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In de duinen van Voorne Een graf van Jean Baptist Xavery
Boeken op het graf Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

van de voorzitter… / gezonde twijfel
Op 27 juli zocht ik in Cambridge naar het graf

house. Het kleine kerkhof is niet zomaar toe-

plaatsen behouden met – als het even kan –

van de in Rotterdam geboren componist Pieter

gankelijk. Gelukkig trof ik bij de ingang van de

leesbare opschriften op grafstenen. Daarvan

Hellendaal (1721-1799). Van zijn vader leerde

kerk Father Gregory, die ik vertelde waarvoor

was hier al lang geen sprake meer. En toch... je

hij viool en orgel spelen. In Utrecht, waar het

ik kwam. Hij beloofde me te laten zoeken in de

zult maar liggen in zo’n paradijsje! Er is veel te

gezin in 1731 naartoe verhuisde, werd hij op

archieven van de kerk en ik mocht zeker het

zeggen voor de uitgangspunten van Terebinth,

jeugdige leeftijd organist van de Nicolaïkerk. Al

kerkhof bekijken.

maar soms moet je iets door de vingers kunnen

snel componeerde hij ook zelf, in 1744 werden

Het kerkhof is een wonderlijke jungle midden

zien. Toen Father Gregory ’s avonds berichtte

zijn eerste werken uitgegeven. In 1749-1751

in de stad. Het ligt achter de kerk en is totaal

me niet verder te kunnen helpen, besloot ik het

probeerde hij zonder veel succes in Leiden en

overwoekerd. Er groeien bomen door, langs

te laten rusten. Pieter Hellendaal ligt er prach-

Den Haag een muziekcarrière op te bouwen,

en over graven, die her en der uit de vegetatie

tig en dat moet vooral zo blijven.

daarom besloot hij in 1752 zijn geluk te beproe-

tevoorschijn piepen. Even bekroop me twijfel.

ven in Londen. Daar werd hij een gewaardeerd

Vanuit Terebinth wil je graag oude begraaf-

Bert Lever

componist en violist, maar een stabiel bestaan
leverde het niet op. Dat lukte hem wel in 1762
in Cambridge, waar hij organist werd aan het
Pembroke College. In 1777 werd hij in dezelfde
functie benoemd bij Peterhouse, het oudste
college van de stad. Hier bleef hij tot zijn dood.
Zijn muziek wordt heden ten dage nog steeds
uitgevoerd.
In Cambridge besloot ik dus zijn graf te zoeken.
Tevoren had ik e-mail-contact met Peterhouse,
met als uitkomst dat een grafbedekking er
waarschijnlijk niet meer was. Als je echter zo ‘in
iemand gedoken bent’, wil je er toch achteraan.
Dus ging ik naar Peterhouse, waar ik in de kapel
het orgel zag waarop hij speelde. Inmiddels
wist ik dat Pieter begraven lag op het kerkhof
van de Little St. Mary’s Church, vlak naast Peter-

funeraire varia / IN EENZAAMHEID GESTORVEN
‘Dat wat voor het slordige oog zinloos lijkt, is een ultiem gebaar van
beschaving.’ Zo typeerde de onlangs overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, beschermheer van Stichting Eenzame
Uitvaart, het gedicht dat op een eenzame uitvaart wordt voordragen.
In Nederland en België sterven jaarlijks tientallen mensen in volstrekte
eenzaamheid. Een groep dichters schrijft speciaal voor deze eenzame
overledenen een gedicht, dat zij voordragen tijdens de begrafenis.
Fotograaf Bianca Sistermans en schrijver Hester van Hasselt werden
geraakt door het humane karakter van de eenzame uitvaart en maakten
hierover de expositie ‘Hier besta ik’, die te zien is in Museum Tot Zover.
In de tentoonstelling staan poëzie en fotografie centraal. ‘Hier besta ik’
maakt eenzaamheid niet alleen zichtbaar, maar laat ook zien hoe kunst
in het algemeen – en poëzie en fotografie in het bijzonder – de pijnlijke
plekken in ons bestaan weet aan te raken. Van Hasselt en Sistermans
realiseerden zich het belang van dit dichtersinitiatief, dat verder reikt
dan de individuele dode. Uiteindelijk gaat het erom hoe je als samenleving zorg draagt voor elkaar.
De expositie ligt in het verlengde van de eerdere tentoonstelling ‘Dichters van dienst’ en duurt tot 11 februari 2018, zie totzover.nl/ontdek-dedood/exposities/hier-besta-ik. Zie ook het artikel ‘Van gemeentewege
begraven’ in Terebinth 2016-4 over hoe in Amsterdam uitvaarten van
eenzame doden worden georganiseerd.
‘Eenzame’ uitvaart op begraafplaats St. Barbara in Amsterdam.
Foto Bianca Sistermans
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Inhoud
Met kerst in aantocht zocht Korrie Korevaart naar boeken op graven, waarbij zij vaak Bijbels tegenkwam – met
uiteenlopende verzen op de steen. Terebinth doet voor
de feestdagen iedere donateur een tweede exemplaar van
het blad cadeau, ter verspreiding en in de hoop op versterking. Dat blad zal geen slecht figuur slaan tussen de
kerstcadeautjes. Meer teksten op graven die tot bezinning
uitnodigen, zijn te zien in de fotoreportage.
De wandeling voert naar de begraafplaats van Rockanje in
het duinlandschap van het Zuid-Hollandse Voorne, terwijl Bert Pierik voor de rubriek Oud & Nieuw de graven
op Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen in ogenschouw
neemt. Hoe ook bomen een begraafplaatsbezoeker kunnen boeien, vertelt Liesbeth Vermeulen.
Een oude foto van een pronkgraf uit 1865 was aanleiding
iets te vertellen over funeraire fotografie in die tijd, waarbij op de achterpagina het interview aansluit met een moderne afscheidsfotograaf. In de kerk van Boxtel staan we
stil bij een bijzonder grafmonument door de beeldhouwer
Xavery, en Bert Lever bezoekt in het buitenland Nederlandse graven in Malakka.
En verder
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Bijbel op het graf van ds. J. Vermeer op Begraafplaats Bergklooster in
Zwolle, met een tekst uit de eerste brief van Petrus (1 vers 25). Zie ook de
cover en p. 10. Foto's Bert Pierik
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MENS & PLEK / Lodewijk kallenberg, voorzitter stichting begraafplaats groenesteeg
Kallenberg komt uit Leiden en zit vanaf 2011

middelbare school. Volgens Kallenberg moet

bij de stichting. Hij werd hiervoor gevraagd

de stichting vooral de aandacht trekken met

in januari 1945 door de Duitsers was neerge-

door de vorige voorzitter, die hij kent van de

het organiseren van activiteiten zoals lezingen,

schoten. Na zijn crematie heeft de familie zijn

rondleidingen en een familiedag: ‘Onze finan-

as naar Indonesië gebracht. Hij was de spil van

is hier twee jaar begraven geweest, nadat hij

ciële middelen komen steeds meer uit inciden-

een illegaal blad, De Bevrijding. Ze noemden

tele giften. Mensen zijn tegenwoordig niet meer

hem daarom ook ‘‘Henk van de Bevrijding’’. Een

zo van het donateurschap.’

interessante jongen. Zo zijn er meer verhalen.

Naast zijn bestuurlijke werk is Kallenberg druk

Voor de website schrijven we met een groepje

met de geschiedenis: ‘Het is natuurlijk een stuk

korte levensbeschrijvingen van de mensen die

Leidse historie dat hier ligt. Ik heb inmiddels

hier liggen. We zijn nu bezig met de familie Van

drie boeken geschreven over de begraafplaats.

Gogh.’

Het gaat mij vooral om het Leidse karakter van

In de aula laat Kallenberg bescheiden stralend

deze plek; grafhekjes op zich zeggen mij niet

de oorkonde zien: begin november won zijn

zoveel. De planten en bomen zijn zeker prach-

stichting de Publieksprijs van de Historische Ver-

tig, maar daar weet ik weinig vanaf.’

eniging Oud Leiden 2017, 2500 euro. Waarom?

Kallenberg bewondert de enorme rode beuk op

Vanwege de nagespeelde begrafenis van de

de begraafplaats, maar persoonlijk zegt hem de

belangrijke Leidse burger Diederik van Leyden

herdenkingssteen voor de Indonesische student

Gael, die de stichting in 2013 met inzet van alles

Irawan Soejono veel meer. Daar lopen we naar-

en iedereen groots in scène had gezet.

toe: ‘Ik kwam toevallig een berichtje over hem
tegen en ik ben gaan uitzoeken wie hij was. Hij
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Korrie Korevaart
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Kerststukjes op graven
Wie in december een klassieke begraafplaats bezoekt, ziet vaak kerststukjes op graven staan. Misschien koopt
u deze maand ook wel kerstversiering voor op een graf. De symboliek ligt voor de hand. Naast de verjaardag
is de kersttijd het moment bij uitstek om gestorvenen in herinnering te roepen. Voor ieders gevoel blijven zij lid
van het gezin. Het plaatsen van kerststukjes op graven krijgt zo funeraire betekenis. Welke rol spelen graf en
begraafplaats in het leven van nabestaanden? Hoe belangrijk zijn daarom beheer en niet in de laatste plaats
het behoud van de laatste rustplaats? Een pleidooi voor versterking van Terebinth.

A

ls iemand overlijdt is de leegte vooral in huis
voelbaar. De vertrouwde stem is niet meer hoorbaar, een stoel en een bed blijven leeg, kleding
ligt ongedragen in de kast. Nabestaanden hechten dan
bijzondere waarde aan foto’s en filmpjes van de overledene. Zij richten thuis een huisaltaar in met een afbeelding
en wat voorwerpen die aan hem of haar herinneren. Voor
een overleden collega of kind worden op de werkplek of
op school herdenkingsplaatsen gecreëerd. Op internet
kunnen betrokkenen een condoleanceregister tekenen.
Gemarkeerde rustplaats

Een klassieke begraafplaats heeft voor nabestaanden vaak
een bijzondere waarde. Hier rusten de stoffelijke resten
op een plek die gemakkelijk is terug te vinden. Of het nu
om een algemeen of een particulier graf gaat, de familie
kan op de laatste rustplaats een gedenkteken neerzetten.

