Terebinth

Maart 2017

tijdschrift voor funerair erfgoed

R.K. Begraafplaats St. Laurentius Het Mausoleum Kruijff
Interview met Maurice Heemels Oude Begraafplaats Naarden

van de voorzitter… / Ehrengrab
Op 13 novem-

den van presidenten, schrijvers en bijvoorbeeld

oorlog te maken heeft, zijn de graven van Friese

ber jl. bezocht

de fadozangeres Amália Rodrigues (1920-1999).

verzetsstrijders. Bij hun graven staat een slanke,

ik het Alter Jü-

De groten van Frankrijk worden bijeengebracht

twee meter hoge zuil met daarop de tekst ‘Fal-

discher Friedhof

in het Pantheon in Parijs. Tussen Franse politici,

len yn ’e striid tsjin ûnrjocht en slavernij – dat

in Frankfurt-am-

schrijvers en andere beroemdheden ligt hier

wy yn frede foar rjocht en frijdom weitsje’.

Main. Op deze

overigens één Nederlander, Jan Willem de Win-

Gelukkig wordt er in ons land steeds meer

begraafplaats

ter (1761-1812). Hij was admiraal van de Hol-

aandacht besteed aan graven van personen

hebben zo’n

landse vloot en steunde eertijds Napoleon; toen

die belangrijk waren. Op verschillende begraaf-

40.000 mensen

deze in 1812 overleed was ‘Holland’ ingelijfd bij

plaatsen zijn routes uitgezet langs graven van

hun laatste rust-

Frankrijk, vandaar zijn bijzetting in Parijs!

(voorheen) bekende landgenoten. Toch kunnen
ook hun graven ‘zomaar’ verdwijnen. Tijdens

plaats gevonden. Tijdens een wandeling ontdekte ik er bij twee graven een felrood, bijna

En Nederland? Behalve erevelden voor gesneu-

een recente literaire rondleiding op de begraaf-

lichtgevend, bordje met de mededeling dat het

velde militairen, kennen wij niet of nauwelijks

plaats van Bennekom bleek bijvoorbeeld ineens

om een Ehrengrab van de gemeente Frankfurt

het begrip eregraf. Een van de weinige uitzon-

de grafbedekking van het graf van een bekend

ging. Ik trof ze aan bij het graf van Nobelprijs-

deringen die ik ken, zij het dat ook die met de

schrijfster verdwenen.

winnaar (1908) Paul Ehrlich (1854-1914) en de
kunstschilder Moritz Daniel Oppenheim (1800-

Als je het mij vraagt, is hier werk aan de winkel.

1882). In Duitsland en Oostenrijk zijn wel vaker

Er zijn nu eenmaal mensen geweest die elk op

eregraven te vinden. Zo worden personen die

hun terrein een belangrijke bijdrage hebben

veel voor land, streek of stad hebben betekend,

geleverd aan de ontwikkeling van onze samen-

daar herinnerd. Gemeenten zorgen gewoonlijk

leving. Die mag je best een blijvende gedenk-

voor het onderhoud.

plaats geven. Bijzetten in een pantheon hoeft

Andere landen kennen het fenomeen pan-

voor mij nu ook weer niet, dat is wel erg presti-

theon, waarin de ‘groten’ van een land worden

gieus. Maar wat aandacht voor zo’n graf en een

bijgezet. Portugal heeft zijn Panteao Nacional in

eenvoudig bordje erbij, dat moet toch kunnen?

Lissabon, waar als laatste de voetballer Eusébio
Bert Lever

(1942-2014) werd bijgezet. Hij ligt daar te mid-

funeraire varia / ‘ode aan de doden’
Onder deze noemer herdenkt begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam soms
op zondagmiddag overledenen die hier zijn begraven en die in het culturele leven van hun tijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Zo werden
afgelopen najaar onder grote belangstelling in de aula twee werken ten
gehore gebracht van de componist Cornelis Dopper (1870-1939). Dopper
was tweeëntwintig jaar lang tweede dirigent van het Concertgebouworkest, onder de legendarische Willem Mengelberg. ‘Onze Kees’, zoals die
hem altijd noemde, ligt begraven in vak N-III, graf 1400. ‘Hoe weinigen is
het gegeven uit het leven te treden, na aan de schoonheid van de wereld
iets toegevoegd te hebben’, zei de bestuursvoorzitter van het Concertgebouw bij het afscheid.
Met dit concert werd ook op deze middag iets aan de schoonheid van de
wereld toegevoegd. Doppers Nocturne voor altviool en orgel klonk vanaf
het balkon de aula in, alsof die ervoor gemaakt was; voor zijn Requiem
was geen passender plaats te bedenken. Dopper was protestants opgevoed, maar werd op latere leeftijd katholiek. Enkele jaren voor zijn dood
was hij zo gegrepen door de muziek bij de uitvaart van een nicht die non
was geworden, dat hij deze mis voor de doden componeerde en later ook
bewerkte voor koor en piano. De stukken werden uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Cornelis Dopper (cornelisdopper.nl), het Requiem
werd gezongen door het vocaal ensemble Chaverim uit Musselkanaal
(chaverim.me, Dopper kwam uit Groningen). Na afloop legden nabestaanden bloemen op het graf van deze componist, wiens werken in zijn tijd
over de hele wereld werden uitgevoerd.
Margriet de Roever
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Inhoud
Deze jaargang begint met een woord van de voorzitter
van de stichting Terebinth, die in een column zijn licht
laat schijnen over ons funeraire erfgoed. De wandeling
over de Oude Begraafplaats van Naarden is een positief
signaal: na jaren van verwaarlozing en vandalisme werd
deze dodenakker weer nieuw leven ingeblazen. De
fotoreportage is aan deze begraafplaats gewijd. Over
het mausoleum van de familie Kruijff in Kralingen
lazen we al in het vorige nummer. Nu vertelt de architect die dit gebouwtje restaureerde, waarom dit nodig
was en hoe dit traject verliep. Ook deze oude grafkapel
herleefde en kreeg een passende, nieuwe bestemming.
Dit jaar een nieuwe serie: Oud & Nieuw. Daarin wordt ge
keken hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen plaats vinden op
oude begraafplaatsen: hoe te laveren tussen oude funeraire
waarden en eigentijdse wensen... Als eerste kozen we R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius in Rotterdam, die
al meer dan 150 jaar bestaat en waar het rijke roomse leven van
vroeger heeft plaats gemaakt voor moderne uitvaartrituelen.
Op de Oude Begraafplaats Naarden liggen in hun tijd bekende
musici als Johan Schoonderbeek, Hens Clinge Doorenbos en
Dirk Witte. Van de hand van de laatste is het bekende levenslied Mensch, durf te leven. Dat wordt tijdens de Week van de
Begraafplaats altijd uitgevoerd en dan zingen de aanwezigen
uit volle borst mee: een goede manier om de herinnering aan
zo’n populaire muzikant levend te houden. In Amsterdam
deed begraafplaats Zorgvlied hetzelfde door in de aula enkele
werken, waaronder zijn Requiem, van Cornelis Dopper ten
gehore te brengen, waarbij – natuurlijk – na afloop werd stil
gestaan bij zijn graf.

Kapel uit 2001 op de 150 jaar oude R.K. Begraafplaats St. Laurentius in
Rotterdam, zie p. 7. Foto Wim Cappers
Foto omslag: Familiegraf op de Oude Begraafplaats Naarden, zie p. 4 en 12.
Foto Bert Pierik
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MENS & PLEK / GER THONEN, RITUEEL BEGELEIDER EN BESTUURSLID TEREBINTH
Waar komt de funeraire interesse van Ger Tho-

Je hebt de cultuurhistorische kant, het stenen

nen vandaan? ‘Misschien ben ik er wel mee

archief, de geschiedenis. Maar ik ben ook gevoe-

geboren…’, reageert hij. ‘Maar die is versterkt

lig voor de vorm van een begraafplaats: de zicht-

doordat ik uit een dorpje kom met een kerkhof:

lijnen, hoe de bomen zijn neergezet. Dat kan

Weurt, vlakbij Nijmegen. Ik weet niet beter dan

mensen troost geven. Voor mij is een begraaf-

dat we altijd eerst bij opa en oma langsgingen

plaats tegelijkertijd een visueel genoegen.’ Geen

als we naar de mis liepen, die lagen daar bij

wonder dat hij ook een opleiding tot afscheids-

de kerk. Gevoel voor ritueel heb ik ook altijd al

fotograaf heeft gevolgd. Voor hem geen crema-

gehad. Dat werd nog versterkt, toen mijn vader

tie: ‘Ik wilde altijd al begraven worden, maar ja,

beheerder werd van het kerkhof.’

hoe? Ik zou op Zuylen in Breda begraven kunnen

Maar dan hoef je natuurlijk nog niet in het

worden: daar zijn aarden wallen van ongeveer

bestuur van de Terebinth terecht te komen.

twee meter hoog met een soort bovengrondse

Waarom koos hij daarvoor? Thonen: ‘Wat mij

grafkelders. Een vorm van natuurlijke omgeving

fascineert op een kerkhof – en dat verklaart ook

en toch geen al te traditioneel graf.’

mijn betrokkenheid bij de Terebinth – is het le-

We gaan naar begraafplaats Zuylen en nemen

zen van graven: welke geschiedenis zit er achter

de foto – vóór een graf dat al is gereserveerd en

een paar jaartallen? Dat moeten we bewaren

naast een graf dat volgens Thonen perfect is wat

voor de mensen na ons. Ik denk dat we als men-

betreft kleur, materiaal en lettertype…

sen van de Terebinth overigens ook een esthetisch genoegen beleven aan een begraafplaats.
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Wim Cappers
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Toegangslaan tot de Oude Begraafplaats Naarden.

Funeraire wandeling

Oude Begraafplaats Naarden rijk aan stijlen en symboliek
Op deze winterse dag verkeert de Oude Begraafplaats Naarden in een sprookjesachtige sfeer. De kale bomen
en struiken zijn bedekt met een dun laagje rijp en op de paden liggen de laatste resten van sneeuw en ijs. Op
de achtergrond klinkt het geraas van het verkeer en het schelle geluid van een schoolplein. Han de Vries, bestuurslid van de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats van Naarden, wacht ons op.

I

n 1827 kreeg ook Naarden te maken met het verbod op het begraven in het centrum van steden met
meer dan duizend inwoners. De Provinciale Staten
van Holland gaven het gemeentebestuur van Naarden de
opdracht ‘een geschikt kerkhof buiten de stad aan te leggen’. Complicerende factor was dat het schootsveld rond
de vesting moest worden vrijgehouden van bebouwing.
De wet stond alleen houten bebouwing toe, die bij dreigend gevaar kon worden afgebroken. Voor 560 gulden
werd een bosperceel aangekocht aan de straatweg van
Naarden naar Laren, de huidige Amersfoortsestraatweg.
De kavel lag op een hoge zandrug ruim buiten de gordel
van 300 roeden (1130 meter) vanaf de vesting. Bovendien
lag het perceel op grondgebied van de buurgemeente Bussum – een situatie die tot 2016 heeft voortgeduurd toen
Naarden, Bussum en Muiden fuseerden tot de nieuwe
gemeente Gooise Meren.
De aanleg van de begraafplaats was ruim op tijd klaar,
de stichtingsdatum ‘Naarden 1830’ is op het toegangshek aangebracht. Voor de joodse ingezetenen werd op de
begraafplaats de noordwestelijke hoek gereserveerd. Zij

4

kregen het recht van overpad vanaf de ingang naar hun
eigen toegangshek, waar op de pilaren ‘Bussum – 5590’
(=1830) staat.

