VAN DE VOORZITTER… / DODENMASKERS
De wereld gaat

familiebezoek te gaan in Zürich. Natuurlijk

masker zien. Dat werd de dag Joyce’ overlijden

beetje bij beetje

maakte ik tevoren een studie van het daar

afgenomen door beeldhouwer Paul Speck

open en we kun-

aanwezige funeraire erfgoed. Zo ontdekte

(1896-1966).

nen weer op stap,

ik dat op de begraafplaats van het tot Zürich

Binnen enkele weken zag ik zo twee doden-

al hebben we

behorende Fluntern de befaamde schrijver

maskers. Beide geven een beeld van het gelaat

intussen geleerd

James Joyce (1882-1941) begraven ligt, bekend

van de betrokkenen op hun sterfbed. Ze zijn

dat het corona

van zijn Ulysses. Hij kreeg er zelfs van gemeen-

heel verschillend: dat van Kuyper is duidelijk

virus nog lang niet

tewege een Ehrengrab waarbij een schitterend

van een oude, 83-jarige, man. Dat van Joyce

weg is. Mijn eerste

standbeeld van hem is geplaatst, gemaakt

heeft een geheel andere uitstraling. Hij over-

reisje, eind juni,

door de Amerikaanse beeldhouwer Milton

leed dan ook tamelijk plotseling, op 58-jarige

ging naar de Vrije Universiteit. Daar wilde ik

Hebald.

leeftijd.

het dodenmasker bekijken van de stichter van

Bij de Zürcher James Joyce Stiftung bleek

Het is bijzonder om ineens van aangezicht tot

die universiteit, Abraham Kuyper (1837-1920).

bovendien een dodenmasker van Joyce te

aangezicht (oog in oog is niet van toepassing)

Eerder hebt u in dit blad al kunnen lezen, dat

berusten. Ik maakte een afspraak en kon er

te staan met mensen in wie je je verdiept hebt.

op initiatief van Terebinth in Kuypers honderd-

terecht. Behalve dat het me een leuk gesprek

Dodenmaskers zijn bijzonder funerair erfgoed!

ste sterfjaar de nodige aandacht besteed is aan

opleverde met de inmiddels 93-jarige Joyce-

zijn dood en begrafenis. Hierdoor wist ik dat

kenner dr. Fritz Senn, mocht ik ook het doden-

Bert Lever

de VU een dodenmasker van hem bewaart. Dat
had ik graag eerder willen zien, maar coronamaatregelen verhinderden dat. Nu kwam het
uit het depot en kreeg ik het wel te zien; een
bijzonder moment.
Dodenmaskers zijn zeldzaam. Na iemands
overlijden wordt een afdruk van het gezicht
gemaakt en bewerkt. Vaak is hierbij een beeldhouwer betrokken, in Kuypers geval was dat de
destijds bekende Toon Dupuis (1877-1937). Van
Kuypers dodenmasker zijn enkele exemplaren
bekend, die bijna allemaal een haakje hebben
waarmee ze opgehangen konden worden.
De minder strikte maatregelen en volledige
vaccinatie maakten het mogelijk om op

Dodenmaskers van
Abraham Kuyper (l.)
en James Joyce.

VARIA

De laatste vijf jaar was ik beleidsmedewerker. Onlangs heb ik de vergaderzaal verruild voor het klaslokaal: dit jaar volg ik een masteropleiding om

Wouter Schrover, nieuwe redacteur, stelt zich voor

mijn onderwijsbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands te halen.

Enkele jaren geleden zag ik in het kunsthistorisch museum in Wenen een
vanitasstilleven van de zeventiende-eeuwse Delftse kunstschilder Maria

Ik houd dus van leren: van zelf leren, maar ook van aan anderen dingen

van Oosterwijck, Vanitas met hemelglobe. In een op het schilderij afgebeeld

onderwijzen. Idealiter zijn die twee met elkaar in wisselwerking. Bij Tere-

boek valt te lezen: ‘Rekening. Wij leven om te sterven en sterven om te

binth hoop ik te leren van mijn mederedacteuren en van de vele anderen

leven.’

die zich betrokken weten bij funerair erfgoed; maar ook wil ik graag mijn
eigen deskundigheid inbrengen.
Met de gedachte dat onze
visie op de dood het leven

Begin 2015 verdedigde ik mijn proefschrift, Einde verhaal. Het gaat over de

vormt en onze visie op

wijze waarop euthanasie en hulp bij zelfdoding worden verbeeld in fictie,

het leven de dood, ben ik

zoals romans en speelfilms. Tijdens en na mijn promotieonderzoek kreeg

deze zomer begonnen als

ik een steeds grotere fascinatie voor de diverse manieren waarop mensen

redacteur van Terebinth. Na

vormgeven aan hun angsten en verlangens rondom het levenseinde en aan

mijn opleiding tot litera-

de herinnering aan overledenen, kortom: aan hún fascinatie met de dood.

tuurwetenschapper heb ik

Zo stelde ik in 2018 een bloemlezing samen met Nederlandstalige teksten

het afgelopen decennium

over het graf en begraven, Ten grave.

gewerkt aan de twee Am-
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sterdamse universiteiten

Als Terebinth-redacteur hoop ik te kunnen blijven bijdragen aan de aan-

in onderzoek, onderwijs en

dacht voor de voortdurende interactie van funerair erfgoed met de omrin-

onderwijsondersteuning.

gende cultuur. In onze levendige cultuur is de dood immers nooit ver weg.
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Bij dit nummer
Terebinth bestaat vijfendertig jaar. Is dat reden voor vreugde, of
juist voor teleurstelling? De mensen die in 1986 streefden naar ‘herstel van zorg rond dood en rustplaats’ en daarvoor de handen ineen
sloegen, zijn nu oud of overleden. We weten niet, of zij tevreden
(zouden) zijn over de resultaten die Terebinth behaalde. Terebinth
richt zich steeds meer op het fysieke funerair erfgoed - voorzitter
Bert Lever wijdt er een beschouwing aan. Nog steeds kan erfgoed
‘zomaar’ verdwijnen, Terebinth houdt dat nauwlettend in de gaten.
Nog steeds lijkt veel rond de dood geheimzinnig of eng. Onze jongste redacteur ervaart dat, als ze leeftijdgenoten vertelt over waar ze
zich mee bezighoudt.
We verwelkomen Wouter Schrover als redacteur, die samen met
Koos Brandon Bravo een nieuwe generatie funerair geïnteresseerden
vertegenwoordigt. Zij hebben weer meer belangstelling voor rouw
en rouwrituelen en verdiepen zich daar ook in. Misschien denken ze
hierover niet heel anders dan Marinus van den Berg, Terebinther van
het eerste uur. Korrie Korevaart interviewde hem: hij waarschuwt
ons voor ‘consumentisme’ rond het overlijden. Wijze woorden.