Vanwege het aanzien moet dit monument voldoen aan
de eisen van de begraafplaats. Het gaat dan vooral om de
maten van het gedenkteken en het te gebruiken materiaal.
Bezoekers van naburige graven mogen zich niet storen aan
opzichtige gedenktekens. Hoveniers moeten ongehinderd
de begraafplaats kunnen onderhouden.
Binnen deze kaders geven teksten, symbolen en foto’s
uitdrukking aan het verdriet en het gemis. Vlak na een
overlijden leggen nabestaanden op een graf bovendien
vaak bloemen, post, speelgoed en, in december, kerststukjes neer.
De gang naar het graf, het onderhoud van de laatste rustplaats en het neerleggen van voorwerpen zijn evenzoveel
rituelen waarmee nabestaanden het verdriet vorm geven.
Deze handelingen geven structuur aan de doorbroken
levensketen en ze bieden haast ongemerkt troost.
Doorgaans gaat verdriet na verloop van tijd over in herinnering. Het grafbezoek wordt minder, de veelal kwetsbare
voorwerpen op het graf vergaan. Maar nabestaanden kunnen de gemarkeerde rustplaats minstens tien jaar blijven
bezoeken. Gaat het om een particulier graf, dan kan de
rechthebbende de rechten verlengen en bepalen wie er
verder worden bijgezet.
Versteend gemeenschapsleven

Zodra in graven meerdere overledenen ter aarde zijn besteld en grafvelden vol raken, wordt de begraafplaats een
afspiegeling van de leefgemeenschap. Samen laten de
gedenktekens zien hoe een dorp, een stad of een bepaalde
geloofsgroep herinnerd wil worden.
Bezoekers van de begraafplaats, die vooral dierbare herinneringen hebben aan overledenen, krijgen ook oog voor
de andere graven. Zij herkennen de namen van overledenen. Sommigen van hen speelden een belangrijke rol in
de leefgemeenschap.
Ook kunnen gedenkstenen inspireren voor het laten maken van eigen graftekens. Hoe vaak komt het niet voor
dat langs een pad een stel grafversieringen is te vinden dat
identiek is? Zo worden engelen, Bijbels, kruizen en palmtakken vaak gekopieerd.
Funerair erfgoed

Bestaat een begraafplaats vele decennia, dan krijgt een
laatste rustplaats funeraire waarde. Dit geldt uiteraard
voor stedelijke gedenkparken die door tuinarchitecten zijn
ingericht. Daarnaast sommen gidsen graag de namen op
van beroemdheden die hier liggen. Een begraafplaats kan
ook funeraire betekenis krijgen door de kunsthistorische
waarde van gedenktekens. Dat geldt voor bepaalde stijlen,
die in de opeenvolgende decennia zijn toegepast. Niet in
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Karakteristiek katholiek gedenkteken op Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen.

de laatste plaats vergroot groen het funeraire belang. Tegen de achtergrond van de volwassen geworden aanplant
komen de gedenktekens extra mooi uit.
Maar vergis je niet. In wezen is elke begraafplaats, hoe
klein en sober deze misschien ook is ingericht, van funerair belang. Ook hier zeggen familienamen, de vorm van
de gedenktekens en de gebruikte symboliek iets over de
geschiedenis van een dorp, een geloofsgemeenschap of
een periode in de funeraire geschiedenis.
Zo is de als eentonig beschouwde grafcultuur uit het
derde kwart van de twintigste eeuw een uitdrukking van
het maatschappelijke taboe rond de dood. Beheerders
stelden vanwege het aanzien van de begraafplaats en de
mechanisering van het onderhoud strenge eisen aan de
manier waarop het graf is ingericht. Nabestaanden woonden vaker verder weg. Zij hadden minder tijd voor grafbezoek en legden minder accessoires op het graf. Ook dat is
funeraire cultuur.
Terebinth

Dan komt Terebinth in beeld. Toen de stichting in 1986
werd opgericht, hadden beheerders, nabestaanden en
eigenlijk een groot deel van de samenleving weinig oog
voor het belang van funeraire cultuur. Terebinth liet de
afgelopen decennia zien dat een bezoek aan een begraafplaats troostend kan werken. Bovendien is dit funeraire
erfgoed waardevol vanuit ondermeer historisch, kunst
historisch en genealogisch perspectief. Het is rustgevend
om te midden van het groen langs de graven te wandelen
en te fotograferen wat je mooi of interessant vindt.
Inmiddels zijn vele begraafplaatsen geïnventariseerd en
Terebinth 2017-4

hersteld, zijn over tal van begraafplaatsen publicaties verschenen en trekken lokale stichtingen zich het lot van
plaatselijke begraafplaatsen aan. Het werk van Terebinth
lijkt dus gedaan.
Maar schijn bedriegt. Door de opkomst van crematie en
natuurbegraven ligt de toekomst van de klassieke begraafplaats zonder crematorium en het dorpskerkhof opnieuw
onder vuur. Het aantal begravingen en daarmee de inkomsten dalen. Begraafplaatsbeheerders hebben weinig
ervaring met het maken van reclame. Er is kortom nog
steeds werk voor een onafhankelijke, landelijke stichting
als Terebinth. De introductie met twee partners van de
Week van de Begraafplaats vier jaar geleden is een stap in
de goede richting. Ook zijn er plannen voor het actualiseren van publicaties en het uitbrengen van nieuwe. Vooral
in het presenteren, bij de website en de sociale media willen we nog stappen maken. Terebinth heeft daarom nieuwe donateurs nodig: oud én jong. Zij maken het werk van
de stichting financieel mogelijk en ze kunnen desgewenst
een actieve bijdrage leveren.
Dus: doe het extra exemplaar dat u van ons decembernummer ontvangt cadeau aan iemand met interesse voor
funerair erfgoed. Die kan zich meteen als donateur aanmelden via bureau@terebinth.nl of telefoonnummer 0624173646, voor € 29,50 per jaar. Dan kan Terebinth zich
blijven inzetten voor begraafplaatsen als plek voor troost,
herinnering, rust, schoonheid, levensverhalen en – uiteraard – kerststukjes.
Wim Cappers I Foto's Bert Pierik
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Funeraire wandeling

In de duinen van Voorne…
Iedereen kent de prachtige begraafplaats Westerveld, in
de duinen van Velsen. Maar er zijn meer dodenakkers aan
de kust. Voornes Duin is een bijzonder duingebied op een
van de Zuid-Hollandse eilanden. Daarin ligt de Algemene
Begraafplaats Rockanje, aan de Dirk van Voornelaan.
Goed voor een prettige wandeling van een paar uur.

D

e oude begraafplaats in het centrum van het
dorp, Maria Rust, dateert uit 1828. In 1940
begon die vol te raken en werden er graven
geruimd. Langzamerhand ging de gemeente denken over
een nieuwe begraafplaats en in 1946 werd een terrein in
de duinen aangekocht. Voor het ontwerp schakelde de
gemeente het Rotterdamse architectenbureau Verhagen,
Kuiper en Gouwetor in. Architect en stedenbouwkundige Pieter Verhagen (1882-1950) had sinds 1927 al een
buitenhuis in Rockanje: Carabas, op vier hectare grond,
met een prachtige plantentuin. Hij was een fervent natuurliefhebber, met ruime ervaring als landschapsontwerper – bijvoorbeeld het Kralingse Bos in Rotterdam is van
hem.
Verhagen nam het ontwerp van de begraafplaats voor zijn
rekening en gaf de padenstructuur van de begraafplaats
de vorm van een klaverblad. Samen met tuinarchitect
Cees Sipkes (1895-1989) zorgde hij voor de beplanting.
Sipkes was een kenner van wilde planten en heeft onder andere de Tenellaplas aangelegd, de heemtuin op de
grens met Oostvoorne (dat samen met Rockanje de gemeente Westvoorne vormt).
Uitbreiding

De hoofdstructuur bestaat uit vier grote lussen, brede
paden door een glooiend duinlandschap. Anno 2017 is
Verhagens ontwerp moeilijk meer te herkennen, want
er zijn inmiddels talloze paden en paadjes bijgekomen.
Daarbij is geen rekening gehouden met de oorspronkelijke opzet – er zijn simpelweg meer paden aangelegd met
meer ruimte voor meer graven.
De bakstenen aula, gebouwd in 1963, heeft sindsdien
een uitbreiding ondergaan, die wel in harmonie is met de
oorspronkelijke opzet. In 1972 deed ook een columbarium zijn intree op de begraafplaats. Overigens gaat het
hier in hoofdzaak om particuliere graven; er is maar een
klein aantal huurgraven.
Bij de ingang zijn een paar jaar geleden een aantal rode
beuken geplant. Het oorspronkelijke houten toegangshek
heeft plaatsgemaakt voor een metalen hek, terwijl het
hek rondom onlangs is verhoogd tot bijna twee meter, in
een poging de reeën buiten te houden, want die wonen
tegenwoordig ook in de duinen van Voorne. Nabestaanden moeten er serieus rekening mee houden dat hun
rozen de volgende dag zijn opgepeuzeld. Zij moeten dat
niet erg vinden of doen er wijs aan hun bloemenkeuze
aan te passen aan die van de reeën: kies iets wat ze niet
lusten, zoals lavendel of heide…!
6

Kaart van de Algemene Begraafplaats Rockanje. © Gemeente Westvoorne.

Laatste strandvonder

Onze wandeling begint bij de ingang. We slaan meteen rechtsaf, waar al snel aan de rechterkant de grafzerk
van Jacob Cornelis Langendoen (1) ligt, oud-hoofd
van de Openbare Lagere School en ‘tuinbouwleraar’
(1894-1983). Meester Langendoen, met karakteristieke
gleufhoed, was 42 jaar lang onderwijzer op het dorp en
ontving in 1959 de erepenning van Rockanje. Hij leeft
voort in de verhalen van oudere inwoners van het dorp.
Dat geldt ook voor de laatste officiële strandvonder (2),
Jaap Looij (1876-1940). Het verhaal gaat dat zijn stevige, winddichte jas afkomstig was van de loods van de
Berlin, die was aangespoeld op het strand van Rockanje
toen deze veerboot in 1907 bij een februaristorm op de
pier van Hoek van Holland was gelopen. Bij deze ramp
kwamen 128 opvarenden om het leven, onder wie loods
Johannes Bronder.
Noodlottige val

Bij het tweede pad links liggen rechts van ons de vijf
zwarte zerken van de familie Mol (3). Een dame komt
ons tegemoet en kijkt zoekend rond: ze is de weg kwijt.
Goede raad is eenvoudig: ‘Als u het hek aan uw linkerhand houdt, komt u vanzelf weer bij de uitgang.’
Wij slaan echter linksaf en passeren vrijwel meteen het
graf (4) van huisarts Jan Hendrik van Soest (1899-1968),
eveneens bezitter van de erepenning van Rockanje. Hij
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was van 1927 tot 1956 een unieke dorpsdokter, zat in de
oorlogsjaren in het verzet en was een belangrijke figuur
in het verenigings- en bestuursleven.
Verderop lopen we twintig passen naar rechts om het
graf van burgemeester Haak (1897-1957) in ogenschouw
te nemen (5). Hij werkte na de oorlog energiek aan de
opbouw van het dorp, maar overleed vroegtijdig aan de
gevolgen van een val van zijn fiets op de Dorpsweg.