Latijns kruis

‘De begraafplaats is een bijzondere plek voor Naarden’,
begint De Vries zijn rondleiding. ‘Het is een geschiedenisboek in steen, groen en ijzer. Het vertelt ons veel over de
ontwikkeling van Naarden en zijn bewoners.’ We lopen
vanaf het toegangshek een stukje over het hoofdpad, dat
wordt omzoomd door statige linden.
‘De begraafplaats is aangelegd als een Latijns kruis. De
hoofdas wordt doorsneden door een dwarspad, waardoor
er vier blokken zijn ontstaan. Blok I en II zijn de oudste
delen, in 1916 zijn blok III en IV aangelegd. Bij de laatste
uitbreiding in 1938 is blok V, een lange strook van twee
rijen graven langs blok II en IV, ontworpen. Daarna is in
1944 een nieuwe algemene begraafplaats van Naarden in
gebruik genomen, in de buurtschap Valkeveen. Sindsdien
vonden op de oude alleen nog bijzettingen plaats. Vanaf
2013 kunnen graven zonder rechthebbenden weer worTerebinth 2017-1

den uitgegeven aan nieuwe rechthebbenden. De Oude
Begraafplaats is hierdoor in feite heropend.’
De huidige teraardebestellingen vinden plaats volgens
een aangepaste, nieuwe gemeentelijke verordening. Met
strikte regels voor de monumenten: de bestaande blijven gehandhaafd en voor het plaatsen van nieuwe gelden beperkende voorschriften aangaande het gebruik
van materialen, want ze moeten passen bij de sfeer en de
geschiedenis van de Oude Begraafplaats van Naarden.

Icoon van de begraafplaats
Blok I oogt met zijn zerken en een enkele stèle als een
aaneengesloten kerkvloer. Niet verwonderlijk, want de
Naarders waren gewend om hun doden te begraven in de
Grote Kerk binnen de vesting. Bij blok II is men aanvankelijk ook zo te werk gegaan, maar hier zijn in een later
stadium grafrijen om en om geruimd, waardoor paden
tussen de rijen zijn ontstaan. Blok II oogt dan ook ruimer
en groener.
‘Het bijzondere van blok I is dat je monumenten in verschillende stijlen aantreft. Van neogotisch tot Amsterdamse School en van art deco tot neoclassicistisch. Niet
al deze monumenten dateren uit de periode 1830-1880,
sommige zijn later ingevoegd tussen de bestaande graven.
Ook zie je veel symboliek zoals omgekeerde toortsen met
dovende vlammen, zandlopers, vlinders, olijftakken, rozen, lelies en palmen. En ook de grafhekken trekken je
aandacht. Er zitten een paar prachtige exemplaren tussen.’
We lopen over Blok I naar een opvallend monument dat
voor een deel door een groot zwart doek aan het zicht
wordt onttrokken. Deze witgepleisterde, neogotische
kapel van de familie Dudok van Heel uit 1865 is beeld
bepalend voor de begraafplaats. Abraham Dudok van
Heel (1802-1873) was een grootindustrieel en medeoprichter van Werkspoor in Utrecht. De familie bewoonde
de buitenplaats Flevorama. ‘In 1999 hadden vandalen
flink huisgehouden op de begraafplaats. Daarbij werd dit
gebouwtje vernield en de grafkelder opengebroken in de
hoop om kostbaarheden aan te treffen. Van andere graven
werden onder andere de grafkettingen ontvreemd. De
gemeente Naarden had de begraafplaats, die al lange tijd
gesloten was, links laten liggen. Er werd geen onderhoud
gepleegd en er was nauwelijks toezicht. Het vandalisme
vormde de aanleiding voor de oprichting van onze stichting in 2000. Restauratie van dit monument is te duur,
maar we proberen het tegen verder verval te beschermen.
Het doek is over het dak geworpen om verder inwateren
te voorkomen.’
Ook het graf van J.P. van Rossum, de schoonvader van
Abraham Dudok van Heel, is vermeldenswaard. De liggende steen wordt omgeven door een fraai gerestaureerd
grafhek in neogotische stijl. Van Rossums activiteiten zijn
bepalend geweest voor het huidige landschap langs de
kust van de voormalige Zuiderzee, nu het Gooimeer, tussen Naarden en Huizen.

de gemeente Bussum een buitenbegraafplaats aanleggen.
De uitvoering daarvan wist de kleine gemeente echter
nog jaren uit te stellen. Voor de weinige niet-katholieke
inwoners had de gemeente toestemming gekregen om de
nieuwe Naardense begraafplaats te gebruiken. Dit gebeurde tot 1873, het jaar waarin Bussum zelf een algemene
begraafplaats aan de Nieuwe Hilversumseweg kreeg.
Ook enkele bekende Nederlanders vonden op deze
begraafplaats hun laatste rustplaats. Charles Boissevain
(1842-1927) was, naast hoofdredacteur (en eigenaar) van
het Algemeen Handelsblad, ook een bekend schrijver en
dichter. Een tekst uit zijn roman Onder de kastanjeboomen
staat op de voor die tijd zeer moderne steen gebeiteld.
Zijn graf in de stijl van de nieuwe zakelijkheid ligt in de
schaduw van een kastanjeboom.
Aan Johan Schoonderbeek heeft Naarden de traditie van
de Matthäus Passion te danken. Hij richtte in 1921 de
Nederlandse Bachvereniging op om de uitvoering van
de Matthäus Passion, en met name van de koren, op een
hoger plan te brengen. Ook liedjesschrijver Hens Clinge
Doorenbos en zijn zoon, sergeant-vlieger Jan Jaap Clinge
Doorenbos (1916-1939), vonden hier hun laatste rustplaats.
De Vries vertelt dat er tijdens de Week van de Begraafplaats altijd een muziekuitvoering op de begraafplaats is:
‘Muziek past bij het karakter van de begraafplaats. Het
is de laatste rustplaats van Johan Schoonderbeek, Hens

Markante inwoners

Verspreid over blok I liggen tal van markante inwoners
van Naarden en… Bussum. Net als Naarden moest ook
Terebinth 2017-1

Plattegrond van de begraafplaats. Bron: Gemeente Gooise Meren.
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Bijzonder hekwerk.

Clinge Doorenbos en Dirk Witte. Van de hand van de
laatste is het bekende lied Mensch, durf te leven. Terwijl
de aanwezigen enthousiast meezingen, wordt hiermee het
concert afgesloten.’
In Blok II valt het neoclassicistische graf van de familie
De Roeper op. C.P. de Roeper was notaris en gemeentesecretaris van Naarden. Binnen een groot rechthoekig vak,
dat is afgezet met een hekwerk, staat een hoge rechthoekige, hardstenen obelisk. Op het voorvlak van de kolom
staan twee familiewapens met daaronder in hoofdletters
de naam DE ROEPER. Op de vier hoeken zijn naar beneden gerichte toortsen aangebracht. Bijna onderaan op
de kolom staan nog de letters R.I.P. Binnen het hek staan
aan weerszijden van het monument twee treurberken.

De nieuwe blokken

In 1916 zijn Blok III en IV aangelegd naar de mode van
die tijd, de geometrische tuinstijl. Blok III bestaat uit
drie kwadranten. In het midden van het middelste kwadrant ligt het imposante monument van de familie Roodhuyzen de Vries. In het andere kwadrant is de tuin- en
landschapsarchitect Dirk Tersteeg, de ontwerper van de
algemene begraafplaats Nieuw Valkeveen, begraven. Hij
overleed twee jaar voordat ‘zijn’ begraafplaats in gebruik
werd genomen. Tegenover Blok III zijn in dezelfde tijd
dwars op de hoofdlaan taxushagen geplant met daartussen
huurgraven (Blok IV).

Joodse begraafplaats
In de noordwesthoek van de Oude Begraafplaats bevindt
zich de Joodse Begraafplaats van Bussum. De afscheiding tussen de Oude en de Joodse begraafplaats wordt
gevormd door een meidoornhaag en aan de andere zijde
een rij betonpaaltjes met ijzerdraad, die het kohaniempad
markeren. Op de begraafplaats bevindt zich een metaheerhuisje, een monument voor de omgebrachte joden in
de Tweede Wereldoorlog en een oude houten grafzerk.
6

Revitalisatie

‘Een van onze doelstellingen is om de begraafplaatsen te
revitaliseren. Dat doel is bereikt want de begraafplaats is
sinds 2013 weer in gebruik. De afgelopen jaren zijn er
zo’n tien begrafenissen geweest. Je kunt een ‘verweesd’
graf kopen. Als er een monument op die plek staat, moet
dat blijven staan. Je mag het monument gebruiken door
op de achterkant je naam toe te voegen of een extra steen
te plaatsen maar die moet dan wel in de stijl en in de sfeer
van het monument zijn.’
Op de vraag of hij hier zelf begraven wil worden twijfelt
De Vries. ‘Ik weet het nog niet. Hier begraven worden
was niet de motivatie voor mij om in het bestuur te gaan
zitten. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis en heemkunde, dat waren mijn beweegredenen. Op dit moment
geven mijn vrouw en ik de voorkeur aan een natuurbegraafplaats. Het idee van terugkeren in de natuur spreekt
ons zeer aan. Maar ik heb een zwak voor deze begraafplaats. De tijd zal het leren.’
Nog eenmaal kijken we om naar de begraafplaats, die na
jarenlange verwaarlozing weer oogt als een parel aan de
kroon van de Gooise Meren. We sluiten het hek en nemen afscheid van Han de Vries.
Bartho Hendriksen
Foto’s Bert Pierik
Praktische informatie
Oude Begraafplaats Naarden
Amersfoortsestraatweg 29/Brediusweg
1401 CV Bussum
oudebegraafplaats-naarden.nl
Zie verder: Beheervisie Oude Begraafplaats. Plan voor instandhouding en ontwikkeling van de Oude Begraafplaats van Naarden,
2004, bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/Beleidsnota_s/
Begraven/Beheervisie. Zie ook p. 12-13.
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groen: De terebint, een oeroude boom
Bij de oprichting koos de Terebinth de naam

inderdaad een engel was, die tot hem heeft ge-

voorvaderlijke graf in Kanaän (Genesis 47:29,

van een oeroude boom, de Pistacia atlan-

sproken (Rechteren 6). En de boom waaronder

50).