Begraafplaats Rosendael te Rozendaal (Gld.). Waar terughoudend beheer
wordt toegepast, ontstaat een paradijs voor paddenstoelen. Foto Rob Chrispijn
Foto omslag: De iconische engel op Nieuw Eykenduynen. Vervaardigd in zink
door de firma Braat in Delft. Op begraafplaatsen in Bennekom, Dieren en Tubbergen zijn ook zulke engelen te vinden. Foto Bert Pierik
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MENS & PLEK / HANSJE GALESLOOT, ZOEKEN NAAR GRAFSTENEN IN DE WILDERNIS
Twee dagen per week is Hansje actief op de

of met aarde bedekt. Nog even en er zijn alleen

genwoordigen het andere verhaal, het einde

Joodse Begraafplaats Zeeburg in Amsterdam,

nog maar braamstruiken. Ingrijpen is dus drin-

van het leven, maar door de manier waarop ze

waar al bijna tachtig jaar niet meer wordt begra-

gend nodig. Daarom heeft ze twee jaar gele-

harmoniëren met de natuur – ze hangen scheef,

ven. Dat is een fascinerend terrein waarmee ze

den een vrijwilligersgroep opgericht voor het

ze zijn bedekt met korstmossen – laten ze op

zich inmiddels sterk verbonden voelt.

natuuronderhoud. Dat sloeg aan: ze zijn nu met

een vredige manier de tand des tijds zien – de

De begraafplaats is gesticht in 1714 en is acht

z’n veertigen en er komen voortdurend nieuwe

dood, die er nu eenmaal is, maar ook het leven

hectare groot. De natuur heeft volledig de over-

mensen bij.

dat doorgaat.

hand gekregen. De meeste grafzerken zijn ver-

Behalve dat ze de natuur temmen, graven ze ook

De begraafplaats is in 1914 formeel gesloten,

borgen geraakt tussen riet en braamstruiken

grafstenen op. Als historicus zoekt Hansje naar

waarna nog sporadisch is begraven tot 1942.

verhalen achter de grafstenen,

Hier ligt het joodse proletariaat begraven, de

maar als natuurliefhebber

sappelaars van rondom het Waterlooplein.

geniet ze ook. Het is denkt ze,

Zij hebben weinig sporen nagelaten in de

de combinatie van het leven

geschiedenis en de levens van deze families

en de dood waardoor ze dit

zijn grotendeels abrupt afgebroken in Auschwitz

terrein zo fascinerend vindt.

en Sobibor. Vandaar dat Hansje en de vrijwilli-

De natuur spuit de grond uit,

gersgroep het zo belangrijk vinden om het ter-

ze werkt onder de tonen van

rein waar zij begraven liggen weer een waardig

een luid vogelconcert, kik-

aanzien te geven.

kertjes springen voor haar
voeten weg, een vrouwtjes-

Liesbeth Vermeulen

vos met drie jongen laat zich
Hansje Galesloot op Zeeburg. Foto Mariet Dingemans
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soms zien. De zerken verte-

eerherstelzeeburg.nl
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Terebinth na
vijfendertig jaar

I

n 2021 bestaat Terebinth vijfendertig jaar. Nu behoeft er niet elke vijf jaar uitgebreid teruggekeken of
feestgevierd te worden, maar een lustrum kan wel een
moment van reflectie zijn. Alleen de laatste vijf jaar heb
ik actief meegemaakt, en ik ga hier dan ook niet de hele
levensloop van Terebinth voor het voetlicht brengen. Ik
zal de huidige ontwikkelingen spiegelen aan het enthousiaste begin van de stichting zoals dat tot uitdrukking komt
in het eerste informatieblad uit november 1987. Sommige
zaken zijn veranderd, andere bleven hetzelfde, en er kwamen ook zaken bij.

Algemeen beeld

Uit de eerste Terebinth spreekt grote zorg om het funeraire
erfgoed. Dat kan zomaar 'opgeruimd' worden. Jaloers
kijkt men over de grens naar Duitsland, waar begraafplaatsen er goed bij liggen, terwijl het in Nederland en
België 'wegwerpartikelen' lijken te zijn.
Hierin is zeker het nodige verbeterd. Op heel wat begraafplaatsen is funerair erfgoed in kaart gebracht, inclusief
graven van personen die in de (lokale) geschiedenis een
belangrijke rol hebben gespeeld. Daar wordt bij het ruimen dan rekening mee gehouden. Terebinth heeft hier
zeker aan bijgedragen. Toch is nog lang niet overal het funerair erfgoed geïnventariseerd. Plaatsen die eeuwenlang
een begraaffunctie hadden en deel uitmaken van de lokale
geschiedenis, kunnen dan verdwijnen. Ook na vijfendertig jaar kun je nog afgunstig zijn op de Duitstalige landen
met hun Ehrengräber voor belangrijke personen.
Aandacht vragen voor funerair erfgoed

Het besef dat er aandacht voor het vaak onderbelichte
funeraire erfgoed gevraagd moest worden, sprak ook uit
dat eerste informatieblad. Daaruit ontwikkelde zich het
veelzijdige Terebinth, tijdschrift voor funerair erfgoed van
vandaag. Het is beslist een van de kurken waarop de
stichting drijft. De afgelopen jaren verschenen daarnaast
twee succesvolle gidsen Over de groene zoden die mensen
uitnodigen tot wandelen over begraafplaatsen.
In die afgelopen vijfendertig jaar is het ‘wereldwijde web’,
erbij gekomen. Terebinth is daarop aanwezig met een
informatieve website en een Facebook-pagina met nieuws
uit het funeraire veld.
Wat gebleven is, zijn de bijeenkomsten op en rond funerair erfgoed. Tegenwoordig in de vorm van thema(mid)
dagen. Door corona waren ze geruime tijd onmogelijk,
maar in het najaar hopen we er weer een te mogen
beleven. Erbij gekomen zijn het jaarlijkse Weekend van
de Begraafplaats in samenwerking met de Landelijke
Organisatie Begraafplaatsen (LOB), dat vele bezoekers
naar dodenakkers trekt, en onze tweejaarlijkse prijs de
Gouden Terebinth die we uitreiken aan een organisatie
die zich buitengewoon verdienstelijk maakte voor het
behoud van funerair erfgoed.
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INFORMATIEBLAD VAN DE STICHTING TOT HERSTEL VAN ZORG
ROND DOOD EN RUSTPLAATS

R�dactie en secr:
postbus 1218
9701 BE Groningen

De Terebinth
rek.no: 54.41.15.422
Amsterdam

REDACTIONEEL BERICHT
Dit is het eerste informatieblad van de stichting " De Tere
binth". Enige maanden geleden is zij in de openbaarheid ge
treden. Wij willen nu graag onze donateurs en andere gelnteres
seerden nadere informatie geven over de w�rkzaamheden van onze
stichting.
Allereerst vindt U een activiteiten-overzicht van onze werk
groepen.