We zien veel dennen. In 1946 verliep de aanplant van
130 Oostenrijkse dennen, loofbomen en bergdennen
weinig voorspoedig. Er waren problemen bij de levering door de kweker en de konijnen konden niet van de
boompjes afblijven.
Tegenwoordig overheerst naast de dennen vooral het
lichte groen en de witte meidoorns bepalen in het voorjaar de aanblik van de begraafplaats.

Eredoctoraat

Rampen

Daarna houden we halt bij het graf van de ontwerper van
de begraafplaats zelf (6), die hier in april 1950 als eerste
werd begraven. Volgens de voorschriften van toen, dat
wil zeggen dat ook zijn grafmonument maximaal 50 cm
hoog mocht zijn – om het natuurlijke duinaanzicht zo
min mogelijk te verstoren. Dat voorschrift heeft helaas
geen stand gehouden. De Nieuwe Brielsche Courant doet
op dinsdag 11 april verslag van de teraardebestelling van
Verhagen, bijgewoond door onder anderen burgemeester
Haak, ‘talrijke autoriteiten uit de bouwwereld, burgemeesters en wethouders van omliggende gemeenten en
andere officiële personen’, onder wie mr. dr. J. in ’t Veld,
minister van wederopbouw en volkshuisvesting. In zijn
toespraak roemt hij Verhagen voor zijn werk als stedenbouwkundig adviseur van zijn departement. Kort voor
zijn overlijden verleende de Technische Hogeschool Delft
hem een eredoctoraat. Zijn grafsteen valt echter nauwelijks op. Hij wilde ‘op een stille, rustige plek liggen, liefst
niet te dicht bij de ingang’. En zo geschiedde.

Niet ver voorbij het graf van Verhagen staan respectievelijk links en rechts de grafmonumenten van slachtoffers
van twee vliegtuigrampen, bij Faro (7, Portugal 1992)
en Abidjan (8, Ivoorkust 2000). Op een graf rechts, net
voor het columbarium, staat een paar klompen. Wie bekend is met het dorp, herkent onder de urnen ook producten van de plaatselijke pottenbakker (aan de Zeeweg).
Na het strooiveldje volgen de algemene graven. Voorbij
het schuurtje ligt rechts een nieuw paadje met onder
meer het graf van Sylvia Gabrielle barones Snouckaert
van Schauburg-van der Leeuw (1928-2013), onder een
enorme steen (9). Zij was de dochter van Dick van der
Leeuw, vennoot van de koffie- en theefabriek van Van
Nelle. Haar moeder, weduwe sinds 1936, verkocht een
stuk van haar duinterrein aan de gemeente om de stichting van de begraafplaats mogelijk te maken. De barones
ligt zo het dichtst bij de afrastering met haar eigen landgoed. Volgens haar buren zei ze wel: ‘Als het dan zover is,
kan je me zo over het hek gooien.’

Het pad waaraan architect Pieter Verhagen ligt begraven.
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reconstrueren wie er op de oude begraafplaats is begraven
en wanneer.
Wat verderop aan dezelfde kant ligt Andreetje de Jong
(12), ‘Veilig in Jezus’ armen’. Hij kwam, vierenhalf jaar
oud, in juni 1950 om het leven, toen hij op het erf van
zijn ouderlijk huis op zijn autoped door een tractor met
hooiwagen werd overreden. Hij rust in het tweede graf
dat op de begraafplaats werd gedolven.
Chique heer

Grafsteen van Sylvia Gabrielle barones Snouckaert van Schauburg-van der
Leeuw, dicht bij haar eigen terrein achter de afrastering.

We vervolgen onze weg en slaan even linksaf om het grafmonument van het echtpaar Van de Zande-Anemaet te
bekijken, dat een echt kunstwerk is: twee figuren schuilen bij elkaar en geven ook de wandelaars troost (10, zie
p. 19).
Andreetje

We lopen verder en passeren het graf (11) van begrafenisondernemer Leendert Wouter van der Nol (1883-1981),
die vanaf 1935 tot ongeveer 1963 als begraafbedienaar
werkte op de twee begraafplaatsen in Rockanje. Hij was
aanspreker en lijkbezorger, en leverde ook ‘alle soorten
grafsteenen’. Uit bewaard gebleven brieven blijkt dat hij
complete begrafenissen regelde en dus ook het werk van
een begrafenisondernemer deed. Dankzij zijn keurige administratie uit de jaren 1935-1944 viel – bij gebrek aan
gegevens in de gemeentelijke administratie – nog goed te

Het pad komt ten slotte weer uit bij de aula, waar een
opvallend wit marmeren grafsteen staat, en wel van
Henri Baudouin de Famars Testas, overleden in 1942,
vóórdat de begraafplaats werd geopend. Uit een brief
van Van der Nol blijkt dat hij op 23 augustus 1956
B & W van Rockanje namens de weduwe heeft verzocht
om diens stoffelijk overschot van de oude naar de nieuwe
begraafplaats te mogen overbrengen. Destijds woonde
het kinderloze echtpaar, in de wandeling Han en Tonny
Testas, in een duinhuisje dat werd afgebroken ten behoeve van de nieuwe begraafplaats. Hij was ‘zonder beroep’
en wekte de indruk een geleerde te zijn, met een huis vol
boeken. Deze ‘statige chique heer’ had zijn hart aan de
duinen verpand. Hij was de zoon van Willem de Famars
Testas (1834-1896), een kunstenaar uit een niet onbemiddeld koopmansgeslacht, die bekend werd door de
tekeningen die hij maakte op zijn reizen naar Egypte en
het Nabije Oosten.
Zo eindigt de wandeling – met veel rust en natuurschoon, kwinkelerende vogels, één ree in de verte en
dichterbij een eekhoorn die zich een weg baant door de
talloze dennenappels...
Korrie Korevaart

De bakstenen aula, gebouwd in 1963, met de grafsteen van Henri Baudouin de Famars Testas.
8
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groen: BOMEN KIJKEN OP DE NIEUWE OOSTER
Veel begraafplaatsen zijn heerlijke plekken

De cursus is ‘ouderwets’ schools van opzet, de

om overheen te dwalen en de grafmonumen-

meester (de gidsen Johan Mullenders of Roger

ten te bekijken. Sommige zijn vanwege de

Bickerstaffe) staat voor de klas, geeft een pre-

bijzondere flora ook als park aantrekkelijk. En-

sentatie en de leerlingen krijgen een hand-out

kele geven zelfs rondleidingen met aandacht

met plaatjes. En aan het eind een certificaat! De

voor het groen. Er is één begraafplaats die een

deelnemers, jong en oud, hebben alleen ge-

stapje verder gaat en niet alleen een arbore-

meen dat ze in de buurt wonen en van bomen

tum is, maar ook elk voorjaar een bomencur-

houden. Gaandeweg leren we ze van elkaar te

sus geeft: De Nieuwe Ooster in Amsterdam.

onderscheiden, door knopstand, bladranden,

Het door Terebinth geschonken bordje.

de stam etc. En hoe de naamgeving van bomen
Begraafplaatsen en bomen, ik vind ze beide

in elkaar zit, de nomenclatuur. Personen en

prachtig maar ik kan nauwelijks een berk van

organisaties kunnen een ‘boombordje’ spon-

een beuk onderscheiden. Daarom deed ik in

soren. In 2007, bij de start van het arboretum,

2016 mee met de bomencursus, nadat ik al eens

heeft de redactie van dit blad een bordje op

eerder van de maandelijkse rondleiding had

een zakdoekjesboom laten plaatsen.

genoten. De lessen zijn afwisselend binnen, in
café Roosenburgh, en buiten op het 33 hectare

Nu kan ik een berk van een beuk onderscheiden

grote park: een stukje theorie en meteen de

(mijn ambitieniveau was laag) en weet ik hoe-

praktijk. Vanwege het koude en late voorjaar

veel voldoening het geeft om aan een boom

(de cursus is ’s avonds) gingen we soms eerst

een naam te kunnen geven. In het voorjaar van

naar buiten en erna lekker opwarmen met kof-

2018 verschijnt een jubileumboekje over het

fie of thee. Omdat lang niet alle bomen al bla-

arboretum, dat dit jaar tien jaar bestaat. Een

deren hadden, zijn we ruim een jaar later weer

afbeelding van de zakboekjesboom staat in

gaan kijken, wat meteen een soort reünie was.

Terebinth 2016-4.

Het is erg leuk om in elk seizoen te zien hoe een
boom erbij staat.

Liesbeth Vermeulen

Praktische informatie
Zie over de cursus: denieuweoosterbomenpark.nl/cursus-bomen-kijken/
De bomencollectie is via de site ontsloten, elke boom is op te zoeken. Er is ook
een facebookpagina van de Stichting
Arboretum De Nieuwe Ooster.
Rondleidingen elke eerste zondag van de
maand, 13 uur, € 3,-. In café Roosenburgh
is ook een bomenroute te krijgen die zelf
kan worden gelopen (of via de site).
De wetenschappelijke namen!
Eerst de geslachtsnaam (Quercus, eik),
dan de soortnaam (Quercus robur,
zomereik), de tweede met kleine letter,
en dan de naam van de cultuurvariëteit ‘Fastigiata’ (zuilvormige zomereik),
geschreven tussen enkelvoudige hoge
aanhalingstekens met een hoofdletter.

Catalpa (trompetboom), hier ook wel ambtenarenboom genoemd (hij komt laat op gang, laat zijn bladeren vroeg vallen en is op zijn best in de zomervakantie).
Terebinth 2017-4
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Funerair fenomeen

Boeken op het graf
Behalve om te lezen dienen boeken ook andere
doelen. Bekend is de foto in de krant van de geïnterviewde die zich staand of zittend voor zijn
boekenkast heeft laten fotograferen. De kast op
de achtergrond doordringt de lezer ervan dat de
persoon in kwestie niet van de straat is. Het boek
stáát ergens voor. Hoe zit dat met boeken op grafmonumenten? 1

H

et bekendste boek als funerair symbool is ongetwijfeld de Bijbel. Er kan een boekenlegger
in liggen, of een vouwtje in de bladzijde zitten.
Dat betekent dat de overledene plotseling is heengegaan.
De opengeslagen bijbel ligt doorgaans op het (negentiende-eeuwse) graf van een predikant, bijvoorbeeld van ds.
J. Vermeer (1834-1904, zie p. 3) op Bergklooster in
Zwolle. Soms ligt de bijbel op een lessenaar of kansel.