tica. De terebint is een boom die nauw was

de stoffelijke resten van Saul ter aarde worden

Dat graf lag ook op de westelijke Jordaanoe-

verbonden met de eeuwigheid, maar ook met

besteld, zou ook een terebint geweest kunnen

ver, in Makpela in Hebron. De kelder is er nog

macht en kracht, met mysterie en met begra-

zijn (I Kronieken 10:12).

en ligt diep onder een basiliekachtig gebouw

ven. In de wind die door de bladeren ritselde,

Maar het meest bekend is onze boom natuur-

uit het begin van onze jaartelling (tegen-

hoorde men in oude tijden soms de ‘adem van

lijk van het verhaal van David en Goliath, die in

woordig een moskee, zie ook khouse.org/

het goddelijke’.1 De boom kan grote droogte

het Dal der Terebinten tegenover elkaar ston-

articles/1997/13). De sarcofagen, waarnaar ove-

doorstaan en na het omhakken loopt hij soms

den. Dat lag ten zuidwesten van Jeruzalem.

rigens nooit onderzoek is gedaan, zijn te zien in

opeens weer uit: zo wordt het leven doorge-

De herdersjongen David, die alleen wat eten

het godshuis, achter een hek. In Abrahams tijd

geven en dat was voor oude volkeren van het

naar zijn broers kwam brengen, versloeg tus-

stonden er bomen voor de spelonk, die bij de

grootste belang.

sen deze bomen met een eenvoudige slinger

koop van zijn dodenakker waren inbegrepen.

en een opgeraapte veldsteen de reus Goliath

Het is verleidelijk om hierin terebinten te zien,

(I Samuel 17:2).

maar wat voor bomen het waren is niet over-

De terebint komt voor in landen rond de Middellandse Zee. Als solitair is hij al van verre te

geleverd.

zien. De herder dromt er op het heetst van de

De voorvaderlijke grafkamer

dag graag samen met zijn kudde, tot mens en

Abraham was een nomade die met zijn vrou-

De bladeren vormen tot vandaag de dag het

dier allemaal een plekje hebben gevonden in

wen, kinderen, bedienden, vee en alles wat

logo van de Stichting Terebinth, dat indertijd

zijn schaduw. Al in oude tijden had deze mar-

tot zijn huishouden behoorde van streek naar

werd ontworpen door bestuurslid en kunste-

kante groeier een soort cultstatus. Het was een

streek trok. Land bezitten deed hij niet. Pas

naar Huub Kortekaas. Hij plaatste de blaadjes

plek waar men offers bracht en belangrijke

toen zijn vrouw stierf, kocht hij een akker met

van deze bijzondere boom betekenisvol voor

besluiten nam. Dat zien we ook in de Bijbel.

een spelonk of grot met een grafkamer erin

de ingang van een grafmonument. Zo is deze

Onder zijn bladerdak werden goden vereerd

(Genesis 23:16-20). Zo had hij een graf waar

boom ook nu nog getuige van onze activiteiten

(Ezechiël 6:13) en werd wierook gebrand (Ho-

Sara, en later hijzelf, zijn zoon Isaac, kleinzoon

voor het behoud van funerair erfgoed.

sea 4:13).

Jacob en hun vrouwen, eeuwig konden rusten.
Jacob was gestorven in Egypte, waar zijn zoon

De aartsvaderen

Jozef aan het hof een hoge positie bekleedde.

Aartsvader Abraham maakte al meteen kennis

Persoonlijk bracht deze – met toestemming van

met de terebint toen hij het Beloofde Land bin-

de farao – het lichaam van zijn vader naar dit

Margriet de Roever
1 ‘Wat is een Terebinth?’, De Terebinth (november1987),
p. 11-12.; de boom wordt ook wel vertaald met eik.

nentrok en halt hield in Sichem, op de westelijke Jordaanoever. Daar verscheen hem een
engel die zei dat God dit land aan zijn nakomelingen zou geven. Ten teken daarvan richtte
Abraham op deze plek een altaar op (Genesis
12:6-7). Zijn kleinzoon Jacob ging speciaal naar
Sichem om, na de verzoening met zijn broer
Ezau, daar een altaar op te richten (Genesis
33:19-20). Ook begroef Jacob hier onder de
terebint de afgodsbeelden, nadat de Israëlieten
de verering, die zij van de lokale bevolking hadden overgenomen, hadden afgezworen; daarmee vernieuwde hij het Verbond van Abraham
(Genesis 35:4).
Vele generaties later sluiten de stammen van
Israël, nadat Kanaän is veroverd, in Sichem
opnieuw een Verbond en zweren hun oude
goden af, wat wordt vastgelegd in wetten door
Jozua. Ten teken daarvan richt hij een steen
op onder de terebint in het heiligdom van de
Heer (Jozua 24). En het is ook weer onder een
terebint dat een engel aan Gideon verschijnt,
om hem aan te sporen de wapens op te nemen
tegen de vijanden van de Israëlieten. Als Gideon om een teken vraagt, richt de engel zijn
staf op het offer dat hij heeft neergelegd, dat
daarop verbrandt. Dan begrijpt Gideon dat het
Terebinth 2017-1
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Opgegeven maar toch gered

Mausoleum wordt columbarium
Van het dorp Kralingen is weinig over. De graven rond het fundament van de dorpskerk uit ongeveer 1550 vormen nu het historische gedeelte van begraafplaats Oud-Kralingen in Rotterdam (wijk Prinsenland). Daar staat
ook een mausoleum uit 1912, gebouwd in neoromaanse stijl. Het monument meet ongeveer 5 bij 5 meter en is
circa 9 meter hoog. Bovenop zit een vierhoekige koepel met een lantaarn. Een apart portaal vormt de entree.
Dit mausoleum werd onlangs geheel gerestaureerd. Waarom moest dit gebouwtje worden opgeknapt en hoe
verliep dit traject?

H

et mausoleum bestaat uit een kern van bakstenen, die is bekleed met Belgisch hardsteen, gefrijnd en mooi gedetailleerd. De binnenmuren
en de binnenkoepel staan los van de hoofdconstructie: er
is dus een spouw. Het gebouwtje is opgesierd met zuiltjes
van zwart Noors graniet, die op witmarmeren basementen staan en zijn gedecoreerd met funeraire symbolen:
vlinders en scarabeeën. Bovenop de zuiltjes zien we kapiteeltjes met kruizen en andere versieringen. In het hele
mausoleum zijn meer dan veertig symbolen verwerkt, die
veelal te maken hebben met dood en vergankelijkheid.

Het monument
Boven in de entree van het portaal zitten witmarmeren
getrapte bogen, prachtig versierd met Franse leliën en
andere motieven. Het hardstenen entreegewelf telt 48 vergulde sterretjes, die verwijzen naar de ster uit het wapen
van Kralingen. Boven de deur staat in vergulde letters de
naam van de stichter, Pieter Kruijff Bartholomeuszn. De
goudgele koepel bekroont het geheel. Die is van 10 cm
dik beton (al in 1912!) en is gepleisterd, gegroefd en van
een blokverdeling voorzien, zodat hij lijkt te bestaan uit
Bentheimer zandsteenblokken. Evenzo lijkt op het portaal
een leien dak te zitten, maar dit zijn
hardstenen platen van 1 bij 2 meter
en 8 cm dik, waarin een leipatroon
is gehakt. Op de hoeken staan aan
weerszijden een soort kanonslopen,
die verwijzen naar Kruijffs marineverleden.
Op de hoeken van het hoofdgebouw staan vier grote hazelnoten,
symbolen van vruchtbaarheid. Bovenop de lantaarn is een kelk gezet
als symbool van het leven (de vulva,
die ontvangt en geeft). Verder is
de buitenkant rijkelijk met bronzen ornamenten behangen: op alle
hoekpenanten zijn fakkels te zien,
ondersteboven, zodat ze doven (het
einde des levens); op de timpanen
zitten kransen, guirlandes en lauwertakken. Aan drie zijden zitten
vensters, maar de achtergevel op
het oosten is helemaal gesloten. Het
mausoleum ligt exact oost-west, net
als oude kerken. In het bovendeurstuk (gericht op het westen) zitten
dan ook een ondergaande zon en
sterren van glas-in-lood.

Witmarmeren getrapte archivolten (bogen) boven de entree van het portaal.
Foto Norman Langelaan
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Pieter Kruijff Bzn.
Pieter Kruijff woonde in Hillegersberg, maar zijn roots en die van
zijn tweede vrouw lagen meer in
Kralingen. Van oorsprong kwam de
familie uit Delfshaven. Kruijff was
een telg uit een welgestelde scheepvaartfamilie met in- en export uit en
naar Noorwegen, scheepsbouw en
TerebinTh 2017-1

Voor- en linker zijgevel van het mausoleum. Tekening Ad Backx

vroeger ook handel op de West. Kruijff rustte in het mausoleum met zijn eerste en tweede vrouw en een aantal van
zijn tien kinderen.
Het mausoleum raakte echter in verval en de bijna uitgestorven familie had er geen geld voor over om een
dure restauratie te bekostigen. Dus gaven zij in 2005 het
mausoleum op; de twaalf kisten werden toen elders op
de begraafplaats ondergebracht. Op zo’n moment vervalt
het bouwwerk aan de eigenaar van de grond. Vlak daarna
werd deze bijzondere grafkapel een rijksmonument en
jarenlang ondernam de begraafplaats pogingen om deze
op te knappen. Elk plan strandde evenwel op gebrek aan
geld en kwaliteit.

Actie
Toevallig zag ik tijdens een begrafenis in 2013 het
gebouw in de steigers staan, al jaren zo te zien. Achter het
groene gaasdoek zag je ingegroeide bomen, gevallen stukken steen, alles kapot. Tijdens een informeel gesprekje
met één van de medewerkers begreep ik dat volgens hem
de sloop onontkoombaar en nabij was. Binnen een paar
dagen zat ik bij het bestuur van de Hoflaankerk (de eigenaar van de begraafplaats) aan tafel en werd mijn voorstel
om onderzoek naar beschikbare subsidies te doen, gehonoreerd. Na een snelle inventarisatie in de bittere februarikou, op de half verrotte steigers, brachten we het hele
bouwwerk in kaart en kwam er net op tijd een subsidieTerebinTh 2017-1

aanvraag bij de provincie Zuid-Holland op tafel te liggen.
Gelukkig waren er tekeningen van architect Ad Backx, die
het gebouw jaren eerder had opgemeten en getekend. Het
schrijven van de aanvraag kostte anderhalve maand werk.
Het ging namelijk om ongeveer achthonderd onderdelen,
die moesten worden beschreven, inclusief de schade en
het voorstel tot herstel. Alle ijzeren doken, waarmee het
hardsteen aan de gevel van de bakstenen kern hing, waren
verroest en moesten door roestvrijstalen exemplaren worden vervangen. Alles moest dus worden gedemonteerd,
gerepareerd en gehermonteerd.
Binnenin is de ruimte achthoekig. Dit deel moest geheel
worden gestript, want het stucwerk was totaal vergaan.
Maar de marmeren lambriseringen leken nog vast te zitten. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was er
een verlaagd plafond in gemaakt. Na verwijdering werd
de gehele binnenkoepel weer zichtbaar. Ook de betonnen kelder moest worden hersteld. Deze zou als columbarium gaan worden gebruikt, om zo het aandeel van de
begraafplaats in de restauratiekosten te dekken. Die waren
begroot op acht ton, waarvan de provincie er na een paar
maanden vier toezegde.

