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funeraire varia / een nieuw graf voor een surrealistisch schilder
In de film Zielen van Utrecht kwam hij voorbij, de surrealistische schilder

fisch gezelschap Luis. Die naam zegt het al, hij voelde zich een luis in de

Joop Moesman (1909-1988), op 11 mei 2017. Toen werd hij in zijn geboor-

pels van het establishment. Dat stond hem op den duur zo tegen, dat hij

teplaats herbegraven omdat zijn graf in Schalkwijk zou worden geruimd.

in 1967 de wijk nam naar het gehucht Tull en ’t Waal bij Schalkwijk, waar

Moesman werkte bij de spoorwegen en schilderde in zijn vrije tijd. Geheel

hij bij de Michaëlskerk werd begraven.

autodidact, werd hij een van de belangrijkste surrealistische kunstenaars

Toen de voorgenomen ruiming Ari Doeser ter ore kwam, de secretaris van

in ons land. Zijn naakten – niet erotisch bedoeld – werden soms uit ten-

de stichting Muzum die Utrechtse kunst en kunstenaars onder de aan-

toonstellingen verwijderd. Hij was ook graficus, ontwerper van het font

dacht brengt, zorgde deze voor een graf op Soestbergen. Eerder richtte

Pretonius. En hij was een tegendraads figuur, medeoprichter van het gra-

Doeser een fonds op dat samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds
zorgt voor behoud en herstel van schrijversgraven. De laatste rustplaats
van E.J. Potgieter en Jacques Perk (De Nieuwe Ooster Amsterdam),
J. Kneppelhout (Katwijk), Nicolaas Beets (Soestbergen), Albert Verwey
(Noordwijk) en W.G. van der Hulst (Soestbergen), bleef zo behouden
(zie ook Terebinth 2016-4). Op Soestbergen werden in het afgelopen
decennium meer Utrechtse kunstenaars bijgezet; Moesman ligt niet
ver van Gerrit Rietveld en verkeert in gezelschap van Gerard van Rooy,
Dirkje Kuik, Gert de Rijk, Dolf Zwerver en Guillaume van der Graft.
Zijn graf, een ruwe, kogelvormige steen, met in de door hemzelf ontworpen letter zijn naam en data, is van de hand van Willem Noyons.
Deze ‘zwerfkei’ verhuisde mee, evenals een vrouwentorso van de Utrechtse beeldhouwer Joop Wouters, dat op het graf van zijn vrouw Elsa van Dijk
stond. Zij had graag bij haar man gerust, maar zij lag op Oud-Wulven in
Houten. Zij deelt nu echter het graf met hem.
Margriet de Roever
Foto Ad Schippers
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Inhoud

Het eerste nummer van deze jaargang staat - hoe kan het ook
anders - in het teken van de uitreiking van de Gouden Terebinth,
tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht op 3 februari jl.
De Utrechtse begraafplaatsen komen in dit nummer dan ook in
verschillende bijdragen naar voren, waaronder de fotoreportage
over de oude begraafplaats Soestbergen. Een wandeling over
twee begraafplaatsen in Renkum levert naast lokale bijzonder
heden ook aanknopingspunten op voor de vaderlandse geschiedenis. Er gaat een nieuwe serie van start, over tuinarchitecten die
een wezenlijke bijdrage leverden aan de vorm van onze begraafplaatsen. Wim Cappers schreef hiervoor het inleidende artikel,
waarin al een globaal overzicht wordt gegeven.
Verspreid in het nummer - uitgebreid met vier pagina’s - komen
soms onverwachte gezichtspunten naar voren: Gesprekken met
de doden? Het gebeurt op Soesbergen. Een nieuwe begraafplaats
aanleggen? Ze worden nauwelijks meer ontworpen. As opbergen
in een boek van keramiek? Ze worden op bestelling gemaakt. De
dood zien als een slaap waaruit je ooit zal ontwaken, verhaalt de
bijdrage van Anne-Mie Havermans over het kussen op het graf,
om op te rusten of op te knielen. Brieven schrijven aan een overledene? Tanja Medema deed het, ze kunnen worden gepost op
begraafplaats Daelwijck in Utrecht. En een wandeling met een
filosoof langs grafvelden om na te denken over vergetelheid? Een
onverwachte invalshoek, die een boeiende kijk op onze funeraire
cultuur kan opleveren.

Foto boven: De drie genomineerden voor de Gouden Terebinth 2018,
v.l.n.r. Peter van Schaijk, In Paradisum Nijmegen, Christa Tydeman, Ter
Navolging Tiel en Suzanne van Leendert, maker van de film Zielen van
Utrecht. Zie voor de uitslag p. 23. Foto Clasien de Vries
Foto omslag: Rotonde met grafkelders op begraafplaats Soestbergen in
Utrecht, die een belangrijke rol speelt in de film Zielen van Utrecht, zie
p. 17 en 24-25. Foto Bert Pierik
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MENS & PLEK / pauline harmsen, jurylid gouden terebinth 2018
Sinds 2007 werkt Pauline Harmsen op Essenhof.

het crematorium en vóór de inbedding van be-

boek van de stad vind ik een belangrijke taak

De gemeente Dordrecht heeft onlangs de princi-

graafplaats en crematorium in het gemeentelijk

van Essenhof.’

piële keuze gemaakt tegen de privatisering van

apparaat. Dat betekent dat de functie van direc-

Vanwege het thema van de komende Week van

teur verdwijnt en er een teamleider komt.

de Begraafplaats, Tussen kunst en kist, loopt ze

Pauline Harmsen gaat daarom over naar een

voor de foto meteen naar het oude gedeelte van

andere baan: ze wordt manager van het cul-

de begraafplaats, waar oude en nieuwe graf-

tuurhistorisch project Ode aan de Synode, dat

monumenten samen de speciale schatkamer

Dordrecht op touw zet voor de herdenking van

van Essenhof vormen. Juist over die combinatie

de Synode van Dordrecht in 1618-1619, vier-

heeft Pauline Harmsen een uitgesproken me-

honderd jaar geleden. Kerkelijk en politiek een

ning: ‘Gezonde bedrijfsvoering en cultuurbehoud

mijlpaal: ‘De kick off van de Republiek der Zeven

zijn heel goed te combineren, als je maar de tijd

Provinciën’ volgens haar.

neemt om erover na te denken.’ Het Ei van gra-

Jazeker, ze gaat Essenhof missen, vooral de

ficus Hans Petri, ontworpen voor zijn eigen graf!

mensen die er werken. Ze was er voor alle men-

Ze hoeft zelf eigenlijk niet zo op de foto, het Ei

sen en voor de stad. Zoals ze het zelf zegt: ‘De

is mooi genoeg. Maar ze krijgt er nog een beeld

dienstverlening zit ons in het bloed. De gemeen-

bij: links achter het ei zien we de figuur van

te is verantwoordelijk voor de lijkbezorging van

Insulinde, op het graf van P..J. Veth, hoogleraar in

haar inwoners. Mensen van alle gezindten moe-

de Aziatische talen en culturen in Leiden.

ten een rustplaats in hun stad kunnen krijgen.
Bovendien: het hoeden van het geschiedenisTerebinth 2018-1

Korrie Korevaart
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Funeraire wandeling

Onder de Bomen en Harten
Het is een dag na de storm van 18 januari jl. als ik de be
graafplaats Onder de bomen in Renkum oploop. De wind
heeft er in de vorm van afgerukte takken zijn sporen achter
gelaten. Een deel van een monumentale Californische
cipres ligt verdwaasd op de grond en heeft in zijn val een
aantal grafstenen beschadigd. Op de begraafplaats heerst
de spreekwoordelijke stilte na de storm.

R

enkum ligt tussen de uiterwaarden van de rivier
de Rijn en de heuvels van de Veluwezoom. Natuurlijke beken zorgen voor de afvoer van het
regenwater van het Veluwemassief. In de twintigste eeuw
ontwikkelde Renkum zich van een ‘armoedig boerengehucht’ tot een ‘welvarend, met goede huizen prijkend
dorp’. Oorspronkelijk was het een arbeidersdorp terwijl
in het buurdorp Oosterbeek – samen één gemeente – de
gegoede burgerij in villa’s en landhuizen woonde.

Rond de Hervormde kerk

Begraven is in Renkum een stokoude cultuur. De omgeving kent bewoningssporen uit het Neolithicum, rond het
Renkums beekdal zijn graven te vinden vanaf de Trechterbekercultuur. Op de plek van de huidige ijsbaan lag eens
de ‘bultenakker’, een urnenveld uit 800 tot 100 jaar voor
Chr.
Zoals in alle dorpen en steden in Nederland werden ook
de doden in Renkum begraven in en op het kerkhof rond
de Hervormde kerk. Die stond op een wat hoger gelegen
terrein op de hoek van Onder de Bomen en de huidige
Dorpsstraat. In 1823 heeft W. Tollemeyer uit Huissen
voor zeshonderd gulden het metselwerk van kerk en kerkhofmuur hersteld, de daken van de kerk gerepareerd en de
toren grotendeels vernieuwd.
In 1860 kwam het hervormde kerkhof in bezit van de
gemeente Renkum. Na de sloop van de kerk in 1864 bleef
het kerkhof echter nog zo’n twintig jaar in gebruik. Later
werd aan de noordzijde een nieuw stuk in gebruik genomen. Dat dit niet geheel vlekkeloos verliep, berichtte het

Oudste grafzerk
In het voorportaal van de huidige Hervormde kerk aan de
Kerkstraat ligt een oude zerk, die eerst in de toren van de
oude kerk lag. Die is afkomstig van het graf van ds. Wilhelm
Heshusius en kwam in 1953 tevoorschijn bij ruimingswerkzaamheden op het oude kerkhof. Op deze zerk staat, zij het
zeer onduidelijk, een fraai staaltje grafpoëzie:
W. Heshusius, Overlede te Renkum, den 5e april 1782.
Sla ’t oog o Renkum op deez’ zerk,
hier ligt een dienaar van uw kerk.
Die ijvrig voor Uw welzijn waakte,
U graag uit duivels banden slaakte.
Hebt gij hem geen gehoor gegeven,
hij zuiver van Uw schuld gebleven.
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Het graf van de kunstschilder Hendrikus Alexander van Ingen (1846-1920).