Voorts vindt U de samenstelling van het algemeen be

stuur.Financiële vragen komen aan de orde.Wat kunnen wij doen
aan kil ritueel bij crematie of begrafenis ? "Nieuws uit de
media" wórdt niet overgeslagen,terwijl wij ook open staan voor
brieven en informatie van lezers. Wij informeren U over restau
ratie van belangrijke monumenten op begraafplaatsen,waarvoor
verscheidene stichtingen zich beijveren. Voor een geillustreerde
uitgave is onze stichting nog te jong,maar wij hopen er aan toe
te komen zodra ons bestand van donateurs zich verder uitbreidt.
Wij hopen dat dit eerste nummer U desondanks zal interesseren.
november 1987

J.C.M.Hattinga Verschure
F.Renssen

Het eerste nummer van Terebinth, uit november 1987.

Gewoonten en gebruiken

Het eerste nummer gaat ook in op de aandacht die de
stichting wil geven aan gewoonten en gebruiken bij rouw
en begraven. Hoewel de nadruk vooral is blijven liggen
op het materiële funeraire erfgoed, heeft Terebinth ook
het immateriële erfgoed vaak belicht. In ons blad komt
het geregeld aan de orde; zo verschenen de afgelopen twee
jaar artikelen vanuit het Europese Hera-project over hoe
er in Nederland omgegaan wordt met graven en begraven
van migranten en minderheden. Terebinth is er als adviseur bij betrokken.
Stenen archief

Meteen sprak Terebinth over 'Ons Stenen Rijks Archief',
omdat op zeer vele grafstenen basale genealogische gegevens staan. Er waren destijds (papieren) inventarisaties
van slechts enkele begraafplaatsen bekend. Inmiddels
biedt het internet hier veel mogelijkheden voor en die
worden volop benut. Terebinth behoeft dit werk niet te
dupliceren. Via de website Online Begraafplaatsen zijn
gegevens van ruim anderhalf miljoen graven op meer dan
drieduizend begraafplaatsen te vinden, meestal met foto's.
Terebinth ging er een partnerschap mee aan.

De Gouden Terebinth is een wisseltrofee
die de stichting sinds 2016 elke twee
jaar uitreikt. Het ontwerp is van Huub en
Adelheid Kortekaas. Op de voorzijde van
de allereerste papieren Terebinth is dit
beeldmerk al te vinden, dat bestaat uit de
hemelpoort met de altijdgroene terebint
die ernaar reikt.
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Binnen Terebinth is een werkgroep 'markante Nederlanders' actief die graven van invloedrijke personen in kaart
brengt. De werkgroep neemt ook initiatieven, bijv. naar
aanleiding van een geboorte- of sterfdag van een markan
te Nederlander. Een goed voorbeeld was de samenwerking
met de Vrije Universiteit in 2020, toen het honderd jaar
geleden was dat Abraham Kuyper overleed. Terebinth besteedde er aandacht aan in het blad en op de website.

Werk samen
voor behoud funerair erfgoed
Veel kerkgebouwen zullen in de komende jaren hun reli
gieuze functie verliezen en dan een andere bestemming
moeten krijgen. Gemeenten is dringend gesuggereerd
voor hun grondgebied zogeheten kerkenvisies op te stellen, waarin de toekomst voor de kerken in kaart gebracht
wordt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het eventueel aanwezige funeraire erfgoed, zoals zerkenvloeren
en kerkhoven. Terebinth zal hierbij optrekken met de
Erfgoedvereniging Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting.
Vijfendertig jaar geleden schreef het blad al over stichtingen die zich de toestand van individuele historische
begraafplaatsen aantrekken. Zulke stichtingen (of verenigingen) met enthousiaste en gedreven vrijwilligers verankeren het lokale draagvlak voor begraafplaatsen. Geregeld
ontstaat er een vruchtbare samenwerking met de eigenaren van begraafplaatsen, vaak gemeenten. Terebinth betrekt dergelijke groepen graag bij haar activiteiten.
Platform Funerair Erfgoed

Terebinth

vereniging voor funeraire cultuur

Jubileumnummer: 25 jaar De Terebinth
Met terugblikken en fotocollage

Jubileumnummer, september 2011.

Groen en biodiversiteit

Nieuw de laatste jaren is de aandacht voor het groen op
begraafplaatsen. En dan niet alleen voor de (parkachtige)
aanleg ervan, die erfgoedwaardig kan zijn, maar ook voor
het bevorderen van biodiversiteit op begraafplaatsen.
Kerkhoven en begraafplaatsen kunnen een rol spelen bij
aanpassing aan klimaatverandering. Zowel bevordering
van biodiversiteit als klimaatadaptatie zijn actuele thema's, die een ondersteunende rol kunnen spelen bij het
behoud van begraafplaatsen. Een 'groengroep' binnen
Terebinth houdt zich hiermee bezig en bereidt de publicatie voor van een handzaam boekje hierover.
Inzet voor individuele begraafplaatsen

Het inventariseren van begraafplaatsen is Terebinth altijd
in meerdere of mindere mate blijven doen. Inmiddels zijn
er meer organisaties of bureaus die dit (goed) doen. Op
dit terrein is Terebinth geen monopolist, maar vindt het
vooral belangrijk dat het gebeurt.
Nu en dan wordt er nog steeds strijd gevoerd voor individuele begraafplaatsen die, alsof er niets veranderd is,
zomaar dreigen te verdwijnen, met als recent voorbeeld
het RK kerkhof aan de Dijkweg in Naaldwijk, waarover
Terebinth verschillende keren rapporteerde.
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Onder de donateurs van Terebinth vind je vanzelfsprekend mensen die funerair erfgoed een goed hart toedragen. Maar hoe betrek je anderen erbij, bijvoorbeeld
beleidsmakers, voor wie het funeraire erfgoed minder
vanzelfsprekend is? Om hen te bereiken nam Terebinth
enkele jaren geleden het initiatief tot oprichting van het
Platform Funerair Erfgoed. Dit organiseert bijeenkomsten
over heel verschillende aspecten van funerair erfgoed, inmiddels ook online via webinars. Naast Terebinth werken
in de stuurgroep ervan samen: de LOB, de Federatie Grote Monumentengemeenten, Landschappen.NL, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting
Oude Groninger Kerken (de grootste kerkhofbeheerder
van Nederland). Het platform heeft onderdak gevonden
bij de RCE en blijkt inderdaad (ook) beleidsmakers te
bereiken en in een behoefte te voorzien.
Samen

Als er in deze tijd één motto te zetten is boven activiteiten voor het behoud van funerair erfgoed, dan is dat
'samen'. Dat geldt lokaal, dat geldt landelijk. Werk samen
met verschillende disciplines en werk samen met andere
organisaties. Samen sta je beduidend sterker dan alleen;
ons funeraire erfgoed verdient dat!
Bert Lever
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Begraafplaatsen als paddenstoelenparadijs
Veel begraafplaatsen vormen groene oases in het Nederlandse landschap. Behalve de functie waarvoor ze zijn aangelegd,
vervullen ze ook een rol als meditatieve plek voor wandelaars en als oase voor dieren, planten en paddenstoelen. Die oasefunctie is er natuurlijk vooral in stedelijk gebied, waar elk plukje groen een voor flora en fauna waardevol element vormt.