De restauratie
De restauratie kan in 2014 beginnen. Het hele traject
wordt verfilmd door Casper Sikken in de documentaire
Hardstenen schoonheid.1 Er moeten eerst bestekken wor9

Een van de bronzen versieringen in de timpanen met een krans, palmtakken en laurierbladeren. Foto Norman Langelaan

den gemaakt en aannemers worden geselecteerd. Besloten
wordt om zonder hoofdaannemer te werken; dat kost de
architect extra veel tijd, maar levert een besparing op (van
één ton, zoals aan het eind van het project zou blijken).
Het steenhouwerswerk, de grootste kostenpost, wordt als
eerste aanbesteed, bij het steenhouwersbedrijf Bam Bam
in Leiden. Hun aanbieding is zo aantrekkelijk dat verder
zoeken overbodig is. Daarna wordt de rest aanbesteed:
10

stukadoorsbedrijf Delstuc uit Monster en Davique voor
het verguldwerk. Maar eerst wordt het betonnen kelderdek door Repstone gerestaureerd.
De glazen worden opnieuw verlood door Smeltglas. Ook
die zijn voorzien van veel symboliek. Op het zuiden, de
warme kant, komen we een vlinder tegen (warmte en
tijdelijkheid) en een olielampje (warmte, licht, tijdelijkheid en je moet het zelf bijvullen). Aan de noordzijde, de
Terebinth 2017-1

Kikker op het rechter basement van het mausoleum. Foto Norman Langelaan

koude donkere kant (links, sinestra = links en somber),
een zandloper (eindigheid) en een prachtig gedetailleerd
doodshoofd met eronder twee knekels, verder kleine tulpjes (leven en geluk) en twee gele banden, die een medaillon omhoog dan wel omlaag lijken te trekken.
Steenhouwers, stukadoors en anderen klaren het karwei in
ruim een jaar, terwijl intussen de begrafenissen doorgaan.
Daar houden de werkers piëteitsvol rekening mee, wat in
de film van Sikken goed is te zien. Na anderhalf jaar is de

restauratie gereed en in mei 2015 wordt het columbarium
door burgemeester Aboutaleb geopend.

Columbarium
Het columbarium is eigentijds ingericht. De urnenkastjes
zijn gemaakt van gematteerd, zachtgroen acrylaatglas met
een opalen achterwand, waarachter duizenden ledlampjes
branden. De kastjes hebben transparante deurtjes waarop
een tekst, foto of een tekening kan worden gelaserd. Als je
een kluisje huurt, krijg je een keycard om de deur te openen; het licht gaat dan vanzelf aan.
De grafkelder werd vroeger afgesloten door twee marmeren schuifluiken, elk van 1 bij 2 meter en 6 cm dik, 100
kg zwaar. Die zijn weer rijdend gemaakt op messing rails.
De trap was eveneens wegrijdbaar. Nadat de bovenste trede was neergeklapt, kon men de ongeveer 200 kilo zware
eikenhouten kisten (met lood bekleed) ongehinderd laten
zakken. Beneden stonden de kisten gestapeld op ijzeren
schraagjes, zodat ze in ieder geval droog stonden. Die
schraagjes hebben model gestaan voor de onderstellen van
de zitbankjes, die nu beneden zijn neergezet.2
Nederland heeft niet veel mausolea. De constructie van
het gebouw in Kralingen – een bakstenen kern behangen
met hardsteen – is uniek voor ons land. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen is er met veel
vakmanschap een bijzonder monument bewaard – dat
bovendien een passende nieuwe functie heeft gekregen.
Norman Langelaan, restauratiearchitect
1
2

Het gerestaureerde gebouw op de dag van de première van de film
Hardstenen schoonheid, 19 mei 2016. Foto Korrie Korevaart
Terebinth 2017-1

bambamsteenhouwers.nl/bijzondere-projecten/. Zie ook Terebinth (2016-2), p. 2.
Zie verder o.a.: A. Backx, Hoe lang duurde de eeuwigheid. Het verhaal van een
dorp, een begraafplaats en een man genaamd Pieter Kruijff Bartholomeus Zn. (Z.
pl., uitg. in eigen beheer, 2016, versie 4.1); J.W. Kommer, ‘Mausoleum OudKralingen. Het einde uitgesteld’, MEBEST (juni 2015), nr. 3, p. 14-22; N. Langelaan, ‘Mausoleum van rijke Hillegersbergenaar kreeg nieuwe bestemming.
Monumentale crypte in ere hersteld’, Hillegersberg life style (najaar 2015), p. 16-17.
11

fotoreportage
De Oude Begraafplaats Naarden, met onder andere bijzonder hek- en beeldhouwwerk. Linksonder de joodse begraafplaats, met op
een van de pilaren het stichtingsjaar 5590, 1830 in onze jaartelling. Hierboven de obelisk op het familiegraf De Roeper met twee familiewapens. Hieronder het ingepakte mausoleum Dudok van Heel.
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1572) en een in Zeeland (het voormalige dorp

aten zij? Veranderingen in het skelet kunnen

Een bijzondere tak van onderzoek is de osteo-

Klaaskinderkerke, ca. 1286-1573). Titel van haar

ook aangeven of en wanneer mensen last had-

archeologie: wat kunnen we aan informatie

proefschrift: Life in Transition. An osteoarchaeo-

den van stress. De vergelijking van de situatie

verzamelen over de sociaaleconomische situatie

logical perspective of the consequences of medie-

tussen stad en platteland laat zien dat er ver-

van mensen via het onderzoek van hun skelet-

val socioeconomic developments in Holland and

schillen waren, maar dat de mensen in de stad

ten? Rachel Schats promoveerde op 3 novem-

Zeeland (AD 1000-1600).

er niet per definitie beter of slechter aan toe

ber 2016 aan de Leidse universiteit op een

Het wetenschappelijk onderzoek van skeletten

waren dan die in het dorp op het platteland.

analyse van drie collecties van skeletten. Het

leert ons van alles over activiteiten, voedsel en

Meer over het onderzoek van Rachel Schats en

gaat om twee die in Noord-Holland zijn gevon-

gezondheid van de inwoners van Holland en

haar collega’s is te lezen op: onderzoeksgebie-

den (Blokhuizen, elfde en twaalfde eeuw, en aan

Zeeland van destijds. Hadden mensen last van

den.leidenuniv.nl/en/the-skeleton-information-

de Paardenmarkt in Alkmaar, tussen 1448 en

tandbederf, van tuberculose, van artrose? Wat

source/.

dankzij de beschikbaarheid van die tekeningen

Backx’ boek is een ‘groeiboek’: het onderzoek

kon deze grafkelder in 2014-2015 toch nog op

had geen keiharde finish, en het boek even-

tijd worden gerestaureerd, voordat alles zou

min. De eerste versie verscheen in mei 2015,

instorten. Een waar succesverhaal, zie p. 8-11

maar daarna kwamen er nog allerlei belangrijke

van deze Terebinth.

gegevens boven water, die Backx gelukkig in

In Hoe lang duurde de eeuwigheid staat alles over

latere versies heeft kunnen verwerken.

vorm en inhoud van het mausoleum, vergezeld
van prachtige foto’s en tekeningen. Ook wijst

Zo’n proces komt de leesbaarheid van de tekst

Backx op soortgelijke gebouwen in Nederland.

niet steeds ten goede. Hopelijk vindt de auteur

Daarbij ontbreekt overigens het mausoleum

de komende jaren een goede uitgever met een

Cooper (1906) in Akkrum, met eenzelfde gefrijn-

redacteur die dit boek de professionele vorm

de dakbedekking. Bovendien presenteert Backx

geeft die dit unieke mausoleum verdient.

een metrieke analyse waarmee hij een relatie
legt met de vrijmetselarij. Hij bespreekt alle

een onderzoeK van de eeuwigheid

symboliek en geeft opinies van andere deskun-

Architect Ad Backx is al jaren gefascineerd door

digen, met wie hij het niet steeds eens is over

het mausoleum van Pieter Kruijff Bartholo-

wat een koeienneus of een hondenneus is, wat

meusz., in 1912 gebouwd op de Rotterdamse

een hazelnoot of een granaatappel is. Een krans

begraafplaats Oud-Kralingen. Backx maakte

van zaaddozen van de papaver (‘slaapbollen’)

in 2008 gedetailleerde tekeningen van het

noemt Backx een lauwerkrans, maar dat is een

gebouw en deed onderzoek naar de historie

miniem mankement in deze zeer informatieve

van de familie Kruijff en het mausoleum. Mede

uitgave in eigen beheer.

Korrie Korevaart

A. Backx, Hoe lang duurde de eeuwigheid. Het
verhaal van een dorp, een begraafplaats en een
man genaamd Pieter Kruijﬀ Bartholomeus Zn.
(uitg. in eigen beheer, 2016, versie 4.1, ISBN
978-90-5717-0421, 125 blz., € 34,50, te bestellen via 17bckx@gmail.com).

afscheid van een overledene. Hierbij spelen uit-

knopen van de das, de commando’s voor de

vaartprofessionals een belangrijke rol.

dragers en het vermijden van jargon. Het trefwoordenregister maakt het boek goed toegan-

In Protocol & etiquette rondom de uitvaart laat

kelijk. Daarmee is deze publicatie een belangrijk

Hans Bleijerveld zien hoe zij zich als buiten-

funerair document.1

staanders in dit intieme gebeuren moeten

eerSteKLaSuitvaart aLS
MiLitaire eXercitie

gedragen. Uitgangspunt is dat niet de onder-

Toch wekt het boek in twee opzichten bevreem-

nemer maar de familie gastheer is. Het boek

ding. Het geldt in de eerste plaats het exclusieve

besteedt aandacht aan onder meer de wijze van

karakter van het beschreven uitvaartprotocol.

optreden, kleding, lichaamshouding en klank-

We leven in een tijd dat buren, gilden, broeder-

kleur van de stem en aan het al dan niet dialect

schappen, buurten en kerken niet of nauwelijks

spreken en tutoyeren. De gevoeligheid blijkt

nog een rol spelen bij uitvaarten. Daarmee is

vooral bij het dragen van de kist. Het aanraken

er sprake van een rituele leegte. Familieleden

met de handen moet zo mogelijk worden ver-

moeten zelf vorm geven aan het laatste af-

meden.

scheid. Bovendien wil de uitvaartbranche af
van het grijze-mannen-imago.