Algemeen Handelsblad op 1 juni 1883: ‘Te Renkum zou
dezer dagen op de nieuwe begraafplaats het eerste lijk ter
aarde worden besteld. Bij aankomst bleek, dat men vergeten had een ingang te maken. De kist werd toen over de
omsluiting (een doornenhaag) heen gedragen en verder
grafwaarts gebracht’.
Onder de Bomen

Wie nu de begraafplaats Onder de Bo(o)men betreedt,
loopt via een steil oplopend pad door de poort. Direct
links staat een eenvoudig baarhuisje. Het hoofdpad
scheidt het oude deel van een nieuw. De begraafplaats
maakt zijn naam waar: de graven liggen onder de bomen.
Het zijn vooral coniferen die hier staan met, op het open
veld binnen de omheining van een graf, een verdwaalde
berk. Zodra de lucht breekt en een zwak zonnetje door
de wolken schijnt, zorgen de zonnestralen voor een fraai
lichtspel over de begraafplaats. Sombere stenen krijgen
door het licht een speels aanzien.
De oudste stenen aan de rechterkant van het middenpad dateren uit 1850-1913. Waarschijnlijk zijn er dus
stenen van het oude kerkhof bij de Hervormde kerk
overgebracht naar de nieuwe begraafplaats. Hier ligt de
gegoede burgerij – middenstanders, dominees, gepensioneerde militairen, renteniers en villabewoners. Maar ook
de directeuren van de papier- en steenfabrieken. Wonen
in Renkum was vanwege de fraaie ligging tussen Veluwezoom en Rijn eveneens in trek bij gepensioneerden.
Veel graven zijn hier nu overwoekerd, waardoor namen
niet meer te lezen zijn. Zerken en hekwerkjes zijn door
struiken en bomen vernield, kettingen verdwenen. Het
Terebinth 2018-1

Op de begraafplaats heerst
de spreekwoordelijke stilte
na de storm.
natuurlijk verval geeft het rechterdeel een romantisch
aanzien.
‘Zijn werk was vrede’

Opvallend is de grafsteen (C751) van Hendrikus Alexander van Ingen (1846-1920). Een palet verraadt dat Van
Ingen kunstschilder was. ‘Zijn werk was vrede’, staat op
de bovenrand. Van Ingen woonde en werkte zijn hele
leven in Renkum, waar hij een atelier aan de Dorpsstraat had. Hij werd in zijn jonge jaren beïnvloed door
de schilders van de Haagse School, die ’s zomers veel in
Oosterbeek verbleven. Hij is vooral bekend om zijn landschappen met koeien. Een gebroken zuil markeert het
graf van Petronella Jacoba (Pietje) Ploem (1838-1920),
bewoonster van het herenhuis Lemgo. Mejuffrouw Ploem
stond bekend om haar goedgeefsheid. Zij deelt een graf
met haar oom en zijn vrouw. Elders op de begraafplaats
bevindt zich een vrijwel identiek graf, waar eveneens leden van het geslacht Ploem begraven liggen.
We vinden hier ook de bewoners van landgoederen in de
omgeving. Op de stèle van het dubbelgraf (B097-B098)
van Arnold Beijer staat: overleden ‘op Nol in ’t Bosch’.
Dat is de naam van een bekende uitspanning op de grens
van Renkum en Wageningen.
In 1875 werd jhr. mr. F.J.C. Schimmelpenninck (18531906) uit Amsterdam eigenaar van het landgoed Keijen-

Graf van de plaatselijke weldoenster Mejuffrouw Pietje Ploem (1838-1920).

berg. Dat bleef eigendom van de familie tot 1974, toen
het werd overgedragen aan Staatsbosbeheer. Jonker Frederik werd begraven in het familiegraf (A001). Ook mr.
Reinhardt Crommelin, begraven in een naastgelegen graf,

Als een zwak zonnetje door de wolken schijnt, zorgen de stralen voor een fraai lichtspel.
Terebinth 2018-1
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Stèles op het oude deel van Onder de bomen.

was de bezitter van een groot landgoed, waarop hij een
villa liet bouwen, De Kortenburg. Na zijn overlijden in
1871 kocht mr. Gerard Willem van Rechteren, kamerheer
van koning Willem III, het huis. Tien jaar later kocht

de koning de villa zelf, in de hoop dat de omgeving zijn
jonge vrouw Emma deed denken aan haar geboortestreek
Hessen in Duitsland. De villa werd omgebouwd tot een
paleis en kreeg de naam Oranje Nassau Oord.

Plattegrond van Onder de Bomen met rechts het gedeelte uit 1883 en links de uitbreiding van 1913.
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Nieuwe uitbreiding

Links van het hoofdpad ligt de uitbreiding die na 1913
in gebruik werd genomen. Hier is veel meer sprake van
een ontwerp: twee hoofdpaden die elkaar kruisen met een
rotonde. Evenwijdig aan het hoofdpad lopen de zijpaden.
Dit deel heeft een heel ander aanzien; de stenen zijn eenvoudig, veelal stèles. De coniferen hebben plaats gemaakt
voor reusachtige zomereiken. Tegen de noordrand staan
twee zeilbeuken.
Uit de begintijd zijn hier nauwelijks stenen te vinden.
De oudste stammen uit de jaren twintig en dertig van de
vorige eeuw. Hier zijn de opvallende familiegraven van
Beuker (directeur papierfabriek) en Haverkorn van Rijsewijk (huisarts). Maar ook gewone stenen kunnen opvallen: ‘Dank aan god dat ik in Renkum mocht leven’ staat
er op een zerk.
Een opvallend graf is dat van Abraham (Bram) Streefland (1906-1945), een verzetsheld die op 8 maart 1945
bij Woeste Hoeve werd gefusilleerd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog richtte hij een verzetsgroep op, die zich
bezighield met de verspreiding van illegale bladen en het
huisvesten van onderduikers.
In de jaren zestig van de vorige eeuw dreigde Onder
de Bomen vol te raken. De gemeente legde toen op de
grens van Renkum en Wageningen aan de Hartenseweg
een nieuwe begraafplaats aan. Na de opening van deze
nieuwe dodenakker raakte de oude begraafplaats in de
vergetelheid. Sinds 2001 is het zuidelijk deel echter een
gemeentelijk monument. Na 2000 nam de gemeente het
onderhoud van de zwaar verwaarloosde begraafplaats weer
ter hand en werden de overwoekerde graven vrijgemaakt.
En vond er een grootschalige ruiming plaats. Sinds en-

De algemene begraafplaats Harten, aangelegd in 1966 en uitgebreid in 2003.

Sombere stenen krijgen door het
licht een speels aanzien.

kele jaren vinden er weer begravingen plaats, veelal bijzettingen. Nieuwe graven worden, zo is het plan, in het
‘nieuwe’ deel wederom uitgegeven voor honderd jaar.
Op die manier wordt ingespeeld op de wens van de
Renkummers voor ‘eeuwige’ grafrust en biedt Onder
de Bomen een alternatief voor de nabijgelegen natuurbegraafplaats Heidepol.
Harten

Vanaf Onder de Bomen is het een korte wandeling naar
de nieuwe algemene begraafplaats Harten. De weg naar
de ingang loopt via Kortenburg door Oranje Nassau
Oord. De begraafplaats (3,6 ha), vernoemd naar het verdwenen buurtschap Harten, is in 1966 als een bospark
aangelegd en in 2003 nog eens uitgebreid met achthonderd nieuwe graven. Het is een typische naoorlogse
begraafplaats met veel uniforme grafmonumenten. Het
nieuwe deel oogt leeg, de gemeente Renkum kan nog
jaren voort met begraven. Tegen de Hartenseweg is af
geweken van de strakke, planmatige aanleg met een besloten hof met stalen urnenpalen, een bijzonder kinderhof
en een islamitisch gedeelte.
Bartho Hendriksen
met dank aan Hans Braakhuis en Lambert van Gils, Historisch
Genootschap Redichem, en Erwin Vink, gemeente Renkum

De tuinarchitect en de dood
Begraafplaats Kleverlaan in Haarlem, ontworpen in 1828 door Jan David Zocher. Foto Bert Pierik

Twee eeuwen begraafplaatsinrichting

Groen versus grijs

W

ie via Google of een drone begraafplaatsen
van bovenaf bekijkt, ziet veel op broccoli
lijkend groen. De grijze rechthoekjes tussen
dit geboomte duiden op de aanwezigheid van gedenktekens en gebouwen. Dit beeld lijkt vanzelfsprekend maar
dat is het niet. Veel kerkhoven waren vroeger kale vlaktes.
Hoe kwam hierin bij de aanleg van buitenbegraafplaatsen
verandering? Wat is het verband met de groei van steden?
En hoe groot was de inbreng van tuinarchitecten? De
serie ‘De tuinarchitect en de dood’ laat zien hoe vanaf de
negentiende eeuw begraafplaatsen zijn ingericht. Deze
inleiding vertelt hoe beplanting en gedenktekens een plek
kregen op begraafplaatsen en schetst in hoofdlijnen twee
eeuwen begraafplaatsinrichting.

Kale kerkhoven

Luchtbeelden van kerkhoven die vroeger in gebruik waren, bestaan niet. Gelukkig geven zestiende- en zeventiende-eeuwse stadsplattegronden een gedetailleerd en soms
driedimensionaal overzicht van de bebouwing en het
groen. De steden waren ommuurd en later omwald. De
kerken in het centrum, waar doden werden begraven, zijn
goed zichtbaar. De kerkhoven zijn lege terreinen zonder
gedenktekens en beplanting. Stadspoorten markeerden de
8

overgang tussen het veilige leven als poorter en het onbestemde bestaan in het ‘lege land’ als plattelander.
Gecultiveerde natuur

Vanaf de zeventiende eeuw gingen koningen en edelen de
ongerepte natuur in tuinen cultiveren. In Frankrijk liet
Lodewijk XIV bij het paleis van Versailles een tuin aanleggen. Dit gigantische complex is symmetrisch opgezet en
verbeeldt de almacht van de Zonnekoning.
Anders dan deze Franse tuin ontwierpen Engelsen in de
achttiende eeuw een tuin met hoogteverschillen, kronkelige paden, stemmig groen en onverwachte vergezichten.
Het adagium van klassieke auteurs en zeventiende-eeuwse
landschapsschilders Et in Arcadia ego (Ook in Arcadië
ben ik, de dood, aanwezig) vormde hun inspiratiebron.
In deze landschapstuinen kregen bouwwerkjes als ruïnes
en cenotafen ofwel lege graftombes een plek. De Engelse
tuin gaf zo uitdrukking aan het gevoelsleven.
Het invloedrijkste geschrift over de Engelse tuin werd
geschreven door een Duitser: Christian Hirschfeld. In
Theorie der Gartenkunst uit 1779-1785 besteedde hij tevens aandacht aan de begraafplaats. Hij zag deze als een
melancholische tuin. Het beroemdste graf in een Engelse
tuin bevond zich nota bene in Frankrijk. Toen de ZwitserTerebinth 2018-1

se natuurfilosoof Jean-Jacques Rousseau in 1778 overleed,
is zijn lichaam in Ermenonville daadwerkelijk bijgezet op
een eiland, dat volgens de Engelse landschapsstijl was ingericht. Lang heeft hij daar niet gelegen. De Franse revolutionairen beschouwden Rousseau als hun held en gaven
hem in 1794 in het Panthéon zijn laatste rustplaats.
Het graf van Rousseau in Ermenonville inspireerde edelen
en gegoede burgers in de Republiek tot gelijksoortige creaties. Zo liet Cornelis Groeninx van Zoelen, burgemeester
van Rotterdam, in 1781 op landgoed Huys ten Donck bij
Ridderkerk een piramide plaatsen. Die verwees naar de
toen populaire Egyptische dodencultuur. Ook bij Zwolle,
Velp en Heemstede zijn rond 1800 Engelse tuinen met
funeraire objecten ingericht.
Hoe je bij zo’n grafteken rouwt om een gestorven geliefde, konden burgers lezen in sentimentele romans als Julia
van Rhijnvis Feith uit 1783. Wilde de gevoelige burger
zelf een kleine landschapstuin met cenotaaf aanleggen,
dan ging hij te rade bij Magazijn van Tuin-sieraaden uit
1802, geschreven door Gijsbert van Laar.
Kale buitenbegraafplaatsen

De populariteit van de Engelse tuin is niet af te meten
aan de buitenbegraafplaatsen die eind achttiende eeuw
zijn ingericht. De initiatiefnemers vonden het begraven
in kerken onhygiënisch.
Als eerste opende belastingsontvanger Abraham Perrenot
in de duinen bij Scheveningen in 1780 Ter Navolging.
Deze en andere buitenbegraafplaatsen waren geometrisch
ingericht en kenden weinig groen. Het ontbreken van
beplanting hing samen met de opvatting dat bomen
bedorven lucht vasthouden. Het winnende antwoord op
een prijsvraag van het Provinciaal Utrechtsch Genoot-

Het adagium van klassieke auteurs
en zeventiende-eeuwse landschapsschilders Et in Arcadia ego (Ook in
Arcadië ben ik, de dood, aanwezig)
vormde hun inspiratiebron.

schap toonde in 1778 aan dat bomen stikstof omzetten in zuurstof. De ontdekking dat bomen juist gezond
zijn, viel dus samen met de aanleg van de eerste buiten
begraafplaatsen.
Hygiënische meetkunde

In 1827 volgde de overheid een wetenschappelijk advies
op om het begraven in kerken vanwege de hygiëne te
verbieden. Een Frans decreet vormde de leidraad voor de
aanleg van buitenbegraafplaatsen. Vanwege de heersende
windrichting hadden op het noorden gelegen terreinen de
voorkeur. Plaatsen met meer dan duizend inwoners moesten een begraafplaats op 35 à 40 meter van de bebouwing
aanleggen. Door laatstgenoemde eis werden begraaf
plaatsen het eerste grote bouwproject in de vrije natuur.
Het decreet bevatte bepalingen om de grootte van begraafplaatsen te berekenen. Elke gestorvene kreeg een eigen graf waarvan de maten en de ruimte tussen de graven
waren aangegeven. Bovendien was tien jaar grafrust nodig
vanwege de ongestoorde lijkontbinding. Hygiënische
problemen rond de lijkbezorging werden dus meetkundig
opgelost.