Mijn indruk is dat er in de negentiende eeuw het meest
wordt geciteerd uit het Oude Testament, en wel uit Psalmen, Spreuken, Genesis en Job. Vermeer citeerde echter
uit een brief van de apostel Petrus. Op de begraafplaats
Groenesteeg in Leiden bevinden zich twee graven met elk
vier predikanten. Beide graven hebben een bijbel.
Beroep

Vaak verwijst het boek op een graf naar het beroep of de
karakteristieke bezigheid van de persoon die er begraven
ligt. Dat geldt voor predikanten als beroepsgroep, maar
zeker ook voor schrijvers. Op de witte zerk van Willem
Kloos op Nieuw Eykenduynen in Den Haag ligt een
opengeslagen boek, met op de rechterpagina enkele titels
van zijn werken: Verzen (I-III), Binnengedachten, Letterkundige inzichten en vergezichten en van het mede door
hem opgerichte tijdschrift De Nieuwe Gids.
Meer in het algemeen siert het boek ook graven van wetenschappers, bijvoorbeeld van de medicus dr. Jan Boudewijn Dompeling, die in 1844 het eerste Nederlandse
boek over scheepsgezondheidsleer schreef. Het graf van
uitgever-boekverkoper Rob
van Gennep (1937-1994) op
Zorgvlied in Amsterdam valt
eveneens onder de beroepssymboliek: het is opgebouwd
uit stenen boeken. Mensen die
tijdens hun leven met boeken,
wetenschap en kennis in de
weer waren, laten die connectie vaak op hun graf zien.
Gesloten boeken

Het gesloten boek komt
minder vaak voor dan het
opengeslagen boek. Het dichtgeslagen boek verbeeldt dat
het om een afgesloten leven
gaat, zoals op de dekplaat van
het graf van C.J.F. StennekesBoer, overleden in 1895, op
Oud Eik en Duinen in Den
Haag.
Een tekening van een gesloten boek treffen we aan op
de Begraafplaats Bennekom,
op het graf van het echtpaar
Haalboom-Van Haren.
Een ander voorbeeld van een
gesloten boek is het boek met
de zeven zegels uit het Bijbel
boek Openbaringen, zoals
afgebeeld op het graf van

Grafsteen op de Rooms-katholieke begraafplaats Zijlpoort te Leiden.
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1 Zie ook K. Korevaart, ‘Het funeraire
boek. Boeken op de laatste rustplaats’
in: W. van Anrooij en P. Hoftijzer (red.),
Lezen in de Lage landen. Studies over tien
eeuwen leescultuur (Hilversum: Verloren,
2017), p. 283-288.
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pastoor Josephus Petrus van Gennip
op de begraafplaats Binnenstad aan de
Bredaseweg in Tilburg. Samen met de
afgebeelde miskelk vertelt dit boek de
bezoeker dat het hier om het graf van
een geestelijke gaat, die verwacht op
de Jongste Dag uit de dood te zullen
herrijzen.
Boek des levens

Overigens: het boek met de zeven
zegels is niet de Bijbel, en de Bijbel
mogen we weer niet gelijkstellen aan
het ‘boek des levens’ dat op veel graven
wordt neergezet, doorgaans met het
gebruikelijke grafschrift (naam, data
van geboorte en overlijden, etc.). Dit
boek belichaamt iemands leven, dat
zich laat lezen als een boek.
Een wat sinistere variant staat op een
Leidse begraafplaats, waar twee handen
(van de overledene?) boven de grond
uitsteken en het levensboek van een
zekere Harry van Steenbergen vasthouden. Deze opgeheven handen zijn
zeker niet bedoeld als het christelijke
symbool van overgave en ze doen al
helemaal niet denken aan het ‘graf met
de handjes’ (als symbool van trouw)
op de begraafplaats Nabij Kapel in
’t Zand in Roermond. Daar is overigens nog een enorm groot, opengeslagen boek te bewonderen, op het
familiegraf Begemann.
Grafmonument van boeken van keramiek, ook te gebruiken voor een verzamelgraf.
Op dezelfde Leidse (rooms-katholieke)
begraafplaats Zijlpoort bevat de grafsteen van de hoogleraar J.M. Schrant (1823-1864) een
Het hele verhaal
boek als onderdeel van een vanitasstilleven, verwijzend
Het liefst zou ik ergens alle informatie over het funeraire
naar kennis. Het boek herinnert de levenden eraan hoe
boek willen lezen. Want ik heb talloze vragen: waar kan
vluchtig onze aardse kennis is.
het boek op het graf allemaal voor staan? Zijn er ontwikkelingen in vorm en inhoud? Op het graf van wie komen
Bagage
we het tegen, wanneer en waar precies?
Van alle tijden lijkt het boek als decoratiestuk, meestal
niet al te groot, met spreuken als ‘Overgoed waart gij,
Zo’n overzicht bestaat nog niet. Aan korte definities van
onvergeten blijft gij’. Een bijzonder boek staat op begraafde iconografische betekenis van een boek op een graf is
park Zuylen te Breda: een open boek met een leeslint en
geen gebrek, evenmin aan summiere beschrijvingen van
een tekst als een brief, waarin de weduwe haar overleden
het boek als funerair symbool. Ook dit artikel noemt een
paar voorbeelden, geeft wat losse observaties en trekt een
man toespreekt.
Ook is er nog het ‘halve boek’, met een omgevouwen
grove lijn: het lijkt erop dat het boek eerst vooral naar
omslag. Dat moet louter een kwestie van afmetingen zijn,
kennis en geleerdheid verwees, later ligt met name de
want op deze manier past het boek natuurlijk beter in de
Bijbel op de grafzerk en nog later lijkt het boek als vorm
meer ‘gedemocratiseerd’. Was het oorspronkelijk vooral
rechthoek van het standaardgraf. De specifieke symboliek
ervan is mij althans niet duidelijk.
een attribuut op graven van geestelijken, geleerden en
schrijvers, tegenwoordig kun je ze overal vinden, uitNog recenter is het gebruik van een stapel boeken als grafgevoerd in de meest glimmend gepolijste steensoorten.
monument, uitgevoerd in hardsteen of in keramiek. Elk
boek uit de stapel kan een karakteristiek van de overledeMaar het verhaal achter het boek als funerair symbool
moet nog worden geschreven.
ne vertegenwoordigen of dienen als containerbegrip voor
wat we tijdens ons leven aan bagage meetorsen. Zo’n boek
kan ook dienst doen als urn.
Korrie Korevaart
Terebinth 2017-4
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het boek op het graf
P. 12: Boek met ganzenveer op het graf van de historicus W.A. Elberts
op Bergklooster in Zwolle. Grafzerk in de vorm van een boek met omgevouwen omslag op Heiderust in Rheden. Gestileerde rij boeken op het
graf van een tweedehandsboekhandelaar op Bergklooster. Boek met een
cliché-spreuk als decoratiestuk op een graf in Harderwijk. Echtpaar geboekstaafd op hun graf op Rustoord in Nijmegen.
P. 13: Detail van de steen van een boekhandelaar op Bergklooster. Bijbelvers op een graf op Texel. Marmeren boek met een gedicht voor passanten in Kampen. Molukse grafsteen met citaat uit de Bijbel en een regel
uit Gezang 72 (in het Maleis). Foto’s Bert Pierik

Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

Laveren tussen traditionele grafmonumenten en
eigentijdse vormgeving
In de bestaansgeschiedenis van Terebinth is begraafplaats Daalseweg een oude bekende. De in 1885 door
bisschop Godschalk ingezegende dodenakker was de eerste rooms-katholieke begraafplaats voor Nijme
gen. Deze werd ontworpen door stadsarchitect Jan Jacob Weve, die hier zelf begraven ligt. Het hoofdpad
leidt naar het kruisbeeld op de middenas en vormt daar met de zijpaden een kruis. Aan weerszijden van de
paden staan oude, monumentale rode bloedbeuken, die verwijzen naar het vergoten bloed van Christus.

P

rominente Nijmegenaren zoals Dreesmann en
Dobbelman vonden hier hun laatste rustplaats.
Een in het oog springend grafmonument is van
de scheepsmagnaat A.F. Smulders. Tegen het uit graniet
gehouwen staande deel leunt een uit brons gegoten treurende vrouw. Een losjes vastgehouden hamer glijdt bijna
uit haar linkerhand. Aan de voet van de steen ligt een
bronzen krans van eikenbladeren en een anker. Meerdere
monumentale neogotische grafmonumenten met treurende engelen- en vrouwenfiguren liggen aan de hoofdas.
						
Verval en behoud

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn hier honderden
slachtoffers van het bombardement op Nijmegen op 22
februari 1944 begraven. Na de oorlog werd de gehavende
en volle begraafplaats gesloten. Alleen af en toe vond er
nog een bijzetting plaats. De naoorlogse periode met haar
eigen inrichtingsstijl en vormgeving van grafmonumenten
ontbreekt daarom volledig. Als opvolger werd in 1948 de
nieuwe begraafplaats Jonkerbos geopend.
In 1972 deed de overheid pogingen om de door bebou-

wing volledig omsloten begraafplaats op te heffen, maar
dat stuitte op verzet van nabestaanden. Begin jaren negentig wilde een naburige grootgrutter een deel van het
verwaarloosde terrein gaan gebruiken als parkeerplaats,
maar door het bevlogen verzet van de ‘Werkgroep ’t (te)
behouden Kerkhof ’ en de eerder opgerichte stichting
‘Behartiging Belangen Nabestaanden’ bleef het hele kerkhof behouden. Christ Doorakkers († 2014) heeft zich
in het bijzonder sterk gemaakt voor het behoud. De begraafplaats is nu een rijksmonument en beide organisaties
zijn samengegaan in de stichting ‘In Paradisum’. Zij doen
vrijwilligerswerk zoals het geven van rondleidingen, het
inventariseren van de begravenen en de grafmonumenten en het organiseren van de jaarlijkse herdenking van
de slachtoffers van het bombardement. Voor de stichting
Begraafplaatsen Nijmegen, die de begraafplaats formeel
beheert, is In Paradisum een belangrijke gesprekspartner.
Opnieuw in gebruik

Een belangrijk middel voor behoud van de begraafplaats
was een goede inventarisatie door vrijwilligers. Terebinth