Dit alles wordt uitgelegd in begrijpelijke taal

Uitvaarten geven vorm aan een ingewikkeld

en met behulp van tal van duidelijke foto’s.

Deze gids is een antwoord op dit probleem en

overgangsritueel. Nabestaanden nemen immers

De bijlagen gaan nader in op bijvoorbeeld het

komt van de uitvaartconcerns die de auteur
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mediatips
Op 15 december 2016 organiseerde de Funeraire Academie
(met steun van de Universiteit
Tilburg, het Meertens Instituut
en het Nederlands Uitvaart
Museum Tot Zover) een succesvol symposium over Levensverhalen. In de ochtend ging het over (de
theorie van) het volksverhaal, de biografie en de autobiografie; in de middag stond het ambacht centraal: van het schrijven van levensverhalen tot
het houden van een indringend verhaal bij een uitvaart.
Dankzij de aandacht voor theorie én praktijk, met inbegrip van de laatste ontwikkelingen (zoals de activiteiten van het Nederlands Dagboekarchief, het Verhalenhuis en het Story Lab), kon het publiek meer dan
tevreden naar huis. Bijna alle sprekers wisten via concrete voorbeelden
en een begrijpelijke uitleg van gecompliceerde zaken goed in te spelen
op de interesse van hun toehoorders. Dat was niet eenvoudig, gezien
de diversiteit van het publiek: er waren onder anderen onderzoekers,
uitvaartbegeleiders, studenten, theatermakers en personeel uit de zorg.
De masterclass was meesterlijk – in dominee Mak is een filmster verloren
gegaan.
Voor wie alles nog eens wil teruglezen en voor diegenen die er niet bij
konden zijn: de uitgebreide terugblik is te vinden op: totzover.nl/index.
php?page=funeraire-academie

hebben geadviseerd. Deze concerns komen

zorg voor kleding, schoeisel en de kistexercitie

regelmatig aan dat de wens van de nabestaan-

voort uit de coöperaties die in de vorige eeuw

door studenten doen denken aan het Handboek

den uiteindelijk leidend is. Aangezien deze gids

ontstonden uit verzet tegen de dure klassen-

soldaat. In een land dat weinig op heeft met

geen protocol beschrijft, waarbij de nadruk ligt

begrafenissen van particuliere ondernemers. In

militair gedoe kan dit optreden ergernis wekken

op een persoonlijk afscheid, beschikken onder-

de eenentwintigste eeuw willen de concerns

en zelfs de lachlust en de spotzucht die vroeger

nemers hiermee nog niet over een leidraad voor

aan de rituele leegte een eind maken door,

aan het overdreven deftige en domineeachtige

de uitvaarten die het meeste voorkomen.

paradoxaal genoeg, de ooit door hen verfoeide

optreden van aansprekers kleefden.

eersteklasuitvaart weer als standaard te presen-

Kortom, mocht er een herziene druk komen,

teren. Zo besteedt de gids zelfs aandacht aan

Het boek geeft zelf aanleiding voor deze ver-

dan zijn alternatieve uitvaartprotocollen wel-

het protocol bij het neerleggen van bloemen

gelijking. Volgens Bleijerveld kreeg de samen-

kom. Zo zou die gids kunnen aangeven hoe

van de koning, de Nederlandse vlag of een

leving door de bijzetting in 2004 van prins

nabestaanden instructies krijgen om zelf de

sabel. Het is overigens nog maar de vraag of

Bernhard, die belangrijke militaire functies ver-

kist te dragen en te laten zakken. Dit gaat on-

er in onze op gelijkheid gestelde samenleving

vulde, weer oog voor het belang van protocol

getwijfeld niet vlekkeloos, maar iets zelf doen

veel behoefte is om zich tijdens de uitvaart te

tijdens de uitvaart. Hoewel al twee jaar eerder

kan nabestaanden wel een goed gevoel geven.

onderscheiden. De meeste nabestaanden wil-

bij de uitvaart van prins Claus militairen werden

En wellicht vertelt het vernieuwde draaiboek

len vooral uiting geven aan hun verdriet om het

ingezet, was het laatste afscheid van Bernhard

dan ook hoe een ondernemer omgaat met de

overlijden van bijvoorbeeld hun vader of een

met veel militair ceremonieel omgeven. Hier-

opmerking dat de overledene niet hield van

vriendin.

mee spreekt de samenleving haar waardering

stropdassen. Die opvatting komt in de hoogste

uit voor publieke verdiensten van de overlede-

kringen voor.

Ook de vorm van de uitvaart is opvallend.

ne. Door de stramme militaire aanpak als norm

Uiteraard mag je van ingehuurde professionals

te stellen bij burgers die privé afscheid nemen,

bij een uitvaart coördinatie en een foutloos

dreigt de vorm de inhoud te overstemmen.
1

optreden verwachten. Maar de voorgestelde
handelwijze doet nogal militair aan. Wie zijn

Nederlanders zeggen vaak: ‘Doe maar gewoon,

dienstplicht heeft vervuld, ziet direct een ver-

dan doe je al gek genoeg.’ Zou in onze egali-

band met het exerceren. Een soldaat die op

taire, antimilitaristische samenleving het hier

het commando ‘geeft acht’ de houding aan-

voorgestelde protocol voor een met militaire

neemt, staat precies als een ondernemer die de

precisie uitgevoerde eersteklasuitvaart niet vaak

overledene groet. Ook de beschrijving van de

moeten worden bijgestuurd? De auteur geeft
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Wim Cappers
Dit is overigens niet het eerste boek over dit onderwerp. Cornelis van Alkemade publiceerde al in 1713 een
gelijksoortig werk.
H. Bleijerveld, Protocol & etiquette rondom
de uitvaart (Den Haag: UitvaartMedia, 2016,
978-90-809036-0-9, 176 blz., € 42,35).
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Oud & Nieuw: St. Laurentius

Laveren tussen traditionele waarden en eigentijdse wensen

De nieuwe kapel uit 2001, waarbij de golvende blauwe wanden en het gouden dak de continuïteit van het leven verbeelden.

De Terebinth zet zich sinds jaar en dag in voor het behoud van funerair erfgoed. Hiervoor hebben we acties
gevoerd, inventarisaties gehouden, lokale stichtingen gesteund en hebben we daadwerkelijk geholpen met
herstelwerkzaamheden aan gedenktekens en begraafplaatsen. In de serie Oud & Nieuw maakt Terebinth een
rondgang langs enkele begraafplaatsen om te zien hoe vernieuwingen op oude begraafplaatsen een plek hebben gekregen. We beginnen de reeks op R.K. Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius in Rotterdam.1

S

t. Laurentius bestaat in 2017 honderdvijftig jaar
en hoort daarmee tot de oudere katholieke begraafplaatsen. Nadat het begraven in kerken was
verboden, nam Rotterdam in 1832 in Crooswijk de algemene begraafplaats in gebruik. In overeenstemming met
het Franse decreet van 1804 verzochten de Rotterdamse
pastoors om hier een apart deel voor katholieken in te
richten. Om onduidelijke redenen is dat niet gebeurd.2
Daarom werden katholieken tussen protestanten op
Crooswijk ter aarde besteld.

R.K. begraafplaats Crooswijk
Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853
konden de katholieken zich makkelijker emanciperen. In
1864 kreeg het bisdom Haarlem, waar Rotterdam toen
onder viel, de beschikking over buitenplaats Groenendaal.
Hier kwam een rooms-katholieke begraafplaats voor alle
Rotterdamse parochies, die ook Crooswijk heette.
De Rotterdamse architect Herman Jan van den Brink
zorgde voor de inrichting. Voor zijn werk liet hij zich aanvankelijk inspireren door het neoclassicisme, maar later
ontwierp hij vooral neogotische kerken. Van den Brink
richtte de begraafplaats in als een Italiaans campo santo.
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In het midden van dit ommuurde ‘heilige veld’ kwam een
neoclassicistische kapel met een crypte voor het bijzetten van priesters. Zo leek het of de katholieken alsnog in
en rond het godshuis werden begraven. Van den Brink
ontwierp verder een neoromaanse arcade, die uiteindelijk
maar aan één zijde van de begraafplaats is gerealiseerd. De
kapitelen van de zuilen die het dak van de bovengrondse
grafgang dragen, zijn versierd met doodshoofden, kruizen
en vlinders. In de grafkelders kon de katholieke elite van
Rotterdam zich laten bijzetten. Voor de ingang tekende
de architect een indrukwekkend poortgebouw in opnieuw
neoclassicistische stijl. In 1867 werd op het katholieke
Crooswijk de eerste overledene begraven.

De rijke roomse dood
Begin twintigste eeuw kwam het rijke roomse leven tot
bloei. Dat kwam ook tot uiting op de R.K. begraafplaats
Crooswijk. Uiteraard sierden Christusbeelden, katholieke
symboliek als ankers, kruizen en harten en katholieke
afkortingen als RIP en PX de gedenktekens.
Het fraaiste voorbeeld van katholieke grafcultuur is wel
de grafkapel van Jamin. Cornelis Jamin opende in 1887
een fabriek in Crooswijk, waar de bekende snoepwaar
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werd gemaakt. Hij overleed in 1907 en is met zijn vrouw
Louisa op het katholieke Crooswijk bijgezet. In de neoromaanse grafkapel bevinden zich foto’s in porselein van het
echtpaar. Op de hoeken staan vier engelen die een urn,
een trompet, een kruis en een kelk vasthouden.