De Noorderbegraafplaats in Hilversum, ontworpen door Willem Marinus Dudok en aangelegd in 1929. Foto Bert Pierik

Deze tendens om alles
van bovenaf te structureren
en te controleren is ook
zichtbaar bij begraafplaatsen.

Geometrische inrichting

Zelfs een halve eeuw na de introductie van de Engelse
tuin was een landschappelijke inrichting van begraafplaatsen niet vanzelfsprekend. Joden die hun doden al vanwege
de rituele reinheid buiten de bebouwde kom begroeven,
legden sobere begraafplaatsen aan zonder groen. Katholieken die hun geloof weer in de openbaarheid mochten
belijden, richtten begraafplaatsen in waar de padenstructuur de vorm had van een kruis of het schip van een kerk.
Beplanting was niet aanwezig omdat het paradijs zich in
de hemel bevindt. Een kapel, een kruis of een Calvarieberg herinnerde gelovigen aan die geloofswaarheid.
Als reactie op de invoering van het Franse decreet schreef
de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde in
1828 een prijsvraag uit voor het beste ontwerp. Architect
Christiaan Kramm won met een geometrisch voorstel.
De Kerkhoflaan in Den Haag en Crooswijk in Rotterdam
zijn voorbeelden van dergelijke begraafplaatsen, ontworpen door stadsarchitecten.
Landschappelijke inrichting

Bestuurders van grotere steden en enkele dorpen benoorden de rivieren lieten algemene begraafplaatsen inrichten
als Engelse tuin. Utrecht, Haarlem, Alkmaar, Leeuwarden, Heemstede, Overveen en Zutphen huurden daarvoor tuinarchitecten in als Jan David Zocher jr. en Lucas

Pieters Roodbaard. Nu een kerk ontbrak, gaf de Engelse
tuin structuur aan de inrichting. Ook al was het aantal
landschappelijke begraafplaatsen gering, met hun ontwerpen zetten tuinarchitecten de toon.
In de tweede helft van de negentiende eeuw gingen steden
na twee eeuwen stilstand weer groeien. De opheffing van
vestingen in 1874 maakte dit ook mogelijk. Particulieren
namen het voortouw en dat leidde tot ongestructureerde
woningbouw. Stadsbesturen imiteerden de doorbraken
van de almachtige stedenbouwkundige Georges-Eugène
Haussmann in het nog middeleeuws aandoende Parijs.
Ook parken werden een vast onderdeel van de stadsuitbreidingen. Daarnaast moeten volkstuintjes arbeiders
opvoeden tot fatsoenlijke burgers.
Deze vernieuwingen hadden parallellen in de begraafplaatsinrichting. Weliswaar werden door het voorschrift
dat elke begraafplaats vanaf 1872 een lijkenhuis moest
hebben, voor die ontwerpen architecten ingehuurd. Maar
tuinarchitecten als Leonard Springer en Hendrik Copijn
liepen nog steeds voorop bij de begraafplaatsinrichting.
Zij kozen voor de gemengde stijl, waarbij zichtassen en
gebogen lanen de landschappelijke inrichting doorsneden. Hier konden koetsen rijden die de groeiende afstand
tussen stad en begraafplaats moesten overbruggen. Als
dendroloog gaf Springer in 1894 buiten Amsterdam de
aanzet voor een arboretum op de Nieuwe Oosterbegraafplaats en in het Oosterpark.
Geometrische zuiverheid

Dankzij de Woningwet van 1901 ging de overheid de
stadsuitbreiding centraliseren. Gemeenten schakelden
deskundigen in als H.P. Berlage, de Zonnekoning onder
de architecten. Ruim een eeuw nadat de grootte van graven en begraafplaatsen een mathematisch fundament had
gekregen, gingen architecten productieprocessen en de
grootte van gebouwen en wijken berekenen. Er verrezen

Hagentuin op Begraafplaats Kranenburg,
een uitbreiding uit begin jaren negentig van de vorige eeuw door Ada Wille, toen werkzaam bij Copijn Groenadviseurs. Foto Bert Pierik

Artist view van student bouwkunde Michael van Bergen van een rouwcentrum in de stad.

etagewoningen en tuindorpen. Schoonheidscommissies
voorkwamen dat het aanzien van steden alsnog verrommelde.
Deze tendens om alles van bovenaf te structureren en te
controleren is ook zichtbaar bij begraafplaatsen. Hiervoor
schakelden gemeenten vaker architecten in als Willem
Marinus Dudok. Ook algemene begraafplaatsen kregen
nu een geometrische vormgeving. Een rotonde en parkeerplaatsen maakte de begraafplaats bereikbaar voor
koetsen en auto’s. Bij de toegang planden architecten een
aula, omdat de verwereldlijkende samenleving behoefte
kreeg aan neutrale ruimtes voor het laatste afscheid. De
begraafplaats zelf bestond uit rechtlijnige grafkamers, die
waren afgeschermd met hagen, een uit Duitsland afkomstige nieuwigheid.
Ergerlijk in de ogen van ontwerpers en beheerders was de
ongereguleerde plaatsing van gedenktekens en accessoires. Naar aanleiding van een prijsvraag van het Centraal
Genootschap voor Lijkbezorging in 1936 gingen begraafplaatseigenaren de grootte en de vormgeving reguleren.
Ook nu bevorderde de meetkunde de ordentelijkheid.
Evenals bij de wederopbouw met zijn flats en rijtjeswoningen na de Tweede Wereldoorlog versterkte de geometrie de zuivere vormgeving van begraafplaatsen. De
uniforme militaire erevelden waar alle rangen en standen
door elkaar liggen, zijn hiervan voorbeelden. Tuinarchitect C.P. Broerse, directeur van begraafplaats Zorgvlied
van Nieuwer-Amstel, schreef in 1951 in de gids Begraafplaatsen dat een begraafplaats een verheven uitstraling
moest hebben, waar niet de steenhouwer maar de beheerder de baas is. Het klassensysteem dat ruim een eeuw
in zwang was geweest, paste niet meer in de egalitaire
samenleving en werd afgeschaft. De geometrie vergemakkelijkte de mechanisatie van beheer en onderhoud.
Terebinth 2018-1

Dood van de tuinarchitect?

In het verlengde van de antiautoritaire jaren zestig ontstond er in de jaren zeventig verzet tegen de regelzucht
op begraafplaatsen. Die had geleid tot uniformiteit en
afstandelijkheid. Ingenieur Christian Zalm verbond de
begraafplaats bij Almere-Haven in 1976 via fietspaden
met de samenleving. Stichting de Terebinth bevorderde
dat nabestaanden weer vrijheid kregen in het vormgeven
van gedenktekens.
Wat is tegenwoordig de rol van de tuinarchitect bij het
inrichten van begraafplaatsen? Tweederde van de overledenen laat zich nu cremeren. Het zijn architecten die het
ene na het andere crematorium tekenen. Tuinarchitecten
als Ada Wille richten daarom minder nieuwe klassieke begraafplaatsen in. Het werk beperkt zich tot uitbreidingen,
herinrichting van bestaande velden en het scheppen van
asbestemmingen.
Los van de klassieke begraafplaats zijn twee tegengestelde
trends zichtbaar. Enerzijds zijn sinds 2000 natuurbegraafplaatsen populair bij ouderen die kiezen voor een
eeuwigdurend, onderhoudsvrij graf in de bossen zonder
permanent gedenkteken. Anderzijds doen studenten
bouwkunde als Michael van Bergen onorthodoxe voorstellen voor het creëren van een funerair complex midden
in de stad. Hier krijgen juist nabestaanden alle ruimte.
Wordt deze architectonische benadering de nieuwe trend,
eventueel gevoed door het wettelijk toestaan van resomeren en cryomeren, dan krijgt grijs voorrang boven groen.
Variërend op het gedicht ‘De tuinman en de dood’ van
P.N. van Eyck heeft de dood de tuinarchitect dan figuurlijk ingehaald.
Wim Cappers
11

groen: BLOEMEN BIJ DE UITVAART
Op maandag heeft Anneke de Snaijer een
beetje rust: het bloemencentrum is op die
dag dicht voor klanten. Dan is er in elk geval
tijd voor haar administratie, ze kan een workshop voorbereiden, of vertellen over haar
visie op rouwstukken. Ook papegaai Floris
houdt zich van de weeromstuit stil, al loeit 
de wind om de kas.
Groen is voor haar vooral: de bloemen en
planten in het familiebedrijf. Samen met haar
broer en moeder zet ze het voort. Wij vonden
elkaar in onze interesse in het wel en wee van
de Algemene Begraafplaats in Rockanje, in de
duinen van Voorne– zie het vorige nummer van
Terebinth. Ze komt er geregeld: ‘Als ik over de
begraafplaats naar het graf van mijn vader en
grootouders loop, is het een feest van herkenning. Dan denk ik: hé, lig jij hier ook? En voor
heel veel mensen heb ik de bloemen gemaakt.
Hier ligt een klant van mij. Daar, de vader van
een collega…’

Persoonlijk

persoonlijkheid, werk of hobby’s uit te beelden.

Een stuk hout kan uitdrukken dat de reus geveld

De gemiddelde bloemist heeft vijftien foto’s op

Ik maak ook wel de spade van de overledene op,

is. Loonwerker? Iets met spruiten, dat kan heel

de website staan, en dat is het. Daar moeten de

of een paar klompen of schaatsen. Aardappels?

goed. Ik heb een bezem opgemaakt voor iemand

mensen het mee doen. Anneke de Snaijer zal

Dat kan gewoon, als die man als agrariër zijn

van de veegploeg.’

haar klanten zeker niet sturen, maar zij staat

hele leven aardappels heeft geteeld. Soms gaat

open voor het avontuur.

er een sieraad in. “Mijn broer was een visser, kun

Parallel

‘Na de begrafenis van Lady Di en Herman Brood

je een vis maken?” Nou, we gaan het proberen.

Er is een nieuwe tendens, net als bij grafmo-

hebben de mensen gezien dat het ook anders

Een bootje? Waarom niet. Een hoefijzer voor de

numenten en urnen: alles wordt persoonlijker.

kan en mag. Ik gebruik bloemen om iemands

paardenfan, ook om haar geluk mee te geven.

Traditionele regels verdwijnen, het gaat om de
uitdrukking van het individu. Dat signaleert deze
erkende bloemsierkunstenaar ook (ze is voor
haar proeve van meesterschap geslaagd met
projecten met uitvaartbloemen).
‘Twintig jaar geleden was nog bijna alles wit,
maar nu is het absoluut veelkleuriger. Soms
gaan er bloemen uit de eigen tuin in. Iemand
wou wat met zeewier. Stinken dat het deed…
Maar ja, als iemand van de zee houdt. Je ziet
tegenwoordige meer aparte vormen, ook harten,
het wordt experimenteler. We werken ook vaker
met strooibloemen.’

