeenkomsten en/of andere
afspraken door derden ten
aanzien van het beheer
en de exploitatie van de
begraafplaatsen. Het stichtingsbestuur bestaat uit
een zestal vrijwilligers met
verschillende achtergronden. Zuster Agnes Vos (zie
pag. 3) vertegenwoordigt
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www.facebook.com/TijdschriftTerebinth
https://twitter.com/deterebinth

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost in 2015 voor personen
€ 25,-, elke huisgenoot € 10,- en organisaties
€ 80,- per jaar. Losse nummers kosten € 5,00

de religieuzen in het bestuur, Jeroen is contactpersoon. (zie ook pag.18)
Pilot
De stichting heeft bij wijze van pilot het
Missiehuis van de Zusters van onze Lieve
Vrouw der Apostelen te Broeksittard
begeleid bij hun verhuizing. Op 15 juni
2014 hebben de zusters en de kerkelijke
gemeenschap van Boeksittard na zeventig jaar afscheid van elkaar genomen. De
laatste vier bewoonsters zijn verhuisd naar
het Missiehuis te Cadier. Het zusterbegraafplaatsje bij het klooster is opgeheven
en de stoffelijke resten van een twintigtal
bewoonsters zijn opgegraven en gecremeerd. De as is bijgezet in een verzamelgraf op de algemene begraafplaats van
Sittard. De gemeente Sittard en het wijkplatform hebben een zerk bestaande uit
drie delen geschonken, waarop de namen
van de zusters zijn gegraveerd. Een fraai
gietijzeren kruis staat in het midden. De
stichting heeft toen ervaren wat er komt
kijken bij een opheffing en herbestemming
van stoffelijke resten van kloosterlingen.
Tekst en beeld: Bert Pierik

per exemplaar (inclusief verzendkosten).
Rekeningnummer van Vereniging De
Terebinth: NL92INGB0000335536.
Donateurs die € 25,- of meer betalen
krijgen het tijdschrift gratis toegezonden.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Bartho Hendriksen,
voorzitter@terebinth.nl
Penningmeester: Harry Schwering,
penningmeester@terebinth.nl
Secretaris: Joke van der Brug,
secretaris@terebinth.nl

Bureau Vereniging De Terebinth

P/a Slotstraat 13-I, 4101 BH Culemborg
bureau@terebinth.nl
T 0345 521132
© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