Vernieuwing
Diverse toonaangevende gebouwen van het eerste uur
hebben de eerste eeuw niet overleefd. De vernieuwing
zette in 1936 in met de vervanging van het poortgebouw.
Dat werd in traditionele stijl gebouwd en daarin werd
een oude traditie hersteld. Bovenin brandt altijd een
licht. Dat herinnert aan Jan Crooswijk, die in 1494 op
het kerkhof bij de St. Laurentiuskerk in de stad werd
begraven. Bij zijn graf stond een Mariabeeld en volgens
afspraak brandde er boven zijn graf altijd een lamp. Toen
het kerkhof in 1622 werd geruimd, verdween het licht.
Door in de nieuwe poort van Crooswijk een lamp te laten
branden, werd een traditie in ere hersteld. In 1963 vond
weer belangrijke nieuwbouw plaats. Op de plek van de
kapel die in 1959 aan de H. Maria der Engelen was gewijd, werd een nieuwe kapel gebouwd in de vorm van een
piramide. Overleden geestelijken kregen in het vervolg
een laatste rustplaats op de priesterhof rond het kruis met
corpus bij de kapel.
Op Crooswijk kwam ook een plek voor gestorven zeelieden. In deze havenstad was in 1935 een katholiek Zeemanshuis gesticht. Stierf daar een zeeman, dan werd hij
op het katholieke Crooswijk begraven. In 1957 werd bij
de graven een monument opgericht in de vorm van een
kruis met Maria met Kind. Het kruis staat heel toepasselijk in een anker. De faam van Rotterdam als wereldhaven
blijkt op Crooswijk ook uit de vele graven voor Kaapverdianen.3 Dit eilandenrijk ten westen van Afrika was een
Portugese kolonie. Veel inwoners werden daarom katholiek. Mannen vonden vaak werk als zeelui op Nederlandse
schepen. Na de Tweede Wereldoorlog vestigden zij zich in
Rotterdam en lieten hun gezin overkomen. Op de graven
van de Kaapverdianen staan veel bloemen en beeldjes en
zijn veel foto’s van de overledene te zien. Onbewust hernieuwden zij hiermee een gebruik uit het begin van de
twintigste eeuw, toen de fotografie gemeengoed werd.
Verval
De voortvarende vernieuwing stokte in de jaren zestig.
Toen kwam er een einde aan de verzuiling. Katholieken
gingen steeds minder naar de kerk. De teloorgang van
het rijke roomse leven was ook te zien op het katholieke
Crooswijk. De arcade raakte in verval. Uit veiligheidsoverwegingen werd het dak verwijderd, waardoor dit
bouwwerk veel van zijn oorspronkelijke charme verloor.
Crooswijk kreeg ook last van de opkomst van crematie.
Deze wijze van lijkbezorging was in 1955 wettelijk mogelijk gemaakt. Nadat de rooms-katholieke kerk haar verzet
tegen crematie in 1964 had opgegeven, kozen steeds meer
gelovigen voor crematie. Ze konden daarvoor terecht in
Rotterdam-Zuid, waar in 1970 een crematorium werd
geopend. Hierdoor liep het aantal begravingen op het
katholieke Crooswijk terug.
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Herstel
Pas zo’n dertig jaar later kwam er weer vernieuwing op
gang. De naam werd in 1999 gewijzigd in St. Laurentius.
Deze verwijst naar de patroon van Rotterdam en het in
1955 gestichte bisdom Rotterdam. Laurentius zette zich
in de derde eeuw in voor de armen. Tijdens de christenvervolgingen liet de Romeinse keizer hem in 285 martelen en doden. De nieuwe naam luidde een opmerkelijk
herstel in, waarbij eigentijdse vernieuwingen moeiteloos
met traditionele waarden werden verweven.
De tweede kapel werd toen afgebroken en de crypte ging
dienst doen als verzamelgraf. Op dezelfde plek verrees in
2001 een nieuwe kapel. De golvende, blauw gekleurde
wanden en het gouden dak verbeelden de continuïteit
van het leven. De overledene gaat bovendien door de ene
deur naar binnen en door een volgende deur naar buiten,
op weg naar het graf. Op deze tweede deur zijn de eerste
woorden te lezen van het In paradisum. Met deze Gregoriaanse zang wordt de doden aan het eind van de requiemmis uitgeleide gedaan op weg naar het nieuwe leven.4
Tegelijkertijd bleven andere funeraire objecten behouden.
Zo is in 2004 de grafkapel van Jamin gerestaureerd. Dat
geldt ook voor de majestueuze arcade. Dit vrijwel unieke

Grafkapel van Jamin, in 2004 gerestaureerd.
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De neoromaanse arcade, die maar één zijde werd uitgevoerd, kreeg in 2007 een nieuw dak.

waren dan particuliere graven. Nu krijgt elk graf in de
breedte tachtig centimeter ruimte. Dit heeft consequenties voor het beheer en het onderhoud. Moderne machines als de grafdelver kunnen op de smalle paden moeilijk
alle graven bereiken. Bij ruimingen probeert de buitendienst daarom meer plek te creëren voor de paden.
Tegenwoordig is het aantal begravingen zelfs weer wat
gestegen, tot ongeveer 150. Dat komt mede door de grote
Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam, die merendeels voor deze vorm van lijkbezorging blijft kiezen. Ook
liggen hier veel Surinamers begraven en worden er steeds
meer Oost-Europeanen ter aarde besteld. Met de zuidelijk
aandoende arcade maken zij van St. Laurentius een begraafplaats met wereldse trekken.

bouwwerk werd in 1885 op Sint Petrus Banden in Den
Haag gekopieerd. In 2007 kreeg de galerij een nieuw dak.
Bovendien is de fundering versterkt. Diverse gedenktekens van grafkelders, waarvan het recht was verlopen,
worden niet hergebruikt maar kregen een plek langs de
buitenmuur. Martinus Jansen, die als eerste bisschop van
Rotterdam na zijn overlijden in 1983 op de priesterhof
was begraven, is in 2009 in de hoofdingang van de arcade
opnieuw bijgezet. Achter zijn zerk staat een beeld van St.
Laurentius.
Enkele jaren later, in 2010, is de kinderhof opgeknapt.
De graven werden omheind met buxushaagjes. In de
buurt kwamen drie torentjes te staan, waarin de as van
gecremeerde kinderen kan worden bijgezet. Bovenin de
torentjes kunnen vogels nestelen.

Wereldse begraafplaats
Het teruglopen van het aantal begravingen was aanleiding om in 2013 op St. Laurentius een crematieoven te
bouwen. Het is een functioneel gebouw, waar een beperkt
aantal mensen de invoer van de kist kan bijwonen. Aangezien tegenwoordig ook andersgezinden op Laurentius
welkom zijn, staat er een kruis dat desgewenst weg kan
worden gehaald. Al snel overtrof de oven alle verwachtingen. Ging men aanvankelijk uit van 150 crematies
per jaar, vorig jaar werden hier al ruim 600 overledenen
gecremeerd. De begraafplaats heeft naast de zuiltjes voor
kinderen inmiddels andere mogelijkheden voor asbezorging. Een geruimde grafkelder bleek te klein om kisten
van het huidige formaat bij te zetten. Daarom doet deze
nu dienst als strooikelder. Daarnaast zijn er enkele urnenterpen opgeworpen. Ook kunnen nabestaanden kiezen
voor bijzetting van de urn in een kleine urnenflat.
Katholieke begraafplaatsen staan van oudsher vol met
gedenktekens. Bovendien had het ooit gehanteerde klassensysteem tot gevolg, dat algemene graven minder breed
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Door de komst van de crematieoven draait St. Laurentius goed en heeft het twaalf mensen in dienst. Zij zorgen
ervoor dat de begraafplaats met het oog op de wensen die
een wereldhaven met zich meebrengt, voortdurend vernieuwt. Hoewel de poort en de kapel van het eerste uur
moesten worden vervangen, zorgen de medewerkers er
tegelijk voor dat belangrijke traditionele objecten zoals de
arcade, de daaruit verwijderde gedenktekens en de grafkapel van Jamin behouden blijven.
Wim Cappers
1
2

3
4

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van R.N. Hulsman & J.H. Mulder, Begraven in
Rotterdam en omstreken (Rotterdam, 1999) en begraafplaatslaurentius.nl.
Hulsman (Begraven, p. 48) zegt dat het plan niet doorging omdat het katholieke deel
geen eigen ingang kreeg. Dit is overigens in strijd met het Franse decreet van 1804.
Mariëtte Kamphuis stelt opmerkelijk genoeg in De stad en de dood. De algemene begraafplaats Crooswijk, Rotterdam 1828-2000 (Rotterdam, 1999, p. 26, 31) dat de overheid daartoe geen dringend verzoek had ontvangen.
M. Bot, Een laatste groet. Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland (Rotterdam, 1998), p. 46-63.
En het eeuwige licht verlichte haar. R.K. kapel Heilige Maria der Engelen (Rotterdam,
2003).
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terebinthnieuws
Themadag op Het Oude
Kerkhof te Roermond:
8 april 2017
Het gebeurt niet iedere dag dat er iemand
promoveert op een proefschrift over de geschiedenis van een begraafplaats. De promotie van Maurice Heemels, op 16 september
2016 aan de Universiteit Maastricht, is dan
ook een goede reden voor de Terebinth om de
jonge doctor te vragen of hij ons ter plekke –
te Roermond, bij de begraafplaats Nabij Kapel
in ’t Zand – over zijn onderzoek wil vertellen.
Zijn boek (verschenen bij uitgeverij Verloren in
Hilversum) gaat over de begraafcultuur in deze
stad tussen 1870 en 1940. In zekere zin gaat
het ook over wat er op 1 oktober 2016 tijdens
de Terebinth-themamiddag op Crooswijk aan
De bisschopskapel op begraafplaats Nabij Kapel ’t Zand, gebouwd door Pierre Cuypers;
hier liggen sinds 1853 bijna alle bisschoppen van Roermond begraven. Foto Bert Pierik

de orde kwam: de begraafplaats als spiegel van
de levende stad. De situatie in Roermond was
evenwel anders dan wat er in Rotterdam aan de
orde was, en Heemels beschrijft die situatie ook

Begraafcultuur in Roermond, 1870-1940

Over Het Oude Kerkhof schreef hij o.a. het boek

anders. Hij toont feitelijk aan – wat in de inter-

14.30-15.30 uur John Vaessen en Maurice

Dood, maar niet vergeten. Graven en grafkelders

nationale literatuur over begraafplaatsen uit de

Heemels, Rondleiding over de begraafplaats

op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond (2e dr. 2015).

jaren 1880-1920 al langer wordt beweerd – dat

15.30-16.30 uur Napraten met een drankje

de begraafplaats de sociale ordening in de stad

(Café Aad Remunj)

waarvoor zij als dodenakker diende, weerspie-

U bent van harte welkom! De middag is toegankelijk voor donateurs van de Terebinth en STOK,

Maurice Heemels (1971) studeerde geschiede-

(€ 5,-) en niet-donateurs (€ 10,- inclusief koffie

nis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

etc. en een drankje). Doel is om met Maurice

Het programma is als volgt:

Hij was docent in het voortgezet onderwijs en

Heemels van gedachten te wisselen, maar zeker

13.00-13.30 uur Ontvangst met koffie, thee en

werkt nu aan de Fontys Lerarenopleiding Sit-

ook om met elkaar te spreken en met de vrij

vlaai in Café Aad Remunj (tegenover de begraaf-

tard. Hij is medeoprichter en oud-voorzitter van

willigers die op deze fraaie begraafplaats actief

plaats), kennismaking met bestuur en vrijwil

de Stichting Oude Kerkhof, die in 1996 werd

zijn. Aanmelding vóór 25 maart 2017 via:

ligers van de Stichting Oude Kerkhof (STOK).

opgericht om de begraafplaats in Roermond

terebinth.nl.

13.30-13.35 uur Welkomstwoord door Tere-

voor verder verval te behoeden.

binth-voorzitter Bert Lever

John Vaessen (1945) is sinds 2003 als gids aan-

Zie ook voor meer informatie: oudekerkhof-

13.35-13.50 uur STOK-voorzitter Mathieu

gesloten bij de Stichting Oude Kerkhof. Samen

roermond.nl. Het proefschrift van Heemels is te

Beeren: De STOK en het ‘Aje Kirkhaof ’

met Maurice Heemels is hij verantwoordelijk

bestellen via verloren.nl; het boek van Vaessen

13.50-14.25 uur Maurice Heemels: ‘Op den

voor de opleiding van nieuwe gidsen. Ook de

is na afloop van de rondleiding te koop voor

akker des doods, waar allen gelijk worden…’

pr voor de begraafplaats behoort tot zijn taken.