Levenscyclus
Anneke de Snaijer doet meer, want alleen van
uitvaartbloemen kan het bedrijf niet bestaan:
‘We maken dus bloemen voor geboorte, verjaardag, huwelijk, tot de dood aan toe. We doen het
hele leven. Dat is wel het mooie van mijn vak.’
Maar uitvaarten hebben haar speciale aandacht:
‘Het is het allerlaatste dat je voor iemand kunt
doen, de bloemen. Dat is een hele eer.’
Korrie Korevaart
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Fictief interview op Soestbergen door Carine van Houten. Foto Wineke Onstwedder

Herinneringen verzamelen
op begraafplaats Soestbergen
Mensen stellen elkaar vaak die vraag: hoe wil je na je dood worden herinnerd? Carine van Santen maakte
er de basis van voor een podcastserie over zes graven op Soestbergen. Zij wilde de doden die daar liggen,
vertellen wat er na hun dood is gebeurd en vooral: welke indruk zij hebben achtergelaten.

De serie kreeg de vorm van een radiodocumentaire met
fictieve elementen. Het graf en het optreden van de documentairemaakster, die onder anderen familieleden, vrienden en collega’s interviewt over de overledene, zijn echt.
Maar de overledene zelf, die praat met de documentairemaakster en die af en toe ook expliciet reageert op wat hij
anderen over hem hoort zeggen, is een acteur die zorgt
voor het fictieve element. Wat de acteur zegt en speelt, is
evenwel gebaseerd op de werkelijkheid – voorzover bekend en afhankelijk van de interpretatie van de maker.
Nieuwsgierig

De serie bestaat uit zes delen. Ze gaan over Gerrit Rietveld (architect), Nicolaas Beets (schrijver) – respectievelijk sinds 28 oktober en 23 december jl. te beluisteren,
Dirkje Kuik (beeldend kunstenaar, schrijver), Gerard (een
achtjarig jongetje, overleden in 1882), Robert en Frits
van Genechten (NSB’ers) en Frans Jacob Otto Boijmans
(kunstverzamelaar).
Luisteraars kunnen denken aan een hoorspel, maar dat is
doorgaans louter fictie. De nieuwe jas is onmiskenbaar:
een podcast, kan iedereen beluisteren via internet of een
telefoon-app op het moment dat het hem of haar schikt.
Echte karakters

Het schrijven van de dialoog met de overledene vergt een
hoop voorbereiding en onderzoek. Wat schreef en deed
Beets? Waarom ligt een achtjarig jongetje alleen in een
graf, zonder zijn ouders?
Als vanzelf groeide er per deel een onderliggend thema:
Terebinth 2018-1

een mogelijk antwoord op een kernvraag over iemands leven. Wat waren de gevolgen van het feit dat Rietveld van
twee vrouwen hield? En wat Dirkje Kuik aangaat, een van
de eerste transseksuelen in Nederland: hoe afgewezen kan
een mens zich voelen?
Voor de luisteraars gaan de zes overledenen leven: het
worden mensen met eigen karakters, die blijken uit hoe
anderen hen typeren en uit hun ‘eigen’ optreden.
Dat luisteraars zich gemakkelijk inleven in wat ze horen,
wordt ook veroorzaakt door de houding van de documentairemaakster, die een gesprek met de overledenen aangaat. Zij kan hen op een natuurlijke manier confronteren
met onze ideeën uit 2018, zodat we ons gemakkelijk met
haar identificeren. Ook dat draagt bij aan de kracht van
deze podcastserie, net als de intrigerende muziek.
Bijzondere locatie

Deze begraafplaats spreekt tot de verbeelding van de
maakster: ‘Soestbergen is heel bijzonder met de Ring van
Zocher, met die grafkelders, die eigenlijk nog als een soort
kerk functioneerde: de rijkeren werden daar begraven en
rondom lagen de andere doden. Toen ik daar zo rondliep, heb ik veel graven bekeken, om te zien bij welke ik
nieuwsgierig werd. Er liggen een paar bekende namen,
om wie ik niet heen kon, maar ik heb natuurlijk speciaal
ook een paar onbekende mensen uitgekozen.’
Korrie Korevaart
Luisteren: podcastluisteren.nl/pod/The-Dead-Society
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Begraafplaats Soestbergen
De begraafplaats Soestbergen in Utrecht
is een van de oudste algemene begraafplaatsen van ons land. Deze werd in 1830
aangelegd door Jan David Zocher en was
bedoeld als vervanging voor het begraven
in kerken. De dodenakker kreeg de vorm
van een landschapspark met slingerende
lanen en romantische boompartijen. Bijzonder is de grote ‘ring’ met grafkelders,
ook te zien op de cover van dit blad. Dit
was in zijn tijd in Europa een uniek funerair ontwerp. De kelders zijn nog steeds in
gebruik, zie onder andere de film Zielen
van Utrecht. Om de ring heen kwamen
andere graven, vaak met mooie gedenktekens. Het graf met de bloemen is van
de aartsbisschoppelijke geestelijkheid in
Utrecht. Foto's Bert Pierik

boeken en media
Dankzij Gouwenaar Ton Sevenhoven is er nu een

Tweede Wereldoorlog dienst deed als schuil-

publicatie die het funeraire erfgoed van Gouda

plaats en drukkerij, spreken tot de verbeelding.

in de schijnwerpers plaatst. En terecht. Het is

Portretten van en interviews met doodgravers,

van belang om ook funeraire cultuur die niet

een misdienaar en een pastoor completeren het

spectaculair is, nauwkeurig te bekijken en te

beeld van het leven op deze katholieke rust-

beschrijven. Daarin is de auteur goed geslaagd.

plaats.

In zijn met plezier geschreven en leesbare boek,

Uiteraard heeft een recensent wat te mopperen.

verluchtigd met tal van zwart-wit foto’s en een

Zo werd het definitieve verbod op het begraven

opsomming van de gebruikte literatuur, geeft hij

in kerken niet in de Franse tijd afgekondigd, is

een overzicht van alle funeraire aspecten van

het Kriegerfriedhof wel geruimd maar zijn de

zijn stad.

stoffelijke resten in 1957 in Ysselsteyn herbegra-

Doodgewoon Gouda

Na een ruime inleiding over de kerkhoven en

ven. Ook past de forse uitwijding over de Tweede

Gouda is één van de fraaie oude steden in Zuid-

begraafplaatsen die Gouda telde en telt, is de

Wereldoorlog beter in een aparte publicatie.

Holland. Heel bijzonder is deze verstilde stad in

R.K. begraafplaats met de neoromaanse rouwka-

Hoe dit zij, dit boek geeft een levendig en inte-

het Groene Hart overigens niet. Andere steden

pel aan de beurt. Het feit dat de begraafplaats

ressant overzicht van de doodgewone funeraire

staan bekend om hun universiteit, het stad-

125 jaar geleden in gebruik was genomen, vorm-

cultuur van Gouda en meer speciaal van het

houderlijk verblijf of een synode. Gouda heeft

de de aanleiding voor de publicatie van dit boek.

katholieke erfgoed.

naam gemaakt met zijn kaas, maar ook met zijn

Sevenhoven weet de aandacht van de lezer vast

pijpen, het plateel, zijn kaarsen, de jaarlijkse

te houden. Het aanleggen van een begraafplaats

Kaarsjesavond, en niet te vergeten de stroopwa-

in Gouda is geen sinecure. Gouwenaren noemen

fel. Kijken we naar het funeraire erfgoed, dan is

veengrond ‘dik water’: de grond moest daarom

Gouda evenmin speciaal. Wel zijn alle aspecten

vaak worden opgehoogd. De lezer gniffelt om

aanwezig, zo leerden we van oud-redacteur Rita

anekdotes over de zelfingenomen bouwpastoor

Hulsman, die in Midden-Holland uit de reeks Fu-

en een incorrecte bezoekster van een begrafe-

neraire Cultuur ook over Gouda schreef.

nis. Verhalen over een grafkelder die tijdens de

Wim Cappers

T. Sevenhoven, Begraven in Gouda. Onderliggende verhalen (Gouda: Verzijl, 2016, ISBN 97890-825819-0-4, 96 p., € 14,95).

van archiefonderzoek geschiedenis voor een
breed publiek toegankelijk maakt. Een monument kwam er ook, in de vorm van namen in het
plaveisel, in onregelmatige vormen en letters,
zoals ook in hun dood geen regelmaat zat. En de
stichting gaf een boek uit. Wat ons hierbij trof
is de aandacht voor het funeraire aspect van dit
bloedbad. Behalve bijdragen over de schietpartij
en de slachtoffers, gingen de auteurs bij alle 32
doden ook op zoek naar hun graven.
Mocht iemand daar nog bloemen willen leggen:

De laatste oorlogsslachtoffers

ruim de helft is geruimd. Op de erebegraafplaats

Versteende herinnering

Op 7 mei 1945, anderhalve dag nadat de wapen

in Loenen zijn er drie, acht andere liggen op

De generatie die de Tweede Wereldoorlog nog

stilstand was getekend die voor ons land een

Zorgvlied, De Nieuwe Ooster, in Buiksloot, Zand-

bewust heeft meegemaakt, sterft langzaam uit.

eind aan de Tweede Wereldoorlog maakte, wer-

voort en Arnhem, terwijl een graf in Landsmeer

Het valt op dat jongeren de herinnering aan de

den op de Dam in Amsterdam door de bezetter

zelfs een nieuwe steen kreeg waarop dit drama

verschrikkingen uit die periode levend houden.

nog meer dan dertig mensen doodgeschoten.

wordt vermeld. Aat Veldhoen - destijds 10 jaar

De jaarlijkse Dodenherdenking laat dat zien.

Het drama voltrok zich tijdens een spontaan

oud - was een van de vluchtende feestvierders.

In het Overijsselse Hasselt heeft de Stichting

bevrijdingsfeest. Een gedenkteken was er niet,

Veertig jaar later maakte hij daarvan een teke-

Herdenking Joods Leven in Zwartewaterland

het monument waar ieder jaar op 4 mei de Nati-

ning, die werd gebruikt voor het omslag.

in 2015 een monument onthuld bij de kleine

onale Dodenherdenking plaatsvindt, ligt immers
maar enkele tientallen meters van de plek waar

joodse begraafplaats die kort na de watersnoodMargriet de Roever

hun bloed vloeide. Het zijn de kleinkinderen van

acht van de elf joodse inwoners vermoord. Het

de slachtoffers die bij de 70-jarige herdenking
voor hen de Stichting Dam Memorial oprichtten.
Hun verhalen vulden allereerst de site van de
stichting, waarvoor deze van het Nationaal
Archief de Jan Kompagnieprijs ontving; een
prijs voor een digitaal programma dat op basis
16

ramp van 1825 is aangelegd. In de oorlog zijn
gedenkteken bestaat onder meer uit een afge-

L. van Santen & N.J. Nuij, Drama op de Dam.
7 Mei 1945 (Alkmaar: Stichting Memorial
Damslachtoffers, 2017, ISBN 978-909030241-6, 216 p., 250 foto’s, € 24,95)
zie ook: de-dam-zevenmei1945.nl

broken rechter deurpost, als teken dat hun leven
plots is afgebroken. In het met kleurenfoto’s verluchtigde boekje beschrijft dominee Peter Ros
aan de hand van de teksten op de gedenktekens
de levens van 22 daar begraven joden. Lief, leed
Terebinth 2018-1

mediatips
In het Drentse Anloo wordt op vrijdag 25 mei een symposium georgani-

In Europa: glas in Kassel

seerd over de plaatselijke funeraire cultuur. Aanleiding is de publicatie

De Open Monumentendagen hebben dit jaar als thema: In Europa. Een

van een boek over dit onderwerp. De website historischanloo.nl geeft

goede gelegenheid om een buitenlandse collega van ons uitvaart

binnenkort nadere informatie over deze bijeenkomst.

museum Tot Zover te bezoeken. Die zitten in Wenen, Bazel en Barcelona,
maar ook in Kassel, driehonderd kilometer van Arnhem: het Museum

De film Zielen van Utrecht wordt elders in dit nummer verschillende

für Sepulkralkultur (Lat. sepulcrum = graf). Naast de vaste opstelling zijn

keren genoemd. Het is een boeiende documentaire over het wel en wee

er tijdelijke tentoonstellingen, zoals nu over de combinatie van glas en

van de Utrechtse begraafplaatsen, veelal verteld door teamleider Tanja

dood.