Moderne grafsteen van Christ Doorakkers.
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Modern vormgegeven graf van mozaïek met een paar schoenen boven een wolk, ongetwijfeld van betekenis voor de overledene.

heeft daarin veel kunnen bieden. In de Terebinth Nieuwsbrief van december 1992 werd verslag gedaan van de
activiteiten en er werd een excursie georganiseerd. In juni
1995 presenteerde Doorakkers het resultaat: er waren subsidies binnengehaald voor onderhoud, herstel en behoud
van de begraafplaats. Deze wordt zelfs opnieuw opengesteld. Sindsdien vinden er jaarlijks rond de vijftien à twintig begravingen en een enkele asbijzetting plaats.
Een aantal delen is geschikt gemaakt voor nieuwe uitgifte
van graven en een ander deel voor urnengraven. Verspreid
over de begraafplaats worden ook vrijgevallen plekken
opnieuw uitgegeven. Het beleid is niet gericht op inpassing van nieuwe grafmonumenten, afgestemd op de oude.
Alleen langs de monumentale as wordt nieuwe grafbedekking beoordeeld op stijl. Het beleid vrijheid blijheid en de
behoefte om op eigen wijze vorm te geven aan het graf in
de geest van deze tijd krijgt volop de ruimte.
De moderne monumenten zijn veelal vrij en kunstzinnig
van vorm, een enkel monument verwijst naar klassieke
vormen van eerdere tijden. Nabij de toegang aan de rechterzijde is op een graf een met mozaïeksteentjes beplakte
zwevende wolk verbeeld, waarboven damespumps dansen.
Op een nieuw kindergraf, naast een heel oud, staat een
keramische abstracte kelk met opzichtige kleuren, waaraan een windorgel en andere versiering hangt. De grote
voorvechter voor behoud van deze begraafplaats, Christ
Doorakkers is zelf ook begraven onder een bescheiden,
modern vormgegeven monument.
Het oordeel van bezoekers

Veel nieuwe grafmonumenten vormen een sterk contrast
met de oude en van een evenwichtig ensemble is eigenlijk geen sprake meer. In een gesprek met bezoekers komt
aan de orde dat de één zich ongemakkelijk voelt bij al
Terebinth 2017-4

die uitbundigheid. Het urnengraf dat zij bezoeken ligt
naast een oud kindergraf, dat sober is en rechthoekig van
vorm. Andere bezoekers, die hun hond uitlaten, vinden
de diversiteit en het contrast met vroeger juist prachtig
en karakteriseren het als typisch Nijmeegs. ‘We leven nu
en hoe persoonlijker hoe liever’. De uniformiteit in religieuze uitingen van toen drukt voor hen ook de heersende
katholieke moraal uit, zij vinden al die kruizen en corpussen deprimerend. Hun hond lijkt zich in hun standpunt
te kunnen vinden en tilt zijn poot op tegen een oud monument.
Oud versus nieuw

Het is van grote waarde dat deze prachtige oude begraafplaats weer zijn begraaffunctie heeft teruggekregen.
Nieuwe uitgifte van graven zorgt voor levendigheid en de
huidige nabestaanden bekommeren zich samen met de
stichting In Paradisum om dit funeraire erfgoed en zorgen
voor draagvlak voor het behoud. Nieuwe opbrengsten
komen te goede aan het beheer. Wandelaars genieten van
de groene oase.
Maar dit oude, romantisch aandoende begraaflandschap
is kwetsbaar. Meer afstemming tussen oud en nieuw zal
bijdragen tot meer evenwicht. De vormentaal van nieuwe
grafmonumenten vraagt om meer afstemming op, in
plaats van afzetting tegen, het oude. Oude begraafplaatsen
elders in het land herbestemmen teruggevallen graven, inclusief het oude monument, aan nieuwe rechthebbenden,
met de opdracht om het monument te restaureren en de
mogelijkheid om de inscriptie te actualiseren. Op deze
wijze kan de oude funeraire grandeur weer voor decennia
worden behouden.
Bert Pierik
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boeken en media
Capelle, een lintdorp van zeven kilometer.

dig te werk gegaan en hebben allerlei bronnen

Inmiddels maakt Sprang-Capelle deel uit van de

geraadpleegd waardoor er een levendige en

gemeente Waalwijk. Deze geschiedenis ver-

gedetailleerde beschrijving volgt van de ge-

klaart het sobere uiterlijk van de vijf plaatselijke

schiedenis, aanleg en omheining, hekwerk en

begraafplaatsen met ingetogen stenen en veel

ornamenten.

grafschriften met verwijzingen naar Bijbelteksten en psalmen.

Ook de verhalen over personen die er begraven
zijn, lezen als een spannend boek. De auteurs

De Heemkundevereniging Sprang-Capelle

zijn goed ingevoerd – niet verrassend voor

maakte een lijvig boekwerk over het thema

leden van een heemkundige vereniging – in de

Rouwen en begraven. In het voorwoord vraagt

lokale geschiedenis.

de voorzitter zich af of de lezer daar nu wel
belangstelling voor heeft. Zijn antwoord is

Rouwen en begraven vormt een goed frame-

eenvoudig: ieder mens weet dat hij eens zal

work voor enthousiaste vrijwilligers of locale

EEN PROTESTANTS BOLWERK IN HET
KATHOLIEKE BRABANT

sterven. En daarom is het goed te weten over de

historici, die een boek willen schrijven over

zeden en gewoontes bij rouwen en begraven en

de plaatselijke begraafplaats. Voor lezers van

Sprang-Capelle vormt een protestantse enclave

over de begraafplaatsen, vroeger en nu.

buiten zou een korte inleiding over de geschie-

in een overwegend rooms-katholieke omge-

denis van het dorp niet mogen ontbreken.

ving. Tijdens De Opstand woedde er hier in de

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste

Daarmee plaats je de geschiedenis van de be-

Langstraat, de streek tussen Geertruidenberg

deel wordt uitvoerig ingegaan op die rites en

graafplaatsen in een breder kader.

en ’s-Hertogenbosch, een verbeten strijd tus-

gewoontes. Algauw worden dergelijke onder-

sen protestanten en katholieken. Maar tot 1815

werpen tot een saaie opsomming van feiten en

hoorde Sprang-Capelle bij het gewest Holland.

feitjes, maar de auteurs weten steeds met voor-

Door de verschuiving van de grens werd het

beelden, foto’s, documenten uit het plaatselijk

gebied toen bij het rooms-katholieke Brabant

archief en interviews de tekst te verlevendigen.

getrokken. De Zuid-Hollandse dijk is nog de
stille getuige van de vroegere grens tussen Hol-

De beschrijving van de begraafplaatsen vult

land en Brabant.

het tweede deel. De begraafplaats aan de ZuidHollandsedijk, die eigenlijk in het aangrenzende

Sprang-Capelle ontstond in 1923 door samen

Kaatsheuvel ligt, is als zesde begraafplaats

voeging van de kernen Sprang, Vrijhoeve en

meegenomen. Ook hier zijn de auteurs gron-

Bartho Hendriksen

H. van den Burg e.a., Rouwen en Begraven
(Sprang-Capelle: 2016, speciale uitg. van
Bruggeske 2016, nr. 2, 223 blz., € 20,- excl.
verzendkosten: te bestellen bij Heemkunde
Vereniging Sprang-Capelle, p/a J. Nieuwen
huizen, Van der Duinstraat 80, 5161 BR
Sprang-Capelle, tel. 0416 277386).

1780 geopend als hygiënisch alternatief voor

tenbegraafplaats van Den Haag en eigenlijk

het begraven in kerken. Het was de eerste parti-

van Nederland niet een meer gedegen studie

culiere buitenbegraafplaats van Nederland.

verdient, waarin de totstandkoming, de eerste
decennia van het bestaan en de latere red-

Ter gelegenheid van de herinrichting als ‘gehei-

dingsacties in een breder historisch en funerair

me tuin’, overigens het motto van de Week van

perspectief worden geplaatst. Ook moet het

de Begraafplaats in 2016, heeft de stichting me-

mogelijk zijn om te laten zien waarom bepaalde

debestuurder Willem Canneman een publicatie

personen bestuursfuncties bekleedden en voor

laten maken over Ter Navolging. Vergeleken

een graf op Ter Navolging kozen.

met de kroniek van C.H. Slechte uit 1979 biedt
dit boek echter weinig nieuws. Slechte maakte

Het wachten is daarom op een diepgravender

al gebruik van het destijds net geordende

geschiedwerk. Kossmann zou er minzaam zijn

archief. Wel bevat het boek van Canneman veel

goedkeuring aan hechten.

kleurenfoto’s en een overzicht van hier begra-

VAN KRONIEK NAAR GESCHIEDWERK

ven prominenten als het schrijfstersduo Betje

Midden jaren tachtig studeerde ik af bij de

Wolff en Aagje Deken en de politicus Groen van

Groningse hoogleraar geschiedenis Ernst Koss-

Prinsterer. Bovendien gaat Canneman in op de

mann. Onlangs ontdekte ik dat hij in 2003 op

geslaagde reddingsoperaties uit de afgelopen

Ter Navolging bij Scheveningen is begraven.

decennia. Daarmee versterkt deze publicatie

Als telg van een Haagse familie beschouwde

de positie van Den Haag als grote stad waar de

hij de noordelijke universiteitsstad als een bal-

begraafplaatsen het best zijn beschreven.

lingsoord. Sinds zijn overlijden rust zijn stoffelijk
overschot in de hofstad. Ter Navolging werd in
16

Wim Cappers

W. Canneman, Begraafplaats Ter Navolging te
Scheveningen. De oudste particuliere buitenbegraafplaats van Nederland (Den Haag:
Stichting Ter Navolging, 2017, ISBN 978-909030231-7, 68 blz., verkrijgbaar bij Ter Navolging, Zilverstraat 8, 2544 ER Den Haag).
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mediatips
S. Gijsbers, Stad en Ambt. 1829-1893 Stadsbegraafplaats Doetinchem;
1829-1967 Ambtsbegraafplaats Doetinchem (IJzerlo: Fagus, 2016,
ISBN 978-94-91634-47-5, 208 blz., € 24,95), een overzicht van wie hier
ter aarde zijn besteld.

In de oude leerfabriek EKWC, Almystraat 10, te Oisterwijk is een tentoonstelling te zien van urnen uit Zuid-Korea, prachtige objecten die fraai
zijn uitgestald; t/m 4 febr. 2018, wo t/m zo.

De Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem heeft
twee fietsroutes langs begraafplaatsen uitgegeven, één langs dodenakkers in Doetinchem, Wehl en Hummelo en één langs rustplaatsen in
Doetinchem en Gaanderen; voor € 0,50 te koop bij de VVV in Doetinchem.
Restauratie 2017 van de Citadel van Antwerpen 1834 (Den Haag: Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer, 2017, PDF, 16 blz., terebinth.nl/images/
brochures/Fotoreportage_Restauratie_Citadel-van-Antwerpen.pdf ).
Korte beschrijving van het herstel van het gietijzeren monument voor
kolonel N.F.E. von Gumoëns, die in 1832 sneuvelde tijdens het beleg van
de Citadel van Antwerpen, op de gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag.
Op 27 oktober verscheen Later... als ik dood ben, een editorial die Marlies
Bol uitbracht n.a.v. de dood van haar zoon, die bij een motorongeluk
om het leven kwam. Wat er bij een afscheid komt kijken, wil zij hier met
anderen delen, met wetenswaardigheden, tips en originele ideeën.
Bijna alsof je een afscheid ook kan ´vieren´ werd zijn motorjack met embleem de rugleuning van een stoel en in repen gescheurde kleren een
kussen. De wijn die genodigden bij de presentatie van het blad kregen,
zat in een mini-wijndoodskistje. € 5.95, zie later-alsikdoodben.nl.
Wie ideeën wil opdoen voor een duurzame uitvaart vindt op YouTube
sinds september de serie ‘De Makers’ van de stichting GreenLeave. Deze
bestaat uit een groep uitvaartondernemers die mensen wil stimuleren
om te kiezen voor een zo duurzaam mogelijke uitvaart. Er verschenen
negen afleveringen, van 3-4 minuten elk. Mooi om te zien hoe creatieve
ondernemers boeketten maken van bloemen uit de buurt, hoe oude
grafstenen kunstzinnig kunnen worden hergebruikt en urnen, lijkwades
en kisten van ecologisch verantwoord materiaal zijn te maken.

Citadel van Antwerpen. Foto Bert Pierik

het dan ook nog regent, blijkt dat je goed kunt

en bloei zit en waarvoor ze worden gebruikt:

schuilen bij het mausoleum.

bijvoorbeeld om meubels van te maken, of als
medicijn. Het boekje is daarom ook interessant

Dit boekje is gemaakt door studenten van IVN

om zo te lezen. Hooguit blijft onduidelijk wat de

Zuid-Kennemerland in het kader van de eind-

opzet achter deze bijzondere collectie bomen

opdracht van hun natuurgidsenopleiding. Wat

en struiken is geweest…

mij betreft zijn ze met vlag en wimpel geslaagd.
Ze bespreken tachtig bomen, langs een wan-

Na de wandeling is er koffie bij de buren aan de

delroute die door het hele begraafpark voert.

Kleverlaan, de Haarlemmer Kweektuin, die dit

De beschrijving van de bomen maakt de hoofd-

boekje natuurlijk aan haar bezoekers moet gaan

moot uit, maar er is ook aandacht voor bijzon-

verkopen!

dere graven, dieren en gebouwen in dit park
uit 1832, ontworpen door J.D. Zocher. Mocht je

Korrie Korevaart

een enkele keer even van het beschreven pad

NATUURWANDELING IN BEGRAAFPARK KLEVERLAAN IN HAARLEM

afraken, dan helpt het kaartje voorin. Vaktermen

Wie de wandeling door het Haarlemse begraaf-

en daar leert de lezer veel van. (Maar wat bete-

park Kleverlaan – zoals beschreven in Bomen-

kent ‘elke derde tand is bakkebaard-getipt’?).

wandeling – gaat lopen, is uren zoet. Je kunt

De auteurs noemen de Latijnse en Nederlandse

Zuid-Kennemerland en Gemeente Haarlem,

zelfs opgesloten raken in het park, heb ik ge-

namen van de bomen, beschrijven het uiter-

2017, 43 blz., gratis verkrijgbaar bij het beheer-

merkt, omdat je de tijd uit het oog verliest. Als

lijk, maar ook hoe het met hun ziektes, groei

dershuisje).
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worden niet geschuwd, maar de uitleg ook niet,

C. van Roermund e.a., Bomenwandeling. Langs
een unieke verzameling bomen tussen de graven van het begraafpark Kleverlaan te Haarlem.
Foto’s M. van der Geest (Haarlem: NGO IVN
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Fotografie

n 1828 begonnen de Van Heels met een compagnon
een machinefabriek, die uitgroeide tot de Koninklijke Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen. Voor
1872, toen de zaak door het uitbreken van de FransDuitse oorlog failliet ging, was dit het grootste bedrijf
in Amsterdam. Zij voerden ook infrastructurele werken
uit en die lieten zij systematisch fotograferen door Pieter
Oosterhuis. Deze vroege industriële fotograaf maakte
onder andere opnamen van de spoorbruggen bij Culemborg, Moerdijk en Zaltbommel, de Oranjesluizen die het
IJ van de Zuiderzee afsloten en de pieren in IJmuiden.
En natuurlijk werd hij er met houten statief, vierkante
camera en glasplaten ook op uitgestuurd om het kersverse grafmonument op de gevoelige plaat vast te leggen.

enige jaren geleden wijdde (Terebinth 2015-4).
De fascinatie voor de overleden mens werd in die tijd
mede ingegeven door de grote vlucht die de wetenschap nam. In Wenen werden beroemdheden als Haydn
en Mozart uit hun graf gelicht om de stoffelijke resten
te kunnen onderzoeken. In Nederland bleef men niet
achter. Op 19 januari 1870 werd in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam het graf geopend waarin Joost van den
Vondel, toen beschouwd als een soort ´dichter des vaderlands´, op 8 februari 1679 was begraven. Enkele knekels,
een onderkaak en schedeldak, waarvan men dacht dat zij
van Vondel waren, werden nauwkeurig opgemeten door
professor Willem Berlin, die anatomie doceerde aan het
Atheneum Illustre, de voorloper van de Universiteit van
Amsterdam.1
Ook Oosterhuis was hierbij betrokken. De gevonden
resten werden – zorgvuldig gearrangeerd, de kaak rustend
op een boek – door hem gefotografeerd. Architect Pierre
Cuypers ontwierp daarna een nieuwe zerk en, alsof het
om relieken ging, een kapelvormige ´schrijn´ waarin het
gebeente met weemoedigen eerbied werd neêrgelegd. Een
oorkonde van deze gebeurtenis ging bij de herbegraving
mee het graf in. Oosterhuis´ foto kreeg zes jaar later een
plaats in het boek Portretten van Joost van den Vondel,
levensschetsen die verschenen als nakomertje van de
majestueuze editie van zijn werken, die de twee jaar daarvoor overleden schrijver Jacob van Lennep had bezorgd. 2

Fotografie en funeraire cultuur

Margriet de Roever

Een nieuw medium

In de eerste aflevering van deze jaargang is op een foto
van de Oude Begraafplaats Naarden het negentiendeeeuwse grafmonument van de familie Dudok van Heel
te zien. Dat ligt er onttakeld bij, de spits van de neogotische grafkapel is ingepakt in landbouwplastic en de enorme kelder van circa 8,5 bij 2,25 m. is geruimd. Dat zag er
bij de oplevering in 1865 wel anders uit. In een oud foto
album rijst het – tussen familiegroepen en woonhuizen –
in volle glorie op uit het gras.

I

Fotografie was destijds een nieuw medium, dat zijn weg
in de maatschappij nog moest vinden. Op allerlei terreinen vond het zijn eerste toepassingen, ook in de funeraire cultuur. Bijvoorbeeld om het beeld van een overledene
op zijn doodsbed voor het nageslacht te bewaren; zie de
tentoonstelling die Uitvaartmuseum Tot Zover hieraan

1

2

‘Mortality on display’ in: M. Boom & H. Rooseboom, New Realities. Photography
in the 19th century (Amsterdam: 2017), uitg. bij de gelijknamige tentoonstelling in
het Rijksmuseum, p. 172-176.
J. Alberdingk Thijm, Portretten van Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van
Mr. Jac. van Lennep (Amsterdam: 1876), met rapport van de exhumatie, de 1e dr.
met foto, p. 209-214 en 223-224, zie ook voorgaande afb. 225.

Grafmonument van de familie Dudok van Heel kort na de oplevering. Foto Pieter Oosterhuis; met dank aan S.A.C. Dudok van Heel
18

Terebinth 2017-4

terebinthnieuws
week van de begraafplaats 2018
De vijfde Week van de Begraafplaats speelt zich af van 26 mei tot en
met 3 juni. Als thema hebben de organisatoren (Landelijke Organisatie
van Begraafplaatsen (LOB), Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) en Terebinth) gekozen voor een onderwerp dat
een van de Terebinthdonateurs bij de laatste enquête heeft aangedragen: kunst op de begraafplaats.
Het nieuwe thema is op te vatten als funeraire kunst, waaronder kunstobjecten op grafmonumenten, inclusief symboliek, en beelden op de
begraafplaats. Er kan bijvoorbeeld een route worden uitgezet langs graven met kunstwerken uit verschillende tijden – met het verhaal achter de
steen – of er kunnen rondleidingen worden gehouden langs graven van
kunstenaars. Maar het kan ook gaan om andere vormen van kunst zoals
landschapsarchitectuur, literatuur, muziek en eventueel theater en dans,
als die binding hebben met de begraafplaats.
Samenwerking met plaatselijke kunstenaars, historische verenigingen
en (muziek)scholen levert vast allerlei ideeën op: een concert van plaatselijke musici in de aula? Lezingen, voordrachten van gedichten, een
foto- of poëziewedstrijd rond de begraafplaats, een tentoonstelling van
kindertekeningen rond de dood, etc. Er is van alles denkbaar, waaromheen begraafplaatsen en vrijwilligers iets kunnen organiseren. Volg het
nieuws op weekvandebegraafplaats.nl en meld alles aan wat er op uw
begraafplaats gaat gebeuren!

Kandidaten voor de
Gouden Terebinth 2018

Kunstwerk op een graf op de Algemene Begraafplaats Rockanje (Westvoorne).
Foto Korrie Korevaart

De Terebinthwerkgroep die de prijsuitreiking
voorbereidt, verdiept zich nu in het werk van

De Gouden Terebinth, de funeraire prijs die

de negen kandidaten. Dat zijn, in willekeurige

stichting Terebinth in 2015 instelde, wordt in

volgorde:

februari 2018 voor de tweede keer uitgereikt.