H

et belang van begraafplaatsen en kerkhoven
voor paddenstoelen hangt sterk af van de omstandigheden. Een verschralend beheer ervan,
waarbij de grasstroken tussen de zerken gemaaid worden
en het gras afgevoerd wordt, is gunstig voor paddenstoelen. Zulk beheer compenseert de vermesting (de verrijking van de bodem) die via de atmosfeer plaatsvindt en in
de vorm van stikstofverbindingen over ons land neerdaalt.
Zie ook het kader met ‘Voorwaarden voor paddenstoelen’.
Hoge Raad

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in de Klimaatzaak
die stichting Urgenda tegen de Staat had aangespannen
(2019), is bestuurlijk Nederland ervan doordrongen dat
de uitstoot van stikstof aanzienlijk beperkt moet worden
om de natuur meer te ontzien. Stikstof komt in de lucht
via het autoverkeer, de industrie en vooral door de intensieve toepassing van gier en kunstmest op het boerenland
– stikstof is een belangrijk bestanddeel van kunstmest.
Al in de zestiger jaren begonnen de voor stikstof meest
gevoelige soorten paddenstoelen af te nemen en daarna
te verdwijnen. Die gevoeligheid is een gevolg van hun
evolutie en het feit dat stikstofdepositie (stikstofoxiden en

Voorwaarden voor paddenstoelen

Wellicht vraagt u zich af: wat maakt een begraafplaats nu tot
een natuuroase? Ofwel: over welke eigenschappen moet een
begraafplaats beschikken om uit te kunnen groeien tot een
paddenstoelenparadijs? Hier een aantal kenmerken:
• Ouderdom – in het algemeen geldt: hoe ouder, hoe waardevoller voor paddenstoelen;
• Bodemrust – de grond is – ook in het verleden – niet gekeerd,
wordt niet bewerkt en niet bereden door zware machines;
• Grondsoort – klei, leem, zand, veen of humus, soms ook een
mix van meerdere grondsoorten. Alle bodemtypes kunnen
bij enige ouderdom en goed beheer een waardevolle biotoop voor paddenstoelen opleveren. De verschillen in grondsoort zorgen voor verschillende soorten paddenstoelen. Op
klei groeien andere soorten dan op zand;
• Vegetatie – in het algemeen geldt: hoe schraler (= voedselarmer), hoe beter. Dus: hoe meer mosrijke plekken en hoe
ijler de plantengroei, des te groter de kans op kieskeurige
en zeldzame paddenstoelen;
• Beheer – de belangrijkste factor voor hoe waardevol een begraafplaats is of kan worden voor paddenstoelen, want
beheer heeft grote invloed op de vegetatie. De vorm van
het beheer is het enige middel waarmee een beheerder de
natuurwaarden kan sturen. De optimale werkwijze is simpel: maaien en afvoeren. Naarmate de vegetatie door deze
handelwijze verder verschraalt, hoeft er minder gemaaid te
worden en wordt het milieu steeds geschikter voor kritische
paddenstoelen.
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ammoniak) tijdens die evolutie gering was. Al vele miljoenen jaren werken veel soorten paddenstoelen samen
met bomen die dankzij deze symbiose kunnen groeien
op voedselarme plekken. Door hun wijde en fijn vertakte
stelsel van zwamdraden kunnen paddenstoelen een veel
groter gebied bestrijken dan boomwortels. Daardoor zijn
paddenstoelen veel beter in staat om schaarse voedingsstoffen op te sporen. Nu overal in de bodem veel tot zeer
veel stikstof voorkomt, verliezen ze niet alleen hun functie
voor de bomen waarmee ze samenwerken, maar zijn veel
soorten niet langer in staat om te overleven.
Schraal

Op zich voor paddenstoelen onnatuurlijke biotopen als
wegbermen, parken en begraafplaatsen zijn door de stikstofproblematiek een belangrijke rol gaan spelen in het
voortbestaan van paddenstoelen die in bossen en op heidevelden niet langer kunnen gedijen. Begraafplaatsen zijn
zelfs zo belangrijk geworden dat ze een aparte categorie
vormen in de paddenstoelen-hotspots, een digitaal overzicht van de voor paddenstoelen waardevolste biotopen in
Nederland. Van elke biotoop wordt steeds de top 5 genoemd. Wat de vijf belangrijkste begraafplaatsen betreft,
liggen er vier tussen Apeldoorn en Arnhem en een in
Assen. De Gelderse vindplaatsen worden gekenmerkt
door zeer schrale, mosrijke zandbodems, die in Drenthe
door leemrijk, maar voedselarm zand. Vermoedelijk zijn
er veel meer begraafplaatsen waar bijzondere paddenstoelen groeien. Maar het aantal actieve paddenstoelenliefhebbers is beperkt, waardoor sommige streken van Nederland
nog onderbelicht zijn.
Bloedplaatgordijnzwam

Dat sommige streken onderbelicht zijn, wil niet zeggen
dat de begraafplaatsen die nu in de top 5 staan, zomaar
hun positie zullen verliezen. Vooral Begraafplaats Rosendael, ten oosten van Arnhem, is zeer rijk aan zeldzame en
bedreigde soorten. Aangelegd in 1840 door de bewoners
van het nabijgelegen kasteel vormt deze fraaie, mosrijke
locatie van slechts vijf hectare groot een waar eldorado
voor paddenstoelen. Van de vele bijzonderheden hier
noemen we de Bloedplaatgordijnzwam, Indigoboleet en
Goudgele koraalzwam. Maar de lijst is veel en veel langer.
Het Asserbos omsluit aan drie kanten de Zuiderbegraafplaats, een van de meest sfeerrijke begraafplaatsen van
Drenthe. Dankzij de leembodem zakt regenwater maar
langzaam weg en is de grond hier vaak vochtig. Misschien
minder prettig voor bezoekers, maar voor paddenstoelen
heel gunstig. Die verschijnen hier dan ook al vaak in de
loop van de zomer. Dat geldt bijvoorbeeld voor de heerlijk geurende Amandelrussula of de Gezoneerde stekelzwam en de Wollige stekelzwam.
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Drie voorbeelden van zeldzame paddenstoelen, die goed gedijen op
begraafplaatsen: de Indigoboleet, de Bloedplaatgordijnzwam en het
Papegaaizwammetje.