Medema. Maakster Suzanne van Leendert was genomineerd voor de

Wie aan glas en dood denkt, ziet meteen een modern grafmonument

Gouden Terebinth (zie p. 23). De cd met de film is ook te koop en kost

voor zich. Het museum laat echter zien dat de geschiedenis van deze

€ 12,50 inclusief verzendkosten. Bestellen kan door dit bedrag over

combinatie verder teruggaat. Dat moderne grafmonument staat er ook,

te maken op rekening NL46 INGB 0004 5690 56 t.n.v. U & Eye Media

maar een van de eerste voorwerpen is een Totenkrone uit het Duitse ge-

Productions in Utrecht, met vermelding van naam en adres, of via de mail

bied van de Franken, tweede helft negentiende eeuw: een kroon met veel

info@uandeyemedia.nl.

glinsterende stukjes glas die vrijgezelle overledenen meekregen ter vervanging van de bruidskroon die ze tijdens hun leven waren misgelopen.
Er staat een rij van moderne urnen van glas, naast tekstplaten van zwart
glas (marbriet). Veel andere, kleine grafornamenten werden eveneens van
glas gemaakt, zoals talloze gekleurde kraaltjes geregen aan ijzerdraad.
Glas speelde al vroeg een rol bij het balsemen: ogen verschrompelen
na het overlijden, dus zijn glazen exemplaren onontbeerlijk. Ook rouw
sieraden werden veel van glas gemaakt. In recente tijden mengden
glasblazers voor een kunstzinnige opbergplek de glaspasta wel met
menselijke as. Verder is er werk te zien van moderne Nederlandse glaskunstenaars.
De tentoonstelling, te zien tot 13 mei, toont nog meer. Daarom is het
jammer dat er geen catalogus is. Ter plekke geven twaalf tekstpanelen
echter flink wat uitleg. Zie verder: sepulkralmuseum.de

Suzanne van Leendert licht haar film toe bij de presentatie door de genomineerden
voor de Gouden Terebinth 2018, links vooraan de drie juryleden. Foto Clasien de Vries

Korrie Korevaart

en geloof zijn erin verwoord. Dankzij dit boekje

oog voor zowel de rite de passage van de overle-

is de versteende herinnering aan het verdwenen

dene – van levend naar dood – als die van nabe-

joodse leven in Hasselt op ingetogen wijze weer

staanden – van bijvoorbeeld echtgenote en kind

tot leven gewekt.

naar weduwe en wees.
Veldkamp is als interviewer nauwelijks aanwezig. De tekst zou prettiger leesbaar zijn als

Wim Cappers

de vragen en opmerkingen van de interviewer
cursief gezet waren. Dan is de opbouw van het
P. Ros, Een monument voor een monument ...
De joodse begraafplaats in Hasselt (Hasselt:
Stichting Herdenking Joods Leven Zwarte
waterland, 2017, 35 p., te bestellen via
wimzwitser@planet.nl, € 10,- incl. verzendkosten).

gesprek ook direct te zien. Eén vraag die zij
steeds weer stelt is de meest interessante van
het boek: Wat heeft de intense en veelvuldige
ook verschillende invalshoeken. Dat is de zwakte

omgang met de dood voor jouzelf voor invloed

én de sterkte van de bundel: het bevat vijftien

en betekenis? Dat levert mooie reacties op.

interviews met ‘deskundigen die zich bezighou-

Een overkoepelende analyse van de interviews

den met de dood’ door journaliste Elke Veld-

door bijvoorbeeld een ethicus of theoloog zou

kamp. Zo komt Riny Bergervoet aan het woord,

het boek wel interessanter hebben gemaakt. Nu

Deskundigen over het levenseinde

werkzaam bij Natuurbegraven Nederland. En ook

is het een boeket zonder elastiek of verpakking.

De smalheid en de breedte van het onderwerp

loog Eric Venbrux heeft in Zwitserland en bij de

van deze bundel is op de voorkant en de ach-

Aboriginals in Australië interessante vormen van

terkant te lezen: termen als ‘De dood’ en ‘ons

omgang met de dood ontdekt. Deze drie spreken

levenseinde’ op de cover, ‘het sterven’ op de ach-

als enigen over begraven, en over wat nabe-

terzijde. Tegelijk is het ook een aanduiding van

staanden beweegt om daarbij bepaalde keuzes

het rommelige ervan: het zijn geen woorden die

te maken. Waar begraven, hoe begraven?

inwisselbaar zijn, het zijn verschillende zaken en

Dankzij zijn historische kennis heeft Cappers

Terebinth 2018-1

de ons welbekende Wim Cappers. De antropoGer Thonen

E. Veldkamp, De dood. Vijftien deskundigen
over ons levenseinde (Amsterdam: Wereld
bibliotheek, 2017, ISBN 9789028427174,
207 p., € 19,99).
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Wat is kunst?

Keramiek van Liesbeth de Reiger en Cor Slooff
De warmte van de keramiekovens stijgt naar de showroom.
Dat voelt in schril contrast met het weer buiten. Ik ben naar
Krimpen aan den IJssel gereisd vanwege de urnen in de
vorm van boeken die hier vandaan komen (zie Terebinth
2017-4). Hier wordt ontworpen, gedraaid, geboetseerd en
gebakken. In het vooruitzicht van de Week van de Begraaf
plaats, met als thema Tussen kunst en kist, komt ook met
een de vraag op: is dit kunst of niet? Niet iedereen vindt
dat van belang, maar toch boeit de vraag ons op menige
begraafplaats: wat is mooi? Of nog eerder: wat doet kunst
of kitsch ons op een begraafplaats? Trouwens, moet het
wel mooi zijn? Daar wil Terebinth de komende maanden
graag meer over horen. Zie de website en de facebook
pagina van Terebinth.
Urn in boekvorm, met vergeet-mij-nietjes. Foto Liesbeth de Reiger

L

iesbeth de Reiger vindt het bijzonder om alles onder één dak te hebben: ‘Vaak zoeken kunstenaars
anderen om hun ontwerpen uit te laten voeren.
Maar wij hebben echt een ambacht geleerd en daar ons
beroep van gemaakt. Dit bedrijf – CeKaBe Keramiek –
bestaat sinds 1986. Wij hebben een gedeelte achttien jaar
geleden overgenomen, maar Cor werkte er vanaf het begin. Alles wat je hier ziet, is urn.’

Soorten en maten

Keramiek is de verzamelnaam voor gebakken klei. Afhankelijk van de soort klei en het procedé krijg je porselein,
steengoed (gres), aardewerk of zelfs baksteen. CeKaBe
Keramiek maakt producten die minstens twintig jaar mee
moeten. Daarom wordt er een mengsel van verschillende
soorten klei gebruikt, dat op een heel hoge temperatuur
kan worden gebakken.
In 1914 was de eerste crematie in Nederland, maar pas
ruim daarna kwam de urnenproductie op gang. Crematoria bestelden een model bij CeKaBe Keramiek en van
dit ene ontwerp gingen dan hele pallets naar de crematoria, zoals de bruine urnen die nog op de begraafplaats
in Middelburg staan. Na verloop van tijd verlangde het
publiek meer kleur – synchroon met wat er op de graven
gebeurde: meer kleur in de monumenten, meer kleur in
bloemen en planten. Begin jaren negentig ging het bedrijf
gele urnen maken met een blauw deksel. Eerst wilden de
crematoria die niet, maar geleidelijk kwam de vraag toch
op gang. Later begon het bedrijf ook reliekurntjes voor
een kleine hoeveelheid as te produceren.
Het bedrijf is nog steeds toeleverancier van crematoria en
begraafplaatsen. Liesbeth: ‘Komen er nabestaanden naar
ons atelier, dan gaan we ook speciaal voor hen aan de slag.
Na de crematie moet de as een maand op het crematorium blijven, in die tussentijd kunnen de mensen op zoek
gaan naar een hoogstpersoonlijke urn.’
18

Boeken

Op mijn vraag hoe ze op het ontwerp van haar ‘boekenurnen’ is gekomen, is het antwoord: ‘Je kunt van alles
een urn maken. Je ziet wel boeken op graven, maar daar
zit natuurlijk nooit ruimte voor as in. Toen we in Parijs
een monument met meerdere boeken zagen, raakte ik helemaal lyrisch. Alleen, we beginnen pas ergens aan als we
dat kunnen verkopen. Zoals in 2007, toen er een meneer
langskwam met de vraag of we iets met een boek en een
urn wilden ontwerpen. Toen maakte ik ons eerste boek,
met ruimte voor de asbus.’
Het idee voor een grafmonument met diverse boeken
bleef rusten tot de gemeente Zuidplas de begraafplaatsen
ging ophogen. Veel mensen deden toen afstand van hun
graf, maar de wet vereist dat de resten bewaard blijven.
Die worden bijgezet in een verzamelgraf. Van historische
begraafplaatsen weten we dat zo’n knekelput dikwijls een
ondergeschoven kind was. Vaak is zelfs onbekend waar de
put ligt – nu geven steeds meer begraafplaatsen een verzamelgraf een speciale plek met een eigen monument, dat
een functie in de rouwverwerking kan hebben.
De beheerder kwam in 2015 bij Liesbeth met een paar
thema’s voor gedenkbeelden, zoals een vlinderstruik en
tranen. Dat was hét moment: ‘Toen zei ik: “Laten we
ook een boekenbeeld maken.” Je vergaart kennis uit boeken, mensen lezen en schrijven. Denk aan dagboeken.
Een lang leven, een dik boek, een kort leven, een dunner
boek. Je kunt met kleur en vorm veel kanten op, met al
die verschillende levensverhalen en levens. Slotjes, riempjes, een omslag met een etiket.’
Tussen kunst en kist

De vraag of ze kunst maken, vindt Liesbeth ingewikkeld:
‘De een noemt het kunst, voor de ander is het een urn.
Ik luister gewoon naar de vraag van de opdrachtgever. De
meeste kunstenaars maken iets dat zij in hun hoofd hebTerebinth 2018-1

ben en daarna verkopen ze het. Maar zo doen wij het niet:
wij wachten tot er iemand komt voor wie we het kunnen
maken. Is het dan toegepaste kunst?’
Bij klanten is de kwestie of het bedrijf kunst levert, nooit
aan de orde. Journalisten daarentegen bespeuren al snel
Kunst. Ooit heeft CeKaBe Keramiek urnen ontworpen
in de vorm van kastanjes, voor crematorium IJsselhof.
Wat schreef de krant? ‘Kunstwerken op IJsselhof ’. Het
woord ‘kastanje’ kwam in het hele artikel niet voor; het is
dat er een foto bij stond. Nog een voorbeeld: ‘We maken
urnenprojecten met tulpen. Kunstzinnig en echt gaaf als
je er dertig van ziet staan, maar is het kunst? Feit is dat
het iets met je doet, daarom kun je het wellicht kunst
noemen.’
Meerwaarde voor inkomsten

Waarom komt zo’n boekenmonument of tulpenveld er,
wat zit daar achter? Er wordt meer gecremeerd, minder
begraven. Sinds de jaren negentig mag de as op veel meer
plekken worden verstrooid, de urn mag zelfs thuis staan.
Begraafplaatsen en crematoria moeten daarom zo aantrekkelijk worden dat nabestaanden de as daar willen laten.
Dat levert namelijk inkomsten op. Het urnenveld moet
een meerwaarde hebben.
Tegelijkertijd ziet de keramiste een ontwikkeling in het
uiterlijk. De urnen zien er tegenwoordig aantrekkelijker
uit: ‘Van bruine potten zijn we naar iets kleurigs gegaan,
in velerlei vorm. Dat is echt erg veranderd. Andere dingen
keren juist terug: dertig jaar geleden werden onze urnen
verhuurd, en dat komt nu weer terug. De gemeente regelt
fraai aangelegde urnenveldjes met urnenmonumenten.
Je zet de asbus erin, en klaar. Maar het moet wel alle-