• Werkgroep Het Oude Kerkhof (onderdeel van

Winnaar van deze prijs is de organisatie/in-

de Historische Vereniging Gemeente Beilen)

stantie of de persoon die zich volgens de jury

• de Algemene Begraafplaats Crooswijk

in 2016-2017 uitzonderlijk heeft ingezet voor

• de Werkgroep Funerair erfgoed van de Oud -

het behoud van de klassieke begraafplaats.
Van de kandidaten die zijn aangemeld, worden er begin december drie genomineerd.

heidkundige Kring Hulst (OHK)
• documentairemaker Suzanne van Leendert 		

• Tanja Medema (teamleider van de afdeling 		
Begraafplaatsen Utrecht)
• Peter van Schaijk (vrijwilliger in het project 		
Verloven tot Begraven op de begraafplaats
Daalseweg, Nijmegen)
• de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat in 		
Katwijk aan Zee
• de Stichting Ter Navolging Tiel
• de (Vrijwilligers van de) Stichting Noorder 		
Begraafplaats Assen.

(productie en regie van ‘De zielen van Utrecht’)
Opnieuw gaat het om succesverhalen, van
het werk van de klassieke vrijwilliger tot een
groots restauratieproject. Nieuw is dat er een
documentaire(maker) meedingt! Het levert in
februari ongetwijfeld drie boeiende presentaties
op, speciaal voor Terebinthdonateurs en al wie
begraafplaatsen een warm hart toedragen…
Het bestuur van Terebinth nodigt u van harte uit
om de prijsuitreiking bij te wonen, op 3 februari
2018 (13-17 uur, in de aula van begraafplaats de
Tolsteeg, Maansteenweg 1, 3523 SR Utrecht). De
genomineerden presenteren dan hun project,
waarna de jury de winnaar bekend zal maken.
Aanmelden verplicht (via bureau@terebinth.nl
of tel. 06 2417 3646), voor donateurs en kandidaten gratis, niet-donateurs betalen € 10,- Zie
verder terebinth.nl.
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Een wandgraf in Boxmeeer door Jan Baptist Xavery
De achttiende-eeuwse beeldhouwer Jan Baptist Xavery heeft verschillende grafmonumenten vervaardigd.
Daarvan zijn er enkele bewaard gebleven. Hij paste daarbij nieuwe vormen in de grafcultuur toe. In deze
bijdrage belichten we één van deze graven, een wandgraf in de Sint Petrusbasiliek in Boxmeer. Elementen
van dit graf vertonen een opvallende gelijkenis met beeldhouwwerk op een ander graf, dat enkele jaren na
zijn dood werd vervaardigd.

J

an Baptist Xavery werd in 1697 geboren in Antwerpen en werkte voornamelijk in Den Haag. Hij was
een productieve en veelzijdige beeldhouwer en voerde
onder andere opdrachten uit voor stadhouder Willem IV.
Gedurende zijn artistieke loopbaan heeft hij ook grafmonumenten vervaardigd.1 Hij stierf in 1742. Een jaar voor
zijn dood leverde hij in Boxmeer het gedenkteken af van
Oswald III graaf van Bergh en zijn echtgenote.
Oswald III van den Bergh

Albert Oswald Frans graaf van Bergh werd op 5 september 1646 in Boxmeer geboren. In 1674 volgde hij in het
graafschap Bergh zijn vader op, twaalf jaar later trouwde
hij met Maria Leopoldina Catharina gravin van OostFriesland en Rietberg. Het huwelijk, dat kinderloos bleef,
werd op oudejaarsdag op slot Rietberg in Oost-Friesland
voltrokken, maar meestal resideerde het echtpaar op Oswalds stamslot, het Huis Bergh in ’s-Heerenberg. Daar liet
hij op 19 juni 1712 een testament opstellen, waarin hij
zijn zuster Maria Clara van Hohenzollern tot zijn erfgename benoemde. Zij moest haar rechten echter afstaan aan
een kleinzoon, die de geslachtsnaam voortzette.

Oswald overleed op 20 juni 1712 en werd drie dagen later
in Boxmeer begraven. Zijn vrouw volgde op 6 mei 1718.
Kort voor haar dood had zij in een nieuw testament haar
wens kenbaar gemaakt om te worden begraven in de kerk
te Boxmeer. Haar erfgenaam kreeg de verplichting opgelegd om een epitaaf voor hen beiden te laten maken ter
waarde van zeven- tot achthonderd gulden, versierd met
hun beider wapens en met opgave van hun sterfdata. Het
epitaaf is inderdaad besteld, maar werd pas in 1741 in de
kerk geplaatst.
Iconografie

Het wandgraf werd bevestigd aan de muur van de kerk
en bestaat uit een sarcofaag en een obelisk. Het is vervaardigd van wit en zwart marmer. Beeldbepalend element is
een treurende putto, die op het deksel zit. Zijn linkerarm
rust op een schedel. De doodskop herinnert ons aan de
vergankelijkheid van het aardse bestaan.
In zijn rechterarm houdt hij een omgekeerde toorts vast.
Dit attribuut was een geliefd grafmotief, dat uit Italië
stamt en sinds de zestiende eeuw ook in Frankrijk en de
Nederlanden voor kwam en verwijst naar het ‘uitdovende’

Het graf van Catharina Alida van der Dussen in de Grote Kerk in Culemborg.
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leven. Het treurende jongetje droogt zijn tranen met een rouwsluier.
Links van de putto staat een rookpot of levenslamp. Achter hem is op klauwpoten een
obelisk geplaatst. Daar hangen middenop,
aan een slinger van vergulde bladeren, de twee
wapenschilden met daarboven een kroon. Het
linker wapen, een leeuw die is gepositioneerd
in een krans van elf penningen, is van Oswald,
rechts hangt het wapen van zijn vrouw. Boven
op zijn een vergulde gevleugelde zandloper,
een slang die in zijn staart bijt en twee liggende toortsen geplaatst. De zandloper duidt het
vlieden van de tijd aan, bij dag met een vogelvleugel en bij nacht met een vleermuisvleugel.
Voorop de sarcofaag is een witmarmeren plaat
aangebracht met een Latijnse inscriptie, die in
gouden letters uitvoerig de bezittingen van het
echtpaar opsomt. Rechtsonder staat de signatuur van de maker: J:B:Xavery.1741.F.
Opmerkelijke details

Het graf bevat enkele opmerkelijke details.
Het eerste opvallende kenmerk is de obelisk.
Die verwijst naar roem en onsterfelijkheid.
Dit element werd vooral in Franse en ZuidNederlandse grafmonumenten toegepast. De
in Frankrijk geboren ontwerper Daniël Marot
introduceerde de obelisk als vormbepalend
element in de Noord-Nederlandse grafkunst.2
Xavery kan, indien hij het graf zelf ontworpen
heeft, inspiratie hebben geput uit diens prenten. Marot plaatste de obelisk in de regel, net
als Xavery in Boxmeer, direct op de tombe.
De invloed van Xavery’s leermeester Michiel
van der Voort, die de obelisk reeds in 1709
toepaste bij een grafmonument in Antwerpen,
kan echter ook niet worden uitgesloten. In de
Noordelijke Nederlanden werd de obelisk toen al sporadisch toegepast, bijvoorbeeld door Johannes Blommendael en Jan Mast.
Een tweede opvallend detail betreft de treurende putto,
die ook navolging vond bij Xavery’s naaste medewerker
Johannes Franciscus Maes (1707-1759).3 Maes maakte na
de dood van Xavery in de Grote Kerk van Culemborg in
1746 beeldhouwwerk voor het grafmonument ter nagedachtenis aan Catharina Alida van der Dussen, dochter
van een Dordtse regent. De vrij sobere, vrijstaande tombe
werd ontworpen door de steenhouwer Joseph Bollina, terwijl Maes de treurende putto bovenop vervaardigde. Ook
hier droogt deze zijn tranen met een rouwfloers, terwijl
zijn rechter elleboog rust op een schedel en zijn andere
hand een omgekeerde toorts vasthoudt. Op het floers, dat
tussen zijn voeten over de rand van het deksel valt, heeft
de beeldhouwer zijn signatuur aangebracht: J.F. Maes F.
1746.
Deze putto vertoont opvallende overeenkomsten met
Xavery’s putto in Boxmeer. Een verschil is dat de putto
in Culemborg een gespiegelde versie is. Daarnaast ligt het
Terebinth 2017-4

Het wandgraf door Jan Baptist Xavery in Sint Petrusbasiliek in Boxmeer.

floers in Boxmeer niet over het hoofd van de putto. Ook
de zandloperfiguur komen we op beide monumenten tegen. Alleen is die in Boxmeer boven de putto geplaatst en
in Culemborg eronder aan de voorzijde van de tombe. De
putto van Xavery is overigens veel fraaier uitgevoerd.
In 1958 werd het graf in Boxmeer gerestaureerd. Het had
echter weinig gescheeld of Xavery’s wandgraf was in de
oorlog verloren gegaan. In 1944 werd de Sint Petruskerk
namelijk grotendeels verwoest. Maar het graf bleef gelukkig gespaard. Een extra reden om dit kwetsbare funeraire
erfgoed te koesteren.
Dennis de Kool
1
2

3

D. de Kool, Jan Baptist Xavery (1697-1742). ‘Een veelzijdige tuinkunstenaar’ in
Bulletin KNOB 110, (2011), nr. 2, p. 59-67.
F. Scholten, ‘Daniel Marot. Ontwerper van grafmonumenten’ in K. Ottenheym
(red.), Daniel Marot, vormgever van een deftig bestaan. Architectuur en interieurs
van Haagse stadspaleizen (Zutphen: Walburg Pers, 1998), p. 89.
D. de Kool, ‘Johannes Franciscus Maes (1707-1759). De beeldhouwer die in Delft
uit de schaduw van zijn leermeester trad’ in Jaarboek Delfia Batavorum 2013 (Delft:
Historische Vereniging Delfia Batavorum, 2014), p. 111-127.
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De ruïne van de Bovenkerk als toeristische attractie.

Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland

Begraven in Malakka

Net als in Ceylon, dat in de vorige aflevering werd beschreven, zijn ook in Malakka in Maleisië nog graven te
vinden uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Toen Malakka in 1825 door de Britten
werd overgenomen, assimileerden de nog aanwezige Nederlanders al snel met de nieuwe machthebbers. Dat
resulteerde in Engelstalige grafbedekkingen met Nederlandse familienamen.

D

e VOC liet al kort na haar oprichting in 1602
een begerig oog vallen op Malakka. Dat lag
strategisch tegenover Sumatra aan de Straat van
Malakka, maar was in handen van de Portugezen. Al enkele jaren later deed Cornelis Matelieff de Jonge in 1606
een – vergeefse – poging om dit Portugese bezit te veroveren. Dat zou pas in 1641, met hulp van de Sultan van
Johor, lukken. Was dat in 1606 geslaagd, dan is het verre
van denkbeeldig dat Malakka en niet Batavia, pas dertien
jaar later door Jan Pietersz Coen gesticht, de hoofdplaats
van de VOC in Zuidoost-Azië was geworden.
Malakka was desondanks lang een belangrijke vestiging.
Toen Nederland in 1795 onder Franse invloed kwam,
werd het bewind over de overzeese bezittingen overgenomen door de Britten, zo ook in Malakka (alleen op
Deshima, in de haven van Nagasaki, zou de Nederlandse
driekleur blijven wapperen). Na de Franse tijd werden
veel bezittingen teruggegeven. Dat gebeurde in 1818 ook
met Malakka, maar niet voor lang. In 1825 werd de vestiging met de Britten geruild voor Benkoelen op Sumatra.
Nog steeds is er in Malakka veel terug te vinden uit de
Nederlandse tijd en kan je er probleemloos de weg vragen
naar Jonker Street, Heeren Street of het Stadthuys, je zult
de goede kant op worden gestuurd.

rivier. Hier bevond en bevindt zich het centrum van de
stad Malakka. Toen die werd veroverd, stond bovenop de
heuvel een Portugese kerk, de Igreja de Madre de Deus
(Kerk van de Moeder Gods). De oorsprong van deze kerk
ligt in 1521 en deze is daarmee de oudste kerk in Zuidoost-Azië.
Toen Malakka was veroverd, werd dit een gereformeerde
kerk. Er werden – bijna vanzelfsprekend – ook hoogwaardigheidsbekleders en familieleden van hen begraven. Dat
was in de Portugese tijd al zo en dat bleef zo onder het
VOC-bewind. In de kerk zijn nog enkele grafstenen van
Portugezen en er is een crypte waarin de heilige Franciscus Xaverius († 1552) bijgezet is geweest, voordat zijn
resten drie jaar na zijn dood naar Goa in India werden
overgebracht.
In 1753 kwam vlak bij het Stadthuys, het ‘regeringscentrum’, een nieuwe kerk gereed. De oude kerk op de heuvel werd sindsdien aangeduid als ‘Bovenkerk’, de kerk in
het centrum van de stad als ‘Benedenkerk’. Tegenwoordig
heten deze ‘St. Paul’s Church’ en ‘Christ Church’. Met het
gereedkomen van de Benedenkerk raakte de Bovenkerk
langzaamaan in verval, het dak zou het uiteindelijk begeven en er bleef slechts een ruïne over met grafstenen op
de vloer.

Bovenkerk

Nederlandse graven

De oorspronkelijke vesting Malakka lag rond een heuvel
met een vlakker gedeelte aan de kant van de Malakka22

De graven in de Bovenkerk zijn vrijwel uitsluitend van de
elite onder de VOC-inwoners. Er liggen ettelijke gouverTerebinth 2017-4

neurs en opperkooplieden met hun familieleden begraven, maar toch ook een ziekenbezoeker die tevens diaken
was. De meeste stenen voor de echt hooggeplaatsten zijn
schitterend uitgehakt in zwart arduinsteen, net als bij de
graven in Ceylon, afkomstig uit India. Voor anderen, zoals voor diaken Pieter Pietersen uit Enkhuizen, werd een
lokale granietsoort gebruikt en was de behakking ruwer,
terwijl er in de taal soms fouten werden gemaakt.
Op de stenen van Nederlanders is de tekst in het Nederlands, alleen bij Joanna Six (1655-1696) staat een Maleis
woord, waar haar man, Jacobus Pedel, wordt aangeduid
als ‘Coopman en Sabandaer deser Plaatse’. Een sabandaar
was een havenmeester, een functie die in het VOC-gebied
met deze Maleise term werd aangeduid.
Grafstenen tegen de muur

In 1932 besloot de Malacca History Society om de grafstenen rechtop tegen de kerkmuren te zetten. Dit om
verdere aantasting door de elementen, die door het ontbreken van het dak vrij spel hadden, zoveel mogelijk te
voorkomen. Nu, 85 jaar later, staan zij er nog steeds. En
het moet gezegd, door deze maatregel, waardoor er ook
niet meer over de stenen wordt gelopen, zien ze er vaak
nog heel goed uit. Wel is door de herplaatsing hun oorspronkelijke positie niet meer herkenbaar, maar gelukkig
werd die in 1900 door E.M. Merewether op een tekening
vastgelegd.1
Heden ten dage is de ruïne van deze oude kerk, en zeker
ook het Nederlandse funeraire erfgoed daar, een toeristische attractie van jewelste.

De heuvel als begraafplaats

Gedurende de Engelse tijd werd de hele St. Paul’s Hill
gebruikt als begraafplaats. Omdat hier grootschalig is
geruimd, is daar niet veel meer van te zien. Vanuit het
centrum van de stad gezien is er aan de achterkant van de
heuvel echter een klein gedeelte van overgebleven. Dit lag
ooit binnen het streng bewaakte terrein van de residentie
van de gouverneur en daar mochten de ruimers niet komen. Hier is nog een enkel graf te vinden met een Nederlandse familienaam in een verder Engelse context.
Kubur Belanda

Aan de achterkant van St. Paul’s Hill bevindt zich aan de
voet van de heuvel nog een voormalige Nederlandse begraafplaats: de ‘Dutch Graveyard’, in het Maleis ‘Kubur
Belanda’. Hier bevinden zich thans meest graven uit de
Britse periode, herkenbaar aan de witgeschilderde tombes.
Daartussen liggen nog enkele oude, direct op de grond
liggende ongeschilderde Nederlandse grafstenen.
Bert Lever
Dank voor informatie ben ik verschuldigd aan Colin Goh (Malakka) en Dennis De Witt (Puchong). De Witt is een Maleisiër
met verre Nederlandse roots, hij schreef een handzaam boek getiteld Historical Tombstones and Graves at St Paul’s Hill Malacca
(Nutmeg Publishing: 2013, 2e herz. dr. 2016).
1

E.M. Merewether, ‘Inscriptions in St. Paul’s Church, Malacca’, Journal of
the Straits Branch of The Royal Asiatic Society 34 (1900), p. 1-21.

Nederlandse grafstenen te midden van witte Engelse tombes op de Dutch Graveyard.
Terebinth 2017-4
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uit het veld: BOUKJE CANAAN
In deze rubriek vertellen mensen uit het veld

schromen nog om het maken van foto’s aan te

over hun werk voor het behoud van ons fune-

bieden, daarvoor moet er nog meer vertrouwen

lang niet alles konden waarnemen. ‘Een foto-

rair erfgoed. En de opkomst van nieuw. Aan

komen.’ En dat gaat met de nodige aarzeling.

graaf ziet meer dan de betrokkenen, je kan mo-

het woord is afscheidsfotografe Boukje Canaan

‘Veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte en

menten vastleggen die hen zijn ontgaan.’

(afscheidsfotograaf.nl), die zich specialiseerde

weten niet hoe mooi het kan zijn om van zo’n

in het fotograferen van uitvaarten en dit aan

belangrijk moment foto’s te hebben. Daar wordt

Follow-up

andere fotografen leerde.

van te voren niet over nagedacht. En omdat het

Boukje maakt voor de nabestaanden altijd een

nieuw is, hebben weinigen er voorbeelden van

album, dat ze enige tijd na de uitvaart in samen-

gezien.’

spraak samenstelt. Zomaar een stick opsturen is

Boukje Canaan werd geconfronteerd met af-

Al was het alleen al omdat zijzelf bij de uitvaart

te onpersoonlijk. ‘Als zij het album krijgen zijn

scheidsfotografie bij het overlijden van haar
moeder. Van huis uit is zij filmmaker en zij wilde

een verhaal vertellen

zij altijd blij en is de verrassing vaak groot: ‘‘Hoe

van de uitvaart graag beelden hebben. Een

Boukje is vanuit haar achtergrond gewend om

kan dat, ik heb je helemaal niet gezien. Wat heb

bevriende fotograaf nam dit op zich, maar: ‘ach-

beeld te analyseren, zij kan zien hoe beelden

je dat integer en kunstzinnig gefotografeerd!’’’

teraf realiseerde ik me dat dat veel beter had

een verhaal kunnen vertellen. Maar ‘de mo-

Zij heeft zich erover verbaasd, dat dit niet alleen

gekund’, vertelt zij. ‘Hij stelde zich bescheiden

menten pakken die de kern van het gebeuren

een persoonlijke herinnering blijkt te zijn, maar

op, maakte zich zoveel mogelijk onzichtbaar en

uitdrukken, hoe doe je dat? De beelden moeten

dat de foto’s graag met anderen wordt gedeeld.

bracht mensen niet herkenbaar in beeld. Dat

waarachtig zijn en de sfeer uitdrukken die een

‘Het wordt zelfs gebruikt om het verlies be-

was niet de bedoeling. Het is de betrokkenheid

afscheid kenmerkt. Als het om een (zelf )moord

spreekbaar te maken. En mensen halen er ook

van de mensen, de warmte en de liefde die op

gaat bijvoorbeeld, is de sfeer totaal anders dan

troost uit.’

zo’n moment belangrijk zijn, en dat kwam nu

bij een levenloos geboren kindje.’ Nabestaan-

juist niet in beeld.’

den zijn achteraf heel gelukkig met de foto’s.

Margriet de Roever

Zij begon zich te realiseren dat afscheidsfotografie een apart genre is,
zoals portret- of architectuurfotografie
dat zijn, en zij ondernam stappen om
deze specialisatie professioneel van
de grond te tillen. ‘Als je dit werk gaat
doen, doe het dan op de juiste manier’,
was haar leidraad.
Een kwestie van vertrouwen

Om goede afscheidsreportages te realiseren startte zij hiervoor een opleiding.
‘Van collega’s kreeg ik aanvankelijk
weinig respons’ vertelt ze, ‘het was een
nieuw verschijnsel. Je denkt dat een
fotograaf bij zo’n gebeuren hopeloos
in de weg loopt, maar dat is niet zo.’
Om dit meer bekendheid te geven,
gebruikt Boukje sociale media, schrijft
zij blogs, geeft lezingen en staat op
uitvaartbeurzen. ‘Maar het blijft moeilijk
om uitvaartleiders te overtuigen om
dit onder de aandacht te brengen. Zij
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