Stekelzwammen worden gekenmerkt door een aan de
bovenzijde nogal onaanzienlijk uiterlijk, terwijl ze aan de
onderzijde fijne stekeltjes hebben waarop de sporen gevormd worden. Het is een groep die zeer sterk te lijden
heeft onder vermesting. Eind vorige eeuw leek het er zelfs
op dat alle stekelzwammen uit Nederland zouden verdwijnen, zo gevoelig zijn ze voor stikstof. Dankzij overheidsmaatregelen nam rond de eeuwwisseling de hoeveelheid
stikstof in de atmosfeer gemiddeld met 35% af. Dat hielp.
Weliswaar zijn stekelzwammen inmiddels voorgoed uit de
bossen verdwenen, maar in sommige wegbermen en op
begraafplaatsen kunnen zij zich nog altijd handhaven.
Wasplaten

Er zijn ook begraafplaatsen waar minder bomen staan
en delen ervan het karakter hebben van schraal grasland.
Hebben bossen al vijftig jaar te lijden van vermesting,
schrale graslanden zijn in diezelfde periode nog sterker
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achteruitgegaan. Vaak zijn ze op de schop gegaan en door
sterke bemesting veranderd in productieweilanden waar
nauwelijks nog paddenstoelen groeien. Ook hier kunnen
begraafplaatsen een belangrijke rol spelen in het behoud
van soorten die alleen groeien in voedselarme graslanden.
De opvallendste groep is die van de wasplaten: veelal zeer
kleurige soorten die wel de orchideeën van het grasland
genoemd worden. Door hun schoonheid, maar vooral
ook door hun kieskeurigheid. De meest veeleisende soorten verschijnen pas na zestig jaar in grasland als dat al die
tijd met rust is gelaten, dus niet is gescheurd en niet behandeld met kunstmest of gier. Want: één keer strooien
met kunstmest en de wasplaten zijn weer voor tientallen
jaren verdwenen.
In Zuidwolde ligt een tweehonderd jaar oude begraafplaats die de plaatselijke Natuurvereniging geregeld
bezoekt. Inmiddels zijn hier twaalf soorten wasplaten aangetroffen, waaronder juwelen als de Puntmutswasplaat,
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De aanblik van Begraafplaats Zuidwolde (Drenthe) is die van schraal grasland, hier met een ijle begroeiing van grassen en margrieten.
Hierop gedijen de zogeheten wasplaten.
De fraaie, mosrijke locatie van Begraafplaats Rosendael is een waar
eldorado voor paddenstoelen, waaronder de Bloedplaatgordijnzwam
en de Indigoboleet.

Grauwe wasplaat en het Papegaaizwammetje. Daarnaast
groeien hier nog andere soorten graslandpaddenstoelen,
zoals aardtongen en allerlei knotsjes en koraaltjes. Dit zijn
allemaal soorten die thuishoren in een schraal grasland op
iets lemige grond. Het is ongelooflijk dat in een gebied
van nauwelijks één hectare zoveel bijzonderheden zijn
te vinden. Dat is mede te danken aan de ouderdom van
het kerkhof en vooral aan de afwezigheid van verstorende
activiteiten: geen bemesting, geen bodemverstoring, geen
bewerking met grote machines.
Jonge grond

Hoewel de ouderdom van een begraafplaats bijdraagt
aan de geschiktheid voor bijzondere planten en paddenstoelen, kunnen ook op jongere begraafplaatsen soms al
interessante vondsten gedaan worden. Tijdens een inventarisatie van paddenstoelen in Groot-Amsterdam in de
jaren negentig werd ook Westgaarde geregeld bezocht.
Dit uitvaartpark ligt aan de westkant van Amsterdam en
werd in 1971 geopend. Ruim twintig jaar later vormden
de verstrooivelden de belangrijkste locatie voor zeldzame
paddenstoelen. Daar groeiden soorten met een sterke
voorkeur voor minerale bodems die verder alleen in de
kalkrijke duinen en langs schelpenpaden zijn te vinden.
Paddenstoelen die in symbiose met bomen leven, ontbraken toen nog grotendeels. Vijftig jaar later komen die wel
in Westgaarde voor, zoals de uiterst zeldzame Wijnrode
melkzwam en de ernstig bedreigde Grauwe ringboleet.
Dit bewijst nog maar eens dat de waarde van begraafplaatsen in de loop der tijd toeneemt indien aan de voorwaarden van goed beheer wordt voldaan.
Rob Chrispijn
verspreidingsatlas.nl/biodiversiteit/hotspots/
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Graven van branders op de RK begraafplaats te Schiedam

Sporen van een rijk jeneververleden

De rijen graven in de eerste klasse, waar de meeste branders rusten. Foto Theo Reyman

Het is een bijna vergeten monument, de voormalige rooms-katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk te Schiedam. Al vanaf 1972 wordt hier niet meer begraven, waardoor er nog allerlei oude graven te vinden zijn. Die zijn vooral
van rooms-katholieke branders en distillateurs met bekende namen als Nolet, Wenneker, Beukers en Melchers.

D

e moutwijnindustrie zorgde tussen 1750 en
1880 voor grote economische bloei. Het aantal
branderijen waar moutwijn – grondstof voor
jenever – werd gestookt, nam snel toe tot bijna driehonderd. Dertig hoge graanmolens maalden het daarvoor
benodigde graan. Eind achttiende eeuw kwamen honderden arbeiders uit de Duitse grensstreken naar Schiedam,
om te werken in de branderijen. De immigranten kwamen veelal uit hetzelfde gebied: Münsterland en de streek
rond Osnabrück. De meesten waren rooms-katholiek en
dit maakte dat de bevolking van Schiedam voor veertig
procent rooms-katholiek werd, een hoog percentage vergeleken met omliggende steden.