Liesbeth de Reiger met twee urnenmonumenten van boeken.
Foto Korrie Korevaart

maal mooi zijn en bij de begraafplaats passen. Iets dat
aanspreekt en daardoor troost en rust geeft.’ Noem het
Kunst, kunst of geen kunst, of K/kitsch…
Korrie Korevaart

Urnen in de vorm van kastanjes. Foto Liesbeth de Reiger
Terebinth 2018-1
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De veelzijdigheid van het kussen
In omstandigheden waarbij woorden tekortschieten, zoals bij het overlijden en herdenken van
dierbaren, zijn symbolen een welkome vertolker van gevoelens. Zo ontstond in de loop der
tijd symboliek die enkel bij dood en rouw aan de orde is. De betekenis werd internationaal
begrepen, maar de inhoud of het gebruik kon variëren naargelang tijd, plaats, beeldhouwer
of religie. Een voorbeeld: in heel Europa wordt de zandloper herkend als een verwijzing naar
het verglijden van de tijd en de uil als een verwijzing naar (onder meer) de dood en de nacht.
De combinatie van een uil met een zandloper is echter typerend voor Genua. Vanuit dat oog
punt is het boeiend om het kussen in een funeraire context eens onder de loep te nemen.
Voorstellingen met een kussen komen voort uit minstens drie verschillende tradities.1

E

euwenlang wordt de overledene op het graf afgebeeld met een kussen onder het hoofd. Op die
manier lijkt die eerder te slapen dan opgebaard.
Een fraai voorbeeld is het praalgraf van Willem van
Oranje (1533-1584) te Delft, in 1614 ontworpen door
Hendrick de Keyzer. De prins is tweemaal levensgroot
afgebeeld: rechtop als viriele krijger en liggend alsof hij
slaapt met het hoofd op twee donzige kussens. Het levensgrote beeld op het graf van Maria van Bourgondië
(1457-1482) in de O.L.V.-Kerk te Brugge, toont de overledene op een realistische manier, liggend met het hoofd
op een kussen, de ogen geopend.

op een zacht kussen en in de hand een papaver als verwijzing naar de langdurige rust, op het graf van broer en zus
Frans (1923-1931) en Jeanne (1932-1932) op het kerkhof Sint-Ulriks-Kapelle in Dilbeek (België).
Uitstekend van kwaliteit, zowel wat het materiaal als de
uitvoering van de sculptuur betreft, zijn de producten van
Villeroy & Boch. Tot de meest ontroerende werken uit de
catalogus horen de slapende kindjes of cherubijntjes (putti met vleugels) op een kussen. Model nr. 129 (‘Slapend
kind’) is geplaatst op het graf van Hubert Pieters (1924-

Het kussen als verwijzing naar de slaap

In de dertiende en veertiende eeuw werd de dode op
grafzerken vaak voorgesteld als een geïdealiseerde staande
levende van 33 jaar, de leeftijd van Christus bij zijn overlijden en opstanding. Ook werd de dode geregeld met het
hoofd op een kussen afgebeeld als een vredig ingeslapen
figuur. De ingeslapenen (doden) wachten op de terugkomst van Christus en op de wederopstanding. In de canon van de mis bidt de priester voor de aflijvigen, ‘die de
vredesslaap slapen’ (qui dormiunt somno pacis). Evenzeer
bestond vermenging van beide concepten, van een staande en terzelfder tijd liggende figuur. De overledene is dan
rechtstaand afgebeeld, bijvoorbeeld onder een portaal én
heeft een kussen onder zijn hoofd. Dit is de belichaming
van vivet et non vivet: niet dood maar ook niet levend,
nog geen gelukzaligheid zoals de heilige, maar rustend.
Verwant hiermee zijn de voorstellingen van jonge slapende kinderen. Vooral in de negentiende eeuw was dit
een internationaal verspreid motief. Aangrijpend is het
porseleinen reliëf van een slapend kindje met het hoofd

1
De belangrijkste geraadpleegde werken zijn: R. van Belle, Vlakke grafmonumenten en
memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-Vlaanderen: een inventaris, funeraire
symboliek en overzicht van het kostuum (Brugge: 2006), vnl. p. 17 en 29; A.F. Vanmeenen,
m.m.v. A.M. Havermans, De dood in kinderschoenen (Gent: 2011), vnl. p. 34, 35 en 66;
Merziger Terracotta für kirchliche Kunst und Grabschmuck (Merzig: 1922). Catalogus
Villeroy en Boch, dl. A; E. Hartkamp-Jonxis, ´Op het kussen gezeten. Twee eeuwen
magistraatskussens in Nederland´ Antiek 29 (1994-1995), p. 28-37.
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Model nr. 129, ‘Slapend kind’, van Villeroy & Boch op een kindergraf te
Watou, 2010. Foto Anne-Mie Havermans

Grafkelder van de familie Deckers op de katholieke begraafplaats in Osdorp, 2016. Foto Jouke van der Werff, Monumentenzorg Amsterdam
Foto links: Uil gezeten op een zandloper, op de begraafplaats van Staglieno te Genua, 2010. Foto Anne-Mie Havermans

1925) in Wondelgem (België). Een schitterend voorbeeld
is een slapende cherubijn met bloem in de hand op het
graf van Dorothea Esser (1896-1899) te Sambeek (Boxmeer). Dergelijke voorbeelden zijn nog te vinden op
kindergraven te Hasselt (België), Watou (België), Rzesów
(Polen), Lodz (Polen), Straatsburg (Frankrijk) tot in de
Verenigde Staten. Ze zijn niet uitgevoerd in wit marmer,
zoals soms wordt gedacht, maar in aardewerk.
Ook grafschriften uit het midden van de twintigste eeuw
onderschrijven de slaap van het kind, zoals: ‘Maak geen
gerucht rond dit graf, ons kind is niet dood, het slaapt.’
Wellicht verwijzen deze opschriften naar het Nieuwe

neerd met een ander bekend symbool, handen in elkaar.
Dan gaat het om een combinatie van de eeuwige rust met
de verbondenheid van het echtpaar over de dood heen.
Het kussen als permanent gebed

De aanhef van vele epitafen, ‘Bidt voor de ziel van’, moet
letterlijk worden genomen. Op monumentale katholieke
graftekens uit de eerste helft van de negentiende eeuw
staan nu en dan gebeden opgegeven, met het aantal dagen
aflaten dat daarmee samengaat. Dit bidden was voor katholieken van belang om het vagevuur sneller te kunnen
verlaten. In de negentiende en twintigste eeuw werden
symbolische bidbankjes onderdeel van de graftekens, als

Eeuwenlang wordt de overledene op het graf
afgebeeld met een kussen onder het hoofd.
Testament (Markus 5:35-42), waar Jezus letterlijk zegt bij
het sterfbed van een meisje: ‘Uw kind is niet dood, het
slaapt.’ Daarop nam Hij haar bij de hand en zei: ‘Sta op.’
Ze sprong uit haar bed en kon weer lopen. Op negentiende-eeuwse begraafplaatsen zijn al deze verwijzingen naar
de dood als een lange slaap, vereenvoudigd tot losliggende
kussens, die als grafgift worden neergelegd. De marmeren
voorstelling van een kruis en een krans op een kussen refereert opnieuw naar de verwachting van het eeuwig leven
door het geloof.
De Luikse porseleinfabriek Téco (gesticht in 1920) had
in zijn aanbod enkele fraaie exemplaren van bolle kussens
met kwastjes. Het kussen werd door Téco ook gecombiTerebinth 2018-1

een permanent gebed. Ze kregen een diverse vormgeving,
van uiterst sober plankje in blauwe hardsteen, tot een
brede entree tot het graf. Veelal verduidelijkt de inscriptie
‘Een gebed a.u.b.’ de betekenis van dit symbool. Sommige van deze bidbankjes in blauwe hardsteen zijn voorzien
van een dun wit marmeren kussen.
In Antwerpen wordt enkel een kussen aan de voet van het
grafteken opgesteld. Het Antwerps kussen is specifiek uitgewerkt: steeds in wit marmer, met op de hoeken sierlijke
kwastjes en goed voorzien van knopen. Op oude begraafplaatsen in en rondom de stad Antwerpen is bijna elk
monumentaal grafteken voorzien van een dergelijk kussen. In andere Vlaamse steden vinden we minder kussens
21

Losliggend porseleinen kussen van de fabrikant Téco op het graf van de
familie Roels-Piper-Capelle op de Westerbegraafplaats te Gent, 2016.
Foto: Anne-Mie Havermans.

en zijn ze ook anders van vorm. Te Gent worden in die
periode eerder gebolde kussens gevonden, zonder knopen,
doorgaans met kwasten op de hoeken. Dat ze veelal in de
traditie van gebedskussen kunnen worden ondergebracht,
toont het kussen aan dat is neergelegd bij het hoge grafteken van de familie Smets-Toch-Patijn uit ca. 1885, op de
Westerbegraafplaats. Het draagt het opschrift: ‘une priere
s’il vous plait.’
Het kussen als drager van de macht

Heraldische versieringen komen sinds de Middeleeuwen
op heel wat grafzerken voor, vooral op de randlijst, maar
ook naast het hoofd van de dode of op het hoofdkussen.

Bidbankje met marmeren kussen op begraafplaats Schoonselhof in Antwerpen, 2017. Foto Korrie Korevaart

gistraatskussen door zijn bezitter mee naar huis worden
genomen. Het is dan een kleine stap om het neer te leggen tegen de katafalk. Een dergelijke katafalk met baarkleed en magistraatskussen dat daarvoor is neergezet (met
familiewapen), is tactiel weergegeven op het graf van de
familie Deckers.
Er zit meer in een kussen dan je denkt

Voor alle symbolen, en zeker voor het kussen, geldt dat
de context mede bepalend is voor de exacte betekenis van
wat er is afgebeeld. Eenzelfde vorm van kussen heeft naargelang het bedekt is met een kruis of met een opschrift
zoals ‘Een gebed a.u.b.’, een andere betekenis. Dit heeft

‘Maak geen gerucht rond dit graf,
ons kind is niet dood, het slaapt.’
Het kussen speelt zijn ceremoniële functie ten volle uit
op de monumentale negentiende-eeuwse sarcofaag in
blauwe hardsteen van de familie Deckers op de katholieke
begraafplaats in Osdorp bij Amsterdam. Het moet haast
wel gaan om een familie met leden die destijds belangrijke openbare functies hadden. Bestuurders van gilden,
waterschappen, steden en zo meer lieten een waardevol
zitkussen maken, uitgevoerd in tapisserie, voorzien van
tekens van waardigheid, een wapen of allegorie. Zo’n
magistraatskussen was een symbool van macht en status.
Er werd daadwerkelijk op gezeten, want de eigenaar legde
het op zijn vergaderzetel. Nog steeds wordt gezegd, over
een bestuurder die niet weg te krijgen is: ‘Hij kleeft aan
het pluche.’ Na beëindiging van de functie kon het ma22

te maken met de traditie waaruit het is ontstaan. Bovendien kan binnen elke traditie het kussen een plaatselijke
variant krijgen, zoals de uil in Genua.
Met de secularisatie is de oorsprong van het kussen als
funerair symbool minder helder geworden, maar veelal
wordt de betekenis nog aangevoeld. Zaak is oog te hebben voor dit symbool, dat kwetsbaar is als het als losse
grafgift is neergelegd. Het kussen van de macht is nog
weinig gedocumenteerd, wat een extra argument is voor
het behoud van het grafmonument van de familie Deckers.
Anne-Mie Havermans
Terebinth 2018-1

terebinthnieuws
Gouden Terebinth 2018

Op 3 februari reikte voorzitter Bert Lever de Gouden Terebinth 2018
uit. Van de negen kandidaten voor deze onderscheiding werden
er op 20 december jl. drie genomineerd. Winnaar werd de Stichting
Ter Navolging Tiel. Deze vrijwilligersorganisatie heeft zich volgens
de jury in 2016-2017 uitzonderlijk ingezet voor het behoud van
funerair erfgoed. De prijs bestaat uit een wisseltrofee, een oorkonde
en een bedrag van duizend euro, te besteden aan een funerair doel.