€ 27,50 (contant te betalen).

gelt. Zie ook p. 21-22 hierna.

Onderscheiding
Gouden Terebinth

De voorbereidingen voor de tweede uitreiking
van de prijs, begin 2018, zijn begonnen. Kent

Het zal u als lezer van Terebinth zeker niet zijn

u een groep vrijwilligers, een instantie, vereni-

ontgaan, dat in januari 2016 De Gouden Tere-

ging, stichting of iemand die hiervoor in aan-

binth werd uitgereikt aan de Stichting Oude

merking zou kunnen komen? Maakt u die dan

Groninger Kerken – vanwege haar bijzondere

vast attent op deze onderscheiding. De prijs

zorg voor het funeraire erfgoed in het noorden

omvat een prachtige wisseltrofee, een erken-

des lands.

ningsschildje voor op de begraafplaats en een
geldbedrag van € 1000,-.

De Gouden Terebinth is een prijs die de Stich-
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ting Terebinth elke twee jaar uitreikt aan een

In het volgende nummer van Terebinth staat

organisatie of persoon die zich meer dan ge-

meer informatie over de prijs en de voorwaar-

woon heeft ingezet voor beheer en behoud

den voor kandidaatstelling/aanmelding. Zie ook

van funerair erfgoed.

terebinth.nl.
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Maurice Heemels: de jonge doctor is geen kamergeleerde

Maurice Heemels op de begraafplaats Nabij Kapel ’t Zand in Roermond. Foto Eddy Teunissen

V

oor een interview over zijn promotieonderzoek
– niet over het proefschrift maar over zijn opvattingen eromheen – heb ik een afspraak met de
jonge doctor. Binnen vijf minuten lopen we op het oude
kerkhof in Roermond. Te vroeg, want de themadag voor
de donateurs van Terebinth vindt pas plaats op zaterdag
8 april a.s. Maurice Heemels houdt niet van half werk –
we doen een paar uur over de wandeling. En, en passant:
‘Zoek je boeken op grafmonumenten? O ja, dan heb ik
een hele mooie voor je. Op het graf van dominee Begemann ligt een bijbel, gerestaureerd en wel. Kijk, er zat een
scheur in die steeds breder werd.’

Christoffel
De Stichting Oude Kerkhof (STOK), opgericht in 1996,
behoedt de plek voor verder verval. Heemels is een van
de oprichters. STOK zorgt voor restauraties, publicaties en rondleidingen op dit rijksmonument. Ongeveer
3000 mensen komen hier jaarlijks voor een rondleiding.
Heemels: ‘We waren een flink aantal jaren geleden met
zijn drieën als rondleider, maar nu hebben we een groep
van vijftien.’
Na de wandeling volgt het gesprek waarvoor ik kwam –
in het café. Onderweg moeten we echt nog even langs de
Munsterkerk, om het praalgraf van Gerard van Gelre III
en zijn vrouw Margaretha van Brabant te zien. Helaas is
de glazen deur op slot en kunnen we het graf alleen uit de
verte bewonderen. Inmiddels is het half twaalf en de koffie met Christoffelvlaai smaakt enorm. Kersen met chocoladecrème…
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Kruisbestuiving
Zo’n persoonlijk woord vooraf, moet dat nu in zo’n proefschrift? Heemels: ‘Ik had behoefte aan een uitleg van mijn
voorgeschiedenis en hoe ik aan mijn thema kwam, want
ik kreeg daar in het verleden ook wel rare reacties op: “Je
bent toch geen necrofiel…?” Mensen vinden het toch
vaak een wat rare hobby. Mijn vader overleed toen ik vier
maanden was en ik ging altijd met mijn moeder naar zijn
graf. Toen ik in Nijmegen geschiedenis ging studeren,
dacht ik: ik ga afstuderen op een stukje begraafcultuur.
Ook als wetenschapper ben je zelden helemaal objectief.
Mijn vader heeft onbewust richting gegeven aan mijn
leven. Ik heb met mijn proefschrift ook een beetje een
monument voor mijn ouders willen oprichten. Het is
geen wetenschappelijk voorwoord, de wetenschap begint
bij de inleiding.’
Heemels vindt pertinent dat je geen beroepshistoricus
hoeft te zijn om zinnig werk te leveren op dit terrein:
‘Denk maar aan Henk Kok, pionier op funerairhistorisch
gebied in Nederland, of mijn collega John Vaessen, die
al jaren onderzoek doet en schrijft – ook al is hij geen
professioneel historicus. Dat heeft een prachtig boek
opgeleverd, met de titel Dood, maar niet vergeten. De
kruisbestuiving tussen informatie bijeengebracht door
professionele historici en die van niet-professionele werkers is van groot belang.’
Dat tekent ook de situatie van Heemels zelf: een theoreticus, maar tegelijk iemand die stevig is ingebed in de
praktijk en een voorstander van empirisch onderzoek.
Gedecideerd: ‘Ik ben geen studeerkamergeleerde. Ik werk
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als vrijwilliger van de stichting mee en met Allerzielen
loop ik gewoon met een schop rond om kabeltjes te leggen voor de verlichting van de begraafplaats. Ik zou niet
alleen maar puur vanachter mijn bureau over begraafcultuur willen schrijven.’

dat kermisfamilies in Roermond in een bepaalde hoek
begraven zijn… Ik heb dus af en toe last van zelfcensuur.
Vaak willen mensen ook niet als bron genoemd worden.
Ik wil mensen niet kwetsen, maar ik ben nu eenmaal op
zoek naar de historische werkelijkheid.’

Zelfcensuur
Wat wil Heemels nu eigenlijk met zijn boek bereiken? Hij
hoeft niet lang na te denken:
‘Ik ben met name gepromoveerd omdat ik de kans kreeg
om een boek te maken over een thema dat mij na aan het
hart ligt. Vooral omdat ik wil laten zien dat begraafplaatsen en de manier waarop zij zijn vormgegeven een belangrijke bron kunnen zijn voor sociaalhistorisch onderzoek.
Mijn studie heeft dingen aangetoond die we eigenlijk al
wisten. Geen opzienbarende conclusies dus. Ik sta voor
iets dat in de literatuur allang werd beweerd, maar nog
nooit is door middel van een onderzoek van een bepaalde
begraafplaats afdoende aangetoond dat je daarin de samenleving uit een bepaalde tijd herkent. Ook niet in het
buitenland. Dat doet mijn boek voor het eerst, als ik zo
onbescheiden mag zijn. Als er nu eens iemand elders in
den lande dat ook zou gaan doen, zou ik dat fantastisch
vinden. Met name mijn koppeling van die klassen-indeling op de begraafplaats aan de sociale stratificatie van de
inwoners van de stad, dat was nog nooit gedaan. Het zou
interessant zijn om te zien wat dat op andere begraafplaatsen oplevert.’
De maatschappij hier was flink in hokjes verdeeld en sterk
hiërarchisch georganiseerd. Heemels merkt dat standsgevoel een enorme rol speelde: ‘Je kunt daar nog steeds een
gevoelige snaar mee raken. Ik mag soms niet eens zeggen

Hiaten
Kritiek op Heemels’ onderzoek was er ‒ naar goed gebruik ‒ ook: hij heeft geen aandacht besteed aan een
ritueel als de koffietafel en aan de rol van vrouwen bij
begrafenissen.
Hij beaamt dat dat hiaten zijn: ‘Ik denk dat vrouwen een
essentiële rol speelden bij het sterven, maar zodra het
formeel werd en buitenshuis, dan hield het op. In 1958
liepen er in Roermond nog steeds geen vrouwen mee in
de rouwstoet, alleen mannen en jongens boven de twaalf.
Daarover wil ik nog een stuk schrijven, over de rol van de
vrouw bij het begraven.’
Andere kritiek maakt minder indruk op Heemels. Iemand
vond het boek te weinig bladzijden tellen, maar zelf vindt
hij het van het grootste belang dat het boek leesbaar is
geschreven en… in de beperking toont zich de meester:
‘Je moet niet zomaar alles opschrijven wat je te weten
bent gekomen, het gaat om de rode lijn. Uiteindelijk
moet de lezer het goed kunnen behappen. Trouwens,
achter twee tabelletjes zit vaak enorm veel werk.’
De lezers van Terebinth nodigt hij van harte uit om op
8 april naar Roermond te komen – maximaal een half
uur over zijn proefschrift, en dan vooral: naar buiten!
Korrie Korevaart

Maurice Heemels bij zijn promotie op 16 september 2016. Foto Eddy Teunissen
Terebinth 2017-1
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Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland

Sporen op papier en onder de grond in Brazilië
In de loop der eeuwen hebben onder anderen joodse immigranten, Molukkers en moslims hun stempel
gedrukt op de begraafcultuur in Nederland. Omgekeerd hebben ook Nederlanders in andere landen funeraire sporen nagelaten. In deze jaargang vervolgen we de serie over Nederlandse funeraire cultuur in
het buitenland. Wat is er over en hoe beïnvloedden vestigingslanden onze funeraire gewoonten? Dit keer
kijken we rond in Brazilië.1

D

e komst van de Nederlanders naar Brazilië hing
samen met de oprichting van de West-Indische
Compagnie (WIC) in 1621. In dat jaar liep het
Twaalfjarig Bestand af en hervatte de calvinistische Republiek de strijd tegen het katholieke Spanje. De WIC
moest in de West Spanje bestrijden en het even katholieke
Portugal, dat toen tot het Spaanse wereldrijk hoorde.

Johan van Dorth in Salvador
Schepen van de WIC probeerden de zilvervloot te veroveren, die jaarlijks de daar gedolven schatten van Amerika
naar Spanje vervoerde. Brazilië was daartoe een goede
uitvalsbasis. Bovendien waren daar veel suikerplantages.
Ook daarmee kon winst worden gemaakt.
De Braziliaanse kust was in handen van de Portugezen,
die met de Spanjaarden rond 1500 als eersten de wereld
waren gaan verkennen. In 1624 stuurde de WIC een
vloot naar Brazilië. Daar namen de Nederlanders de plaats
Salvador in en sloegen het interieur van de kerk van het
plaatselijke benedictijner klooster kort en klein.
Geen laatste rustplaats
De militairen die sneuvelden, kregen een graf in de kerk.
Ook commandant Johan van Dorth werd daar begraven

Johan Maurits van Nassau-Siegen.
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nadat hij in een hinderlaag was gelokt en gedood. De
doden was geen lange grafrust gegund. De Portugezen en
Spanjaarden heroverden Salvador in 1625 op de Nederlanders. De katholieken namen de kerk weer terug. Ze
beschouwden de begraving van de calvinistische indringers in de kerk als ontwijding van de grond. Daarom zijn
de lijken buiten de stad in ongewijde aarde herbegraven.
Alleen Van Dorth is in de kerk Santa Teresa herbegraven.