RK elite zonder macht

De overgrote meerderheid van de immigranten werd
brandersknecht en bleef arm. Een kleine groep ging
behoren tot de elite van de stad. Zij werden de rijke
bezitters van branderijen en molens. Zij verkregen eerst
het zogeheten kleinburgerrecht en mochten daardoor een
eigen bedrijf beginnen. Dit recht kostte honderd gulden,
dus deze immigranten zullen geholpen zijn door familieleden die vóór hen de stap waagden om naar Schiedam
te trekken. Tussen 1730 en 1800 kregen tachtig nieuwe
Schiedammers het kleinburgerrecht. Van hen kwamen
er liefst 28 uit Münster en omgeving en achttien uit
Osnabrück.
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De branders werden rijk maar niet machtig, want ze
kwamen vanwege hun godsdienst niet in aanmerking
voor het grootburgerrecht. Dit had tot gevolg dat ze in
de stedelijke politiek niet actief mochten optreden. Dit
gaf spanningen en ontevredenheid, want ze moesten wel
volop belasting betalen. Iets van verzet hiertegen vinden
we terug in de namen van enkele graanmolens die eind
achttiende eeuw werden gebouwd: de Batavier (de Bataaf
se republiek), de Washington (Amerikaanse revolutie),
de Vrijheid en de Meiboom. Alleen molen de Vrijheid
is er nog.
Een nieuwe tijd

De napoleontische tijd bracht de ommekeer. Het katho
lieke volksdeel mocht weer kerken bouwen. In 1824
wordt de Sint-Jan-de-Doperkerk ingewijd, een neoclassicistisch bouwwerk. Na eeuwen in schuilkerken, in het
verborgene te hebben vertoefd, werd nu groots uitgepakt,
ook met het interieur.
Alleen een eigen begraafplaats ontbrak nog. Tot dan toe
werden de Schiedamse katholieken begraven op de algemene begraafplaats in de stad. Het was daar echter verboden om de traditionele kerkelijke rituelen uit te voeren.
Voor velen was dit een reden om uit te wijken naar
rooms-katholieke begraafplaatsen in andere gemeentes:
Overschie en Noord-Kethel. Dit was het parochiebestuur,
bijna allemaal branders, een doorn in het oog.
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Een eigen RK begraafplaats

Kerkmeester Willem van der Burg was zeer rijk. Hij kwam
uit een familie van boeren en branders die al eeuwenlang
in en rond Schiedam woonde. Ook hij had verscheidene
branderijen en mouterijen. Hij wist dat buitenplaats Bokkenburg te koop was, aan de rand van de stad, een afgebakend terrein door singels omgeven. In 1849 werd het
terrein door de kerk aangekocht en het landhuis gesloopt,
er kwam een huis voor de beheerder en een sacristie voor
de geestelijken. Helaas was er geen geld meer voor een
kapel. Van der Burg liet deze daarom op zijn eigen kosten
bouwen, een vurige wens van zijn vrouw, Cornelia van
der Burg-Nolet, die helaas stierf aan de cholera voordat de
kapel gereed was. De kapel werd in 1854 ingewijd.
Tegenover de kapel vinden we de oudste rijen graven, eerste klas. Hier liggen voor Schiedammers bekende namen
van de branders Nolet, Beukers, Van der Burg, Meyer,
Jansen en Melchers. Deze families trouwden vaak onderling: Zoetmulder-Van Gent, Nolet-Van der Burg, Van
der Burg-Nolet, Beukers-Melchers. Rond de kapel zijn
keldergraven. Stichter Willem van der Burg ligt er in een
familiegraf, met zijn echtgenote, zijn enige zoon en een
kleinzoon.
Ontkerkelijking, verval en redding

In de zestiger jaren veranderde er veel in kerkelijk Schiedam. De binnenstad ontvolkte, er kwamen nieuwe woonwijken en de ontkerkelijking nam toe. Men besloot om

Het graf van Jan Beukers

Hier zien we een voorbeeld van een herbegrafenis. Johannes
Theodorus Beukers, een rijke brander, werd in 1837 in KethelNoord begraven. Zijn vrouw, Gijsbertha van der Burg (een zus
van stichter Willem van der Burg), stierf in 1851 en werd begraven op de ‘nieuwe’ Schiedamse begraafplaats. Jan Beukers werd
herbegraven bij zijn echtgenote. Op de grafsteen staat de hele
geschiedenis:
‘Gedenk in uwe Godvruchtige gebeden de ziel van zaliger
Geertruida van der Burg
Overleden te Schiedam, den 28 augustus 1851
in den ouderdom van 67 jaren, 6 maanden en 8 dagen.
en begraven den 1 september.
En dezelver echtgenoot
Johannes Theodorus Beukers
Overleden te Schiedam den 26 maart 1837
in den ouderdom van 62 jaren en 4 maanden
en begraven den 28 dier maand op het kerkhof
voor R.C. te Noord Kethel
van waar het stoffelijk overschot alhier is bijgezet
den 8 maart 1852’.
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De hekken van de begraafplaats zijn ontworpen door E.J. Margry,
een architect uit Rotterdam. Foto Theo Reyman

de eigen begraafplaats af te stoten. In 1972 is er voor het
laatst iemand begraven. De gemeente nam de verantwoordelijkheid voor het beheer over. In 1977 werd de begraafplaats een rijksmonument, maar dat nam niet weg dat
deze plaats jarenlang ernstig werd verwaarloosd. Zo staat
de beheerderswoning al jaren leeg en ziet die er bouwvallig uit. Het zicht op sommige graven wordt verhinderd
door struikgewas.
De Schiedamse Monumentenwacht zit gelukkig niet stil.
In 2017 is in samenwerking met de Historische Vereniging een werkgroep opgericht, die alle graven heeft
geïnventariseerd en enkele aanbevelingen heeft gedaan.
Toegankelijkheid is daarbij het sleutelwoord: struikgewas
en afgestompte coniferen mogen het zicht op de graven
niet belemmeren. Omgevallen kruizen kunnen met weinig moeite rechtop gezet worden en gestut. Teksten kunnen leesbaar gemaakt worden. Het verval mag zichtbaar
zijn, als het maar niet ten koste gaat van de toegankelijkheid. Want het is toch bijzonder dat in de stad waar de
laatste tientallen jaren zoveel sporen van het rijke jeneververleden zijn uitgewist, de begraven branders nog steeds
ongestoord rusten op dit vervallen kerkhof.
Lidwien Meijer
Lid werkgroep voormalige RK begraafplaats Schiedam

Expositie

Vanaf 7 augustus tot en met 7 november toont het Nationaal
Jenevermuseum in Schiedam de tentoonstelling ‘Begraven bran
ders’. Zo’n twintig branders die hun graf hebben op de voormalige begraafplaats, komen tot leven door familiefoto’s, hun huizen
en bedrijfsgebouwen, krantenberichten, voorwerpen en reclame
materiaal. Ook de voormalige begraafplaats wordt belicht, met
foto’s, oude plattegronden en achtergrondinformatie.
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Funeraire wandeling

Nieuw Eykenduynen, oude Haagse begraafplaats met vernieuwingsdrang

In het midden van de in art-decostijl aangelegde urnentuin zorgt de waterpartij voor een verstilde sfeer.