Steun en stimulans
Stichting Terebinth wil met de
Gouden Terebinth al die mensen
in ons land stimuleren en steunen die zich inspannen voor het
onderhoud van oude begraafplaatsen. De jury die de aanmeldingen
moest beoordelen, bestond uit

In de goedgevulde aula van begraafplaats Tolsteeg in Utrecht nam de

Pauline Harmsen (directeur van

voorzitter van de Tielse stichting, Christa Tydeman, trofee, oorkonde en

begraafplaats Essenhof in Dor

cheque blij in ontvangst. Deze stichting was ook in 2016 genomineerd

drecht), Maurice Heemels (funerair

en had zich terdege voorbereid om dit keer wèl te winnen. De techniek

historicus, werkzaam bij Fontys

haperde even, maar dat deed aan de overtuigende Tielse presentatie geen

Lerarenopleiding in Sittard) en

afbreuk. Tydeman liet weten dat Ter Navolging de cheque gaat besteden

Peter Breukink (directeur Stichting

aan de organisatie van een symposium op 6 september a.s. Dit sympo-

Oude Groninger Kerken, winnaar van de Gouden Terebinth 2016).

sium heeft een heel interessant thema: de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers bij restauratie en beheer van funerair erfgoed.

Rapport
In haar rapport prijst de jury Ter Navolging: ‘De werkzaamheden van de
stichting, die dit jaar twintig jaar bestaat, zijn uiterst divers van aard. Haar
vrijwilligers verdelen hun aandacht over (cultuur)historie, kunst en natuur,
en schuwen […] de inzet van moderne media niet. De resultaten van het
vrijwilligerswerk zijn in Tiel zichtbaar tot in alle hoeken van de historische begraafplaats, die nog niet zo lang geleden niet veel meer dan een
verwaarloosd “bramenparadijs” was.’

Nog twee genomineerden
De twee andere genomineerden waren documentairemaker Suzanne van
Leendert (met haar film Zielen van Utrecht) en Peter van Schaijk (vrijwilliger bij In Paradisum in Nijmegen, vanwege zijn werk voor het project
Verloven tot Begraven op begraafplaats Daalseweg, dat de verdwenen
administratie reconstrueert).
Ook Peter van Schaijk presenteerde dit project, terwijl Suzanne van Leendert haar documentaire kort toelichtte, die het publiek vervolgens te zien
kreeg (zie ook p. 17). De zaal was enthousiast over de film (en de rol van
de hoofdpersoon, Tanja Medema, teamleider van de Utrechtse begraafplaatsen, een natuurtalent). Zij ontvingen een cheque van 250 euro. Met
Terebinthvoorzitter Bert Lever met links Pierre van der Schaaf en rechts
Christa Tydeman en Angèle Roeffen van de Stichting Ter Navolging Tiel.
Foto Bert Pierik

drankjes en hapjes werd deze historische middag feestelijk afgesloten.
Korrie Korevaart

Excursies, themadagen

Zie voor nadere bekendmakingen de facebookpagina en website
van stichting Terebinth.

Week van de Begraafplaats 2018
De Week van de Begraafplaats vindt dit jaar plaats van 26 mei t/m
3 juni, met als thema Tussen kunst en kist. Volg voor het programma
ook op weekvandebegraafplaats.nl. Kunst is overal, ook op uw begraafplaats. Er ligt vast één schrijfster begraven. Er is minstens één
prachtig graf, een waar kunstwerk. Of u legt de bezoekers uit dat er
echt geen Kunst te zien is, maar wel veel kitsch - toch ook prachtig?
Als het maar iets met mensen doet. Of u zet gedichten neer, of organiseert een intiem concert. Kortom: doe mee met de Week, en meld
uw activiteit zo snel mogelijk aan op weekvandebegraafplaats.nl!
Terebinth 2018-1
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Waarin blonken de kandidaten uit?

In Nederland zetten honderden mensen zich in voor het kerkhof, de oude begraafplaats of de joodse matsewa in
de buurt. Waarom? Zij vinden het gezellig om samen iets te doen. Ze hebben een hekel aan rommel. We doen het
uit respect voor ons voorgeslacht. Oude grafstenen zijn de restanten van een dierbaar verleden die we zo lang
mogelijk willen bewaren. Net als andere historische monumenten. Wat deden de negen kandidaten daarvoor?

O

m te beginnen: wie waren de kandidaten voor
de Gouden Terebinth 2018? In willekeurige
volgorde: de werkgroep Het Oude Kerkhof
(onderdeel van de Historische Vereniging Gemeente Beilen), Begraafplaats Crooswijk (Rotterdam, restauratie van
de kapel), de werkgroep Funerair Erfgoed van de Oudheidkundige Kring Hulst, documentairemaker Suzanne
van Leendert (productie en regie van Zielen van Utrecht),
Tanja Medema (teamleider Utrechtse begraafplaatsen), de
Stichting Noorder Begraafplaats Assen, de Oude Begraafplaats in Katwijk aan Zee, Peter van Schaijk (vrijwilliger
bij de stichting In Paradisum, bij het project Verloven tot
Begraven op begraafplaats Daalseweg, Nijmegen) en de
stichting Ter Navolging Tiel.
Net als in 2016 ging het om uiteenlopende succesverhalen: van het monnikenwerk van de klassieke vrijwilliger
(Peter van Schaijk) tot een groots restauratieproject bij
de gemeente Rotterdam (Crooswijk).

De winnaar

De jury somde in haar rapport de criteria op waaraan
moet worden voldaan. Kort samengevat, in de woorden
van de jury: ‘De Gouden Terebinth wordt toegekend aan
een persoon of organisatie die uitzonderlijke inzet toont
voor het behoud van een begraafplaats of een bijzonder
grafmonument. Een inzet die mogelijk leidt tot grotere
bekendheid van funerair erfgoed in het algemeen of van
een specifieke begraafplaats in Nederland.’
De jury meende dat de Stichting Ter Navolging Tiel ‘op
de meest volledige wijze voldoet aan de criteria ter toekenning van de prijs’.
Gelukkig valt dat te controleren: lees nog eens het artikel
dat Wim Cappers over Ter Navolging schreef in Terebinth
2015-4. De vrijwilligers hebben hun activiteiten in de periode 2016-2017 kordaat voortgezet, terwijl zij zich sinds
2016 ook nog eens het lot van de Joodse Begraafplaats
aantrekken.

Iedereen herkent elkaars avonturen:
er ging zomaar geruimd worden,
je ziet de grafstenen verdwijnen ...
Meer begraafplaatsen

Marc Buise, voorzitter van de werkgroep Funerair Erfgoed van de Oudheidkundige Kring Hulst, inventariseert het verval op de begraafplaats
Zoutestraat in Hulst. Foto Korrie Korevaart
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Zoals Tiel waren er meer onder de aanmeldingen: de
groepen vrijwilligers in Beilen, Hulst en Assen hebben
elk, sinds bijna vier jaar, een dodenakker onder hun
hoede genomen. In Beilen zijn elke donderdag twaalf
personen te vinden, bezig met schoonmaken en repareren
van ca. 750 grafmonumenten. Terecht kopte het Dagblad
van het Noorden: ‘Pensionado’s redden kerkhof Beilen van
de ondergang’. In Hulst begonnen de vrijwilligers onder
andere met rondleidingen en een inventarisatie, inclusief
flora en fauna. Een grote groep werkt op de Noorder
begraafplaats in Assen aan een ware metamorfose: het
groen, de hekwerken en de grafmonumenten zijn intussen
stevig aangepakt.
Iedereen herkent elkaars avonturen: er ging zomaar
geruimd worden; je ziet de grafstenen verdwijnen; de
klimop bedekt alles; er ontbreekt een goede administratie van graven en rechthebbenden; waar halen we kennis
en geld vandaan om de zaak op te knappen? Maar met
veel enthousiasme en improvisatietalent wordt er aan een
nieuwe toekomst gewerkt. Uiteindelijk vaak in vruchtbare samenwerking met de eigenaar van de begraafplaats,
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aangevuld met enige professionals. Er komt een website van de grond en een facebookpagina. Nabestaanden
en belangstellenden tonen steeds meer interesse en de
betrokkenen kunnen met recht trots zijn op wat zij hebben bereikt!
Zorg om cultuurhistorische waarde

Bij de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat in Katwijk
aan Zee ging het iets anders. Deze plek raakte niet in
de vergetelheid of overwoekerd, maar de eigenaar, de
Stichting Beheer Begraafplaatsen Hervormde Gemeente
Katwijk aan Zee, heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling in haar denken doorgemaakt. De stichting en

de nominaties van Suzanne van Leendert en Peter van
Schaijk. Over het werk van Van Schaijk valt binnenkort
meer in ons blad te lezen, onder andere over de reconstructie van wie precies waar ligt begraven. Dat moet
worden gedaan om een digitaal bestand te kunnen opbouwen, dat de basis is van nader onderzoek van elke
begraafplaats.
De documentaire van Suzanne van Leendert volgt hoofdpersoon Tanja Medema, teamleider van de begraafplaatsen in Utrecht, bij haar dagelijkse werk. Zielen van
Utrecht verbeeldt wat het nut is van begraafplaatsen en
begraven. Zoals Tanja Medema zegt: ‘Het is nuttig stil
te staan bij de cirkel van het leven en te laten zien dat er

Onthulling op de Noorderbegraafplaats in Assen van het grafbord op het graf van dr. Lambrechts (oud-rector) op 2 november 2016 door
leerlingen van het Dr. Nassaucollege na een financiële actie binnen de school. Foto Lukas Kwant

de Commissie Begraafplaatsen doen tegenwoordig hun
uiterste best om zorgvuldig om te gaan met de cultuurhistorische waarde van deze begraafplaats. Dit mondde in de
afgelopen jaren uit in een paar mooie projecten, zoals de
restauratie van het graf van de Leidse studentenauteur Johannes Kneppelhout. Dit lukte door de belangeloze inzet
van veel vrijwilligers.
Ook Crooswijk in Rotterdam is nog steeds in bedrijf en
stelt alles in het werk om de historische waarde van deze
begraafplaats veilig te stellen. Een voorbeeld voor talloze
andere beheerders en managers van begraafplaatsen is de
manier waarop Crooswijk de recente restauratie van het
interieur van de kapel heeft aangepakt.
Individuen

De criteria uit het juryrapport zijn ook terug te vertalen
naar acties van personen. De mooiste voorbeelden zijn
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een prachtig alternatief voor cremeren is, want een begraafplaats geeft de overledene en nabestaanden de kans
onze stoffelijkheid langzaam en rustig los te laten.’ Juist
vanwege haar creatieve omgang met oude begraafplaatsen,
de introductie van nieuwe rituelen en de betrokkenheid
bij de mensen met wie ze in contact komt, werd Medema
ook zelf voorgedragen voor de Gouden Terebinth. Zij
werd niet genomineerd, maar de documentaire kan haar
werk niet genoeg eren.
Met het oog op 2020

Het lijkt nog ver weg, maar voor de uitreiking van de
Gouden Terebinth 2020 is de deadline 20 oktober 2019,
de uiterste datum waarop instellingen, overheden en personen zichzelf en anderen kandidaat kunnen stellen.
Korrie Korevaart
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Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland

Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo
Brug tussen heden en verleden
Terwijl in de zeventiende eeuw in Nederland nog volop in kerken werd begraven, was dat in overzeese
kolonies meestal niet het geval. Als daar al een fatsoenlijke kerk was, werd deze zelden gebruikt als plaats
van begraven. Doorgaans werden de doden ter aarde besteld binnen of in de directe nabijheid van een
fort, soms in de tuin die bij het fort hoorde. Diezelfde tuin werd op zondag door hoge ambtenaren en hun
gezinnen gebruikt om zich te ontspannen na de wekelijkse beslommeringen. Iets wat we met name in
Indonesië en India zien. In Paramaribo, Suriname, werden de doden aanvankelijk begraven in en om
fort Zeelandia, een enkeling in de kerk van Torarica, de eerste hoofdstad van de kolonie Suriname.