Johan Maurits in Recife
Uiteindelijk was de WIC alsnog succesvol. In 1628 veroverde Piet Hein de zilvervloot. Twee jaar later gingen
de Nederlanders bij het noordelijk van Salvador gelegen
Recife aan land en hielden daar wel stand. De streek werd
beveiligd met forten. Een gouverneur-generaal bestuurde
de kolonie met hulp van een Politieke Raad en een Hoge
Raad.
De Braziliaanse kolonie kwam tot bloei tijdens het gouverneur-generaalschap van Johan Maurits van NassauSiegen. Hij was verwant aan Willem van Oranje en werd
in 1637 naar de West gezonden. Tegenover Recife, op het
eiland Antonio Vaz, het tegenwoordige Santo Antonio,
liet hij Maurits-stad bouwen. Als grand seigneur stimuleerde hij kunsten en wetenschappen.
Met de slaven op de plantages bestond weinig compassie. Hoewel de Nederlanders eerst uit christelijke overwegingen tegen slavernij waren, kochten ze in West-Afrika
slaven en transporteerden ze die naar Brazilië. Als verlicht
bestuurder behandelde Johan Maurits de indianen daarentegen voorkomend. Ook stond hij toe dat de Portugezen hun katholieke geloof bleven belijden. Zo probeerde
hij met zachte hand verzet tegen het regime in de kiem te
smoren.
Ondanks de relatieve godsdienstvrijheid namen de Nederlanders de katholieke kerken in beslag voor de calvinistische eredienst. Dat gold bijvoorbeeld voor de Corpus
Christi-kerk in Recife, die voortaan bekendstond als de
Grote Kerk. In 1640 bouwden voor de WIC vechtende
Franse militairen in Maurits-stad de Franse kerk.
Kerken en kerkhoven
Menig Nederlander liet in Nederlands-Brazilië het leven.
Dat gebeurde in de strijd tegen de Portugezen. Daarnaast stierven velen aan ziekten als de pokken, dysenterie,
scheurbuik en syfilis.
De Grote Kerk in Recife en de kerk van het voormalige
Sint Franciscusklooster, de Franse kerk en de Engelse
kerk in Fort Ernestus op Antonio Vaz deden met de daar
omheen gelegen kerkhoven dienst als begraafplaats. VerTerebinth 2017-1

Grafmonument van Johan Maurits van Nassau in Kleef.

der lag er buiten Recife een begraafplaats voor joden die
zich vanuit Portugal en Amsterdam in de kolonie hadden
gevestigd. Johannes de Laet, geograaf en medeoprichter
van de WIC, heeft de plek op een afbeelding van Recife
waarschijnlijk met een kruis aangeduid.
De Hoge Raad stelde in 1642 de prijzen vast voor een
graf in de kerk of op het kerkhof. Gestorven kinderen
konden voor de helft worden begraven. Het kwam voor
dat militairen geen graf konden betalen. De WIC was immers laks met uitbetalen. Stierf een militair armlastig, dan
werd hij op het strand bij het hospitaal onder de grond
gestopt.
Uit de literatuur is bekend dat verschillende hooggeplaatste Nederlanders in de Grote Kerk hun laatste rustplaats
kregen. Dat geldt voor Johan Ernst van Nassau-Siegen,
een halfbroer van de gouverneur, die op negentienjarige
leeftijd in de strijd tegen de Portugezen in 1639 sneuvelde. Servaas Carpentier, medicus maar in Brazilië actief
in de Politieke Raad en de Hoge Raad en eigenaar van een
als lucratief beschouwde suikermolen, is in 1645 eveneens
in de Grote Kerk begraven.

Geen funeraire overblijfselen
Uiteindelijk ging het ook met de Braziliaanse kolonie in
Recife bergafwaarts. Aangezien de WIC twijfelde aan de
winstgevendheid van de suikerhandel, was er onvoldoende geld beschikbaar. Daarom keerde Johan Maurits in
1644 terug naar de Republiek. Vanwege onenigheid binnen de WIC over de te volgen strategie was een opstand
van Portugese planters succesvol. In 1654 verlieten de
Nederlanders Brazilië.
Van de Nederlandse funeraire cultuur is in de loop der
tijd ook hier niet of nauwelijks iets bewaard gebleven. De
Nederlandse doden werden immers beschouwd als ketters
die de gewijde grond hadden ontheiligd. De Grote Kerk
is bovendien in 1800 afgebroken en vervangen door een
nieuw godshuis. Ook de joodse begraafplaats is er niet
meer.
Terebinth 2017-1

Pas in 1970 doorzochten archeologen het onder het zand
bedolven Fort Orange op het benoorden Recife gelegen eiland Itamaracá. Onder het zand lag het stoffelijk
overschot van een Nederlandse officier met decoraties en
koperen knopen op zijn uniform. In 2013 vonden archeologen op het tussen Antonio Vaz en Itamaracá gelegen
eiland Bairro de Recife 68 skeletten. Ze lagen begraven op
de begraafplaats Pilar, die in de buurt lag van het fort São
João dat destijds in gebruik was als hospitaal. Van de gevonden resten waren 28 herleidbaar tot Nederlanders uit
de periode 1630-1654. Het waren mannen in de leeftijd
van vijftien tot 21 jaar. De meesten waren aan de heersende infectieziekten gestorven. Het hoofdletsel van een
skelet duidde op de dood door een gevechtshandeling.
Het is niet uitgesloten dat ergens in Salvador of Recife
nog gedenktekens van daar begraven Nederlanders opduiken. Een bezoek aan Brazilië om funeraire overblijfselen
van Nederlanders te bekijken, zal vooralsnog echter weinig opleveren. Wie toch iets wil zien, hoeft echter niet
ver te reizen. Nadat Johan Maurits uit Brazilië was teruggekeerd, werd hij gouverneur van Kleef, net over de grens
met Duitsland. Bij het landgoed Bergentael liet hij van
Romeinse overblijfselen die hij van de stad Nijmegen had
gekregen, een grafmonument bouwen. Toen hij in 1679
overleed, is hij daar bijgezet. Later werd hij in de kerk van
Siegen herbegraven. De tombe bij Bergentael is daarmee
niet alleen een vroeg voorbeeld van het begraven buiten
de bebouwde kom, maar het graf van ‘de Braziliaan’, zoals
Johan Maurits werd genoemd, behoort ook tot onze funeraire cultuur in het buitenland.
Wim Cappers
1

H. van Nederveen Meerkerk, Recife. The rise of a 17th-century trade city in a culturalhistorical perspective (Assen, 1989); J.A. Gonsalves de Mello, Nederlanders in Brazilië (1624-1654). De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in
Noord-Brazilië (Zutphen, 2001). Met dank aan Marli dos Santos Dias die gegevens
uit Brazilië verzamelde en teksten vertaalde.
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uit het veld: de familie degenkamp
In deze rubriek vertellen donateurs of gas-

zijn geweest. Ze heeft geen spijt. ‘Mijn hart ligt

graven zijn altijd gekoesterd; sommige zijn op-

ten over hun werk voor het behoud van ons

toch hier,’ zegt ze. In de praktijk is Richard ver-

nieuw uitgegeven om ze te kunnen behouden.

funerair erfgoed. Aan het woord zijn Johan,

antwoordelijk voor het buitenwerk en begeleidt

‘Mijn vader had gevoel voor die graven,’ zegt

Jacqueline en Richard Degenkamp. De laatste

hij de uitvaarten, terwijl Jacqueline voor de ad-

Johan, ‘Het moet kort na de oprichting zijn ge-

twee vormen de derde generatie die de scep-

ministratie zorgt. Maar zij kunnen elkaar op alle

weest, dat de Terebinth langs kwam om bijzon-

ter zwaait op begraafplaats Sint Barbara in

fronten vervangen. Het vak hebben zij van hun

dere grafmonumenten te inventariseren. Johan

Amsterdam.

vader geleerd, in de praktijk.

kon ze de lijst zo geven, dat had hij al gedaan.’
Zorg voor de graven stond bij alle drie de ge-

Deze begraafplaats uit 1893 kwam in het vorige
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neraties voorop: ‘Een graf is voor de dode een

nummer in het artikel van Liesbeth Vermeulen

Er zijn hier mooie grafmonumenten van pro-

bepaalde manier van thuis komen, dat moet er

‘Van gemeentewege begraven’ al aan de orde.

minenten uit het rijke roomse leven: J.A. Al-

goed uitzien. Als je zelf visite krijgt, zorg je toch

Vader Johan groeide er op. Zijn vader Richard,

berdingk Thijm, schrijver en voorman van de

ook dat je huis netjes is?’

afkomstig uit een hoveniersfamilie, was er in de

katholieke emancipatie in de negentiende

Ten afscheid krijgen we een klein boekje mee,

jaren dertig beheerder geworden.

eeuw, monseigneur Poppen, die nauwe ban-

Een tuin voor iedereen. Begraafplaats Sint Bar-

den had met Rome, jonkheer Van Nispen tot

bara, Amsterdam. Het zijn Johans herinneringen,
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Sevenaer, oprichter van de Sint Jozefgezellen-

uitgegeven door Nieke Huizinga Boekproduc-

‘In mijn jeugd was het veel strenger dan tegen-

vereniging voor katholieke werkende jongeren,

ties. Wat een continuïteit!

woordig,’ vertelt hij, ‘Alles werd nog aange-

Judocus Smit, oprichter van het dagblad De

stuurd vanuit de kerk, terwijl de begraafplaats

Tijd of de chocoladefabrikanten Bensdorp. Die

Margriet de Roever

tegenwoordig voor iedereen is.’ Gevraagd
naar verhalen uit die tijd komt meteen boven
hoe hier uit het Onze Lieve Vrouwengasthuis
regelmatig levenloos geboren kinderen naar
toe werden gebracht. Na jaren komen moeders
soms nog zoeken waar hun kindje is begraven.
De administratie is prima op orde. Zo’n moeder wordt direct naar de plek gebracht waar de
stoffelijke resten rusten. ‘Dan kan er iets worden
afgesloten, wat een leven lang is blijven knagen.
Soms plaatsen deze moeders alsnog een steentje op die plek.’
Johan werd opgeleid als hovenier en tuinarchitect: ‘Het was helemaal niet vanzelfsprekend
dat ik op de begraafplaats zou komen werken.
In feite was dat nog een heel gedoe voordat dat
werd toegestaan.’
Ook voor Jacqueline en Richard was het een
bewuste keuze. ‘Ik hou van buiten zijn, ik werkte
bij het transport van goederen naar supermarkten en was graag onderweg’, vertelt Richard.
‘Maar iedere dag buiten werken in deze mooie
tuin, lokte me wel.’
Jacqueline heeft lang gewikt en gewogen. Bij
haar speelde mee dat zij anders misschien nooit
zou hebben geweten of dit iets voor haar zou
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