Z

elfs op een druilerige zondagmiddag in december
is het goed toeven op een monumentale begraafplaats als Nieuw Eykenduynen. Je loopt natuur
lijk het gevaar om overmand te worden door te veel
melancholie. Maar als je goed gewapend bent tegen de
waterkoude, laten de grafmonumenten zich juist op z’n
mooist zien. Ze krijgen door de motregen onder de kale
bomen meer diepte en glans. In de schaduw van zwaar gebladerte van de oude kastanjes en platanen tonen de monumenten, hoe fraai ook, zich wat minder uitgesproken.
Ontstaan

Nieuw Eykenduynen ligt op het voormalige landgoed
Eik en Duinen, naast de oude begraafplaats Oud Eik
en Duinen en is in 1891 in gebruik genomen. De vraag
naar meer begraafplaatsen nam toe door de groei van
Den Haag, en Oud Eik en Duinen had geen ruimte voor
uitbreiding. Mr A.M. Maas Geesteranus kocht het stuk
grond van de familie Van der Goes en legde er een begraafplaats aan. Die bleef tot op de dag van vandaag
altijd in particulier beheer.
Vanaf de jaren twintig nam het aantal crematies in
Nederland toe. In 1935 is al een urnentuin op Nieuw
Eykenduynen aangelegd naar ontwerp van architect

Grafmonumenten
krijgen door motregen meer glans
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A.H. Wegerif, waar as kon worden bijgezet van Hagenaren die elders gecremeerd waren. In 1962 verrees hier
het eerste crematorium op Haags grondgebied. Dit crematorium is ook, voor zover bekend, als eerste in het
land afgebroken.
Vernieuwing uitvaarthuis

De huidige eigenaar, uitvaartorganisatie Yarden, heeft
Nieuw Eykenduynen ingrijpend vernieuwd. Het oude
landhuis hoeve Ysendoorn, met aula en naastgelegen
crematorium, waren sterk verouderd en Yarden heeft een
nieuw uitvaarthuis gebouwd, zonder crematorium. Na
uitgebreid onderzoek naar de restauratiemogelijkheden
was de conclusie dat slopen van Ysendoorn de enige
optie was. Ook het crematorium Nieuw Eykenduynen
werd gesloopt. Het besluit tot sloop deed nogal wat stof
opwaaien, want veel Hagenaren waren gehecht aan het
historische gebouw. Maar het had geen monumentale
status, dus ook de gemeente Den Haag kon er niets tegen
inbrengen. Nu staat er een omvangrijk, in gele baksteen
opgetrokken gebouw dat in z’n uiterlijk totaal niet meer
verwijst naar de voormalige hoeve en de historie van deze
plek. Het nieuwe gebouw, wel met fraai metselwerk,
contrasteert behoorlijk met de historische omgeving.
Het elders gelegen crematorium Ockenburgh is ook in
handen van Yarden, en vanaf het uitvaarthuis op Nieuw
Eykenduynen kunnen overledenen daarheen overgebracht
worden voor crematie. Op Nieuw Eykenduynen zelf
wordt steeds meer ruimte gemaakt voor islamitische
graven omdat de vraag daarnaar sterk toegenomen is.
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Treurende engelen verbeelden
het smartelijk verlies
zijkanten rond aflopende, marmeren zerk ligt een open
boek dat verwijst naar het literaire tijdschrift De Nieuwe
Gids waarvan hij een van de oprichters was. Ook heeft
hij een mooie vertaling van De Navolging van Christus
van Thomas a Kempis nagelaten. Hij dichtte onder andere het, voor sommigen omstreden, sonnet: ‘Ik ben een
God in 't diepst van mijn gedachten’. De omringende
buxusstruikjes zijn helaas door de buxusmot opgepeuzeld. Momenteel een kleine ramp die zich voltrekt op veel
begraafplaatsen.
Zelf rust hij niet meer op Nieuw Eykenduynen, maar de Zuid-Koreaanse
regering liet op zijn lege graf een monument ter ere van Yi Jun plaatsen.

Iconische engel

De route begint aan de linkerzijde van het uitvaartcentrum via het trappetje. Op het hogere deel valt het oog
meteen op het graf met de iconische engel, met haar rechterarm naar de hemel wijzend (zie cover). Ze staat wat
verscholen onder grote bomen die rijk vertegenwoordigd
zijn. Paardenkastanjes, platanen en lindes vormen een
mooi bomenbestand.
Op dit deel zijn veel bijzondere graven te zien, zoals het
monument voor de Grootmeesters der Orde van Vrijmetselaren, dat na de Tweede Wereldoorlog is opgericht. Het
was bestemd voor vier asbussen, maar tot nu toe is alleen
de asbus geplaatst van professor J.H. Carpentier Alting.
Deze was vanaf 1919 president in Nederlands-Indië van
zowel het burgerlijke als het militaire hooggerechtshof,
en lid van de ‘Raad van Nederlandsch-Indië’. Hij was
gedurende drie jaar grootmeester van de vrijmetselaars en
overleed in 1929. Het al sterk verweerde, in art-decostijl
opgetrokken monument van musselkalk is rijk aan vrijmetselaarssymbolen, zoals de driehoek, hamer en beitel.
Aan de weg naar de erachter gelegen urnentuin ligt het
graf van de dichter Willem Kloos. Op de, naar beide

De dichter Willem Kloos ligt er niet zo fraai bij. Het buxushaagje om zijn
graf is ten prooi gevallen aan de buxusmot.
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Iets verderop verheft de bronzen buste van Yi Jun, een
Koreaans rechter en diplomaat, zich boven de andere
graven. Zijn opdracht was om de onafhankelijkheid van
Korea te bepleiten en de onrechtmatigheid van de Japanse
invasie aan te vechten. Hij werd echter niet toegelaten
tot de Tweede Vredesconferentie in Den Haag (1907) en
werd onder mysterieuze omstandigheden dood aangetroffen op zijn kamer in Hotel De Jong. In Zuid-Korea wordt
aangenomen dat hij zelfmoord heeft gepleegd of dat hij
vermoord is door Japanse spionnen. In het hotel waar hij
stierf is nu het Yi Jun Peace Museum gevestigd. Zowel
in Noord- als Zuid-Korea wordt hij vereerd als nationale held. Na eerst begraven te zijn geweest op Nieuw
Eykenduynen werd op 26 september 1963 het stoffelijk
overschot opgegraven om in Zuid-Korea herbegraven te
worden. Op het lege graf onthulde de Zuid-Koreaanse
overheid een monument.
Urnentuin

Iets achter dit monument ligt aan de westkant de lager
gelegen, in art-decostijl aangelegde urnentuin. Hier
zijn veel bijzondere urnen en urnengrafmonumenten te
bewonderen. Water borrelt op in de rechthoekige vijver.
Aan het begin van de vijver verbeeldt een keramisch gebakken vrouwenfiguur overgave. Aan de andere kant van
de tuin, in het verlengde van de vijver, staat het markante
monument van de familie Polak met bovenop een mediterende monnik. Op de ronde verhoging tussen de vijver
en deze monnik staat een prachtig iel beeldje van een
vrouwenfiguur die zich richting de hemel uitstrekt. Aandoenlijk is het beeld van een jongetje dat een eend voert
bij een vijvertje. Bij de aanblik van deze bijzondere tuin
vraag je je af, waarom niet veel meer as een bestemming
krijgt in zo’n verstilde, piëteitsvolle, publieke omgeving.
Verspreid over de begraafplaats liggen Chinese graven tussen andere. Maar sinds april 2000 is in het verlengde van
de urnentuin voor de Chinese gemeenschap in Den Haag
een eigen strook gereserveerd, die is ingericht met een
pagode en een bruggetje. De toegangspoort doet denken
aan de slingerende Chinese Muur. Hier kunnen Chinezen
volgens hun wensen begraven worden. In een eigen columbarium kan as worden bijgezet.
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Hopelijk blijven de eigenaren
de funeraire erfenis koesteren
Schone slaapster

Weer terug richting de toegang ligt aan een grote cirkel
een jonge vrouw opgebaard op een uit kalksteen gehouwen tombe. In haar handen, rustend op haar buik, houdt
zij een grafboeket. Aagje van Gent-de Jong, overleden op
51 jarige leeftijd, rust hier sinds 1920, samen met haar
later bijgezette dochter en schoonzoon. Treurende engelen- en vrouwenfiguren (pleuranten) zijn op veel plaatsen
te vinden als onderdeel van grafmonumenten. Zij verbeelden het smartelijke verlies of de overgave.
Een ander vermeldenswaardig graf is dat van Simon Vestdijk, schrijver van vele romans. Op zijn grafzerk staat:
’t Antwoord op elk raadsel in de tijd, d’ Een’dre oplossing:
vergank’lijkheid…

Een schone slaapster met grafboeket op het graf van Aagje van Gent-de Jong.

Terug bij de ingang zien we een gedenkmonument dat
herinnert aan het bloedbad van Chodzjali. Op 26 februari
1992 kwamen bij een slachting gepleegd door Armeense
troepen, 613 Azerbeidzjaanse burgers om in het stadje
Chodzjali.
Vernieuwingen

Verspreid over de begraafplaats valt de hoeveelheid lege
plekken op van geruimde graven en monumenten. De
vraag naar nieuwe plaatsen neemt toe en uitbreiden is niet
mogelijk. Nieuw Eykenduynen is rijk aan historische funeraire cultuur. Opvallend is de diversiteit in bevolkingsgroepen met verschillende achtergronden, die hun eigen
funeraire cultuur meebrengen. Lagen de overledenen van
diverse oorsprong eerder door elkaar, nu zijn er steeds
meer doelgroep-velden, zoals het Chinese en een islamitisch veld. Hopelijk blijven de huidige en toekomstige
eigenaren van Nieuw Eykenduynen, ondanks de vraag om
te vernieuwen, de oudere funeraire erfenis in voldoende
mate koesteren en bewaren.
De mediterende monnik op het urnengraf van de familie Polak straalt
serene rust uit.

Bert Pierik

‘Ingenieur Manusama’

Vlak achter de aula ligt het familiegraf Manusama met de
as van ir. J.A. (Johan) Manusama. Hij was van 1966 tot
1993 president in ballingschap van de RMS (Republik
Maluku Selatan). ‘Ingenieur Manusama’ zoals hij bekend
stond, speelde een belangrijke bemiddelende rol tijdens
de gijzelingen door Molukse jongeren van twee treinen
(1975, 1977) en van een schoolklas (1977). Die rol namen veel leden uit de Molukse gemeenschap hem niet in
dank af, omdat hij tegen de gewelddadige acties was. Veelbetekenend is de symboliek die afgebeeld is in de steen:
een vredesduif.
Zijn graf maakt een verwaarloosde indruk en het is opmerkelijk dat de rechthebbenden er afstand van hebben
gedaan. Gelukkig behoudt de beheerder van de begraafplaats het. Je zou verwachten dat de Molukse gemeenschap het graf zou adopteren, vooral ook omdat het in
2021 zeventig jaar geleden is dat zij zich in Nederland
moest vestigen.
TEREBINTH 2021-3

Het familiegraf Manusama, waarin de as rust van de voormalige president
van de RMS. Foto: Begraafplaats Nieuw Eykenduynen
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Hier illustreren we de wandeling over Nieuw Eykenduynen met
meer foto’s. Verschillende treurende vrouwenfiguren (pleuranten),
de vrouwenfiguur vol overgave, het jongetje dat een eend voert. De
engel met bloemknoppen is misschien ook wel bij de firma Braat
vervaardigd, zoals de engel op de cover. Het profiel van een baardige man is onderdeel van het Vrijmetselaarsmonument. De poort
die de fotograaf doet denken aan de Chinese Muur, leidt naar het
Chinese deel, waar zich ook de pagode bevindt. De buste van Yi
Jun zien we hier in de context van het monument dat de ZuidKoreaanse overheid op diens lege graf liet plaatsen. Het graf met
de buste is niet in de wandeling besproken. De nabestaanden van
J.Th. Hofland (overleden 1906) lieten een borstbeeld mèt goed
zichtbare onderscheiding op zijn graf plaatsen. Dat staat in contrast met de spreuk op het graf van Vestdijk, die eindigt met:
vergank’lijkheid…
Foto’s Bert Pierik

6

Een minder bekende vliegramp: Apeldoorn 1946
Veel rampen met vliegtuigen zijn verankerd in het nationale
geheugen, andere veel minder. Zo is het 7 oktober aanstaande
75 jaar geleden dat er een vliegtuig neerstortte op de gymzaal
van de Christelijke HBS in Apeldoorn. Buiten die plaats niet
zo bekend. Een sober monument en twintig grafstenen op de
Begraafplaats Soerenseweg herinneren eraan.

Z

orgde de tijdgeest van wederopbouw en stug
doorgaan ervoor dat de vliegramp van oktober
1946 na de eerste opschudding niet zo in de herinnering bleef? Of duwden andere ongelukken deze naar
de achtergrond? Hoe het ook zij, na de aanvankelijk grote
belangstelling in de eerste dagen na het ongeval, liep die
na de begrafenis snel terug. Er waren later geregeld herdenkingen of kransleggingen, maar landelijk kregen die
nauwelijks aandacht. In 1986, veertig jaar na het ongeluk,
organiseerde de school een grote herdenking inclusief een
tentoonstelling met krantenartikelen en archiefstukken.
Die leverde opnieuw veel belangstelling op, en een publicatie over de toedracht. Bij de laatste officiële herdenking
in 2016 verscheen een boek over de doorwerking van de
ramp in de getroffen families.
‘Een ontzettende ramp treft Apeldoorn