T

oen Paramaribo in 1667 een kerkelijke gemeente
kreeg, duurde het ongeveer tot 1690 voordat
men een eigen begraafplaats liet aanleggen. Deze
werd vanwege de aanwezige sinaasappelbomen Oranjetuin genoemd en was bedoeld voor de rijken; de armen
moesten hun doden elders in de stad begraven. Of er
ook op zondag door de elite werd verpoosd, is onbekend.
Halverwege de achttiende eeuw raakte Oranjetuin vol en
in 1756 werd aan de rand van de stad een nieuwe begraafplaats aangelegd, genaamd Nieuwe Oranjetuin. Het
begraven op Oude Oranjetuin werd toen verboden, maar
aan wie bereid was een forse boete te betalen werd het
oogluikend toegestaan.
Ook voor Nieuwe Oranjetuin gold dat aanvankelijk alleen de welgestelden hier hun doden begroeven. Er waren
maar een beperkt aantal begrafenissen per maand. Tot
tweemaal toe is de begraafplaats vergroot, alvorens Nieuwe Oranjetuin in 1928 werd gesloten. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden er echter veel Chinezen begraven en
officieel werd Nieuwe Oranjetuin in 1951 weer heropend,
om vervolgens in 1961 voor de tweede maal te worden
gesloten. Op de begraafplaats zijn echter grafmonumenten aangetroffen uit de jaren dertig van de vorige eeuw,
de periode waarin er niet zou zijn begraven. Dat doet
vermoeden dat de gangbare perioden voor begraven op
Nieuwe Oranjetuin moeten worden opgerekt.
Verval op Nieuwe Oranjetuin.

Diversiteit

Tussen 1756 en 1961 zijn er honderden grafmonumenten op de begraafplaats geplaatst. Het meest opvallende
daaraan is de grote variëteit. In Europa vinden we tijdgebonden grafmonumenten vaak bij elkaar gegroepeerd. Op
Nieuwe Oranjetuin liggen of staan monumenten uit de
achttiende eeuw soms direct naast een grafmonument uit
de twintigste eeuw. Dat zegt veel over de wijze waarop de
begraafplaats is gebruikt. Gelet op de lange periode waarin Nieuwe Oranjetuin in gebruik is geweest en op het feit
dat er jaarlijks weinig begrafenissen waren, levert dat een
heel gedifferentieerd beeld op. Toch springen bepaalde
karakteristieken in het oog. Zo liggen veel van de oudere
zerken eenvoudigweg op bakstenen poeren, terwijl de
latere grafmonumenten een bakstenen ombouw kennen.
De ombouwen variëren in grootte, stijl, hoogte en uitstraling, waarbij in de loop der tijd de ombouw steeds hoger
en sterker werd geprofileerd. De bakstenen zijn meestal
dicht opeen geplaatst, spaarzaam gemetseld. Dergelijke
grafmonumenten hebben een kwalitatief hoge uitstraling.
Kijken we naar de zerken die op de ombouwen liggen,
dan zijn erbij van (Belgisch) hardsteen. Bewerkingen op
de stenen wijzen op een Nederlandse herkomst, maar
toch valt niet de conclusie te trekken dat ze op de leest
zijn geschoeid van zerken uit dezelfde periode in Nederlandse kerken. Vooral in de wijze waarop de symboliek

Graven met bakstenen ombouw op Nieuwe Oranjetuin.

is uitgewerkt, zijn er verschillen. Uit de achttiende eeuw
zijn ook opvallend veel marmeren zerken overgeleverd,
iets wat we in die tijd in Nederland slechts mondjesmaat
tegenkomen. De traditie van het plaatsen van zerken op
een bakstenen om- of opbouw heeft op Nieuwe Oranjetuin lang voortgeduurd en is ook elders in Paramaribo en
daarbuiten toegepast.
We treffen verder een grote hoeveelheid andere grafmonumenten aan, die in een Noord-Europese of Noord-Amerikaanse traditie staan. Vooral negentiende-eeuwse graven
geven daarvan een goed beeld. Ze zijn te herkennen aan
hun opvallende verticaliteit. Qua materiaal vinden we
naast het al genoemde hardsteen gietijzer, marmer, zandsteen, leisteen, hout en graniet. De monumenten zijn afkomstig uit Europese landen als Nederland, Schotland en
Duitsland, maar ook uit de Verenigde Staten. Veel monumenten uit de twintigste eeuw zijn voorzien van tegeltjes
in verschillende kleuren en patronen, hetgeen aansluit bij
wat op jongere begraafplaatsen te zien is.
Karakteristiek voor Nieuwe Oranjetuin is het ontbreken
van een padenstelsel. Op het hoofdpad en de paden over
de dammen na, zijn er waarschijnlijk nooit paden aangelegd. Het beeld van Nieuwe Oranjetuin wordt gecomplementeerd door een grote hoeveelheid grafhekken in
allerlei vormen en typen. Sommige vallen op door de in
het hek verwerkte symboliek of de decoratieve afwerking.
Veel hekken zijn verroest, maar constructief wel in goede
staat. Aan de hand van oude foto’s kan echter worden
vastgesteld dat veel hekwerken – met name de houten –
in de loop der tijd zijn verdwenen.
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De toekomst

Eind twintigste eeuw heeft de lokale Rotary zich over de
begraafplaats ontfermd. Plannen om de begraafplaats tot
een educatief wandelpark te maken, konden echter om
verschillende redenen niet worden gerealiseerd en uiteindelijk liep ook het onderhoud terug. In juli 2016 werd
vanuit het Directoraat Cultuur de Commissie Rehabilitatie Oranjetuin ingesteld om in samenwerking met diverse
partners tot een duurzaam beheer van de begraafplaats
te komen. Eind 2016 zijn gedetineerden begonnen met
het verwijderen van woekerend groen en met steun van
de Nederlandse ambassade is de muur om de begraafplaats hersteld. In februari 2017 bezocht een delegatie
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en stichting Dodenakkers.nl op uitnodiging van het Surinaamse
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de
begraafplaats. Het bezoek vond plaats in het kader van
het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed. Doel van de
missie was om te helpen een visie te ontwikkelen voor het
inrichten van de begraafplaats als genealogisch wandel
park met bijpassend historisch centrum. Momenteel
worden er plannen opgesteld om de potentie van Nieuwe
Oranjetuin verder te ontwikkelen en de begraafplaats de
functie te geven van een brug tussen heden en verleden.
René ten Dam, Leon Bok en Nanette de Jong
Zie over begraafplaatsen in Suriname: dodenakkers.nl. Het rapport van de missie is te downloaden via: cultureelerfgoed.nl/
publicaties/technische-missie-nieuwe-oranjetuin-paramaribo
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uit het veld: Tanja Medema
Uit het veld: In deze rubriek vertellen mensen uit het veld over hun werk voor het
behoud van ons funerair erfgoed. Aan het
woord is Tanja Medema, teamleider van de
begraafplaatsen van de gemeente Utrecht.
Het is een koude, stormachtige dag in januari.
Op begraafplaats Daelwijck aan de rand van
Utrecht wacht Tanja Medema me in Thea’s koffiehuis op. Dat is een wat weidse benaming voor
een kleine ‘huiskamer’ met koffieautomaat. Maar
het is er warm en regelmatig komen bezoekers
een bakje doen en met elkaar praten.
Tanja is teamleider begraafplaatsen van de
gemeente Utrecht en beheert Soestbergen,
Kovelswade, Tolsteeg en Daelwijck. De eerste
twee zijn rijksmonumenten. ‘Per jaar hebben we
driehonderd begrafenissen’, vertelt ze. ‘Er is een
werkploeg van twaalf mensen. Vier parken en
drie aula’s onderhouden is voor de gemeente
een kostbare hobby. Het zou goed zijn om deze
monumenten beter te gebruiken, nu staan ze te

Tanja Medema bij de opening van het kunstwerk Aan mijn liefste op Daelwijck. Foto André Russcher

verpieteren.’
Rietveld en schrijver Nicolaas Beets (zie p. 13).

ik betreur het dat in onze cultuur cremeren de

Zielen van Utrecht

Hoe leef je voort? Als je een enorme zerk hebt,

norm is geworden. Die keuze wordt niet meer

Vorig jaar verscheen de documentaire Zielen van

besta je dan langer?’

bewust gemaakt. Mensen zijn bang om hun na-

Utrecht. Maakster Suzanne van Leendert was ge-

Het zijn vragen waar Tanja graag verder over

bestaanden op te zadelen met de zorg voor hun

nomineerd voor de Gouden Terebinth. Deze film

denkt. ‘Ik wil met een filosoof een wandeling

graf. Maar ze weten niet wat er allemaal moge-

biedt niet alleen een kijkje achter de schermen

over Soestbergen maken, waarbij wordt nage-

lijk is. Men wil niet bezig zijn met het naderende

van de gemeentelijke begraafplaatsen, hij geeft

dacht over vergetelheid. Wat is zinvol in deze

einde.’

ook een sfeervol en persoonlijk beeld hoe Tanja

tijd, hoe kunnen we er nieuwe dingen aan

Bij de gemeente is het behoud van waardevolle

omgaat met haar werk, hoe ze aankijkt tegen

toevoegen?’ In 2017 is bijvoorbeeld op Dael-

grafmonumenten goed geregeld. ‘Elk jaar kijkt

leven en dood en haar persoonlijke worsteling

wijck het kunstwerk Aan mijn liefste ten doop

hier een kunsthistoricus naar. En als een graf

met het overlijden van haar ouders. Ze noemt de

gehouden, een klein paviljoen rond een boom,

de moeite waard is, wordt de steen behouden.

docu ‘een enorm geschenk’, maar relativeert het

ontworpen door Ingeborg Meulendijks. Bezoe-

Vanaf 1830 zijn er begraafregisters. Hoewel die

effect: ‘De mensen staan niet meteen massaal

kers kunnen daar een brief schrijven aan een

niet altijd kloppen! Zo heb ik zelf een grafkel-

aan de balie.’

overledene en die in een nis stoppen. ‘Ook ik heb

der op Soestbergen die volgens het register in

‘Er zijn mooie en moderne manieren om fune-

een brief aan mijn vader in de bus gedaan’, zegt

1913 geruimd is, maar in de praktijk kan zomaar

raire cultuur te behouden of beter gezegd, weer

Medema. ‘En van dit kunstwerk zou je ook een

blijken dat dit niet zo is.’

tot leven te wekken. Zo is radiomaker Carine van

digitale variant kunnen maken.’
Liesbeth Vermeulen

Santen bezig met een zestal podcasts, audio
programma’s over Utrechters die op Soestbergen

Naderend einde

zijn begraven. Twee afleveringen zijn al te be-

‘Ik zou graag bij omroep Max willen vertellen

luisteren: over architect/meubelmaker Gerrit

over de kwaliteit die een graf kan bieden. Want
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De gemeente Utrecht besloot eind januari dat een privaat
initiatief om op Kovelswade een crematorium te bouwen,
niet haalbaar is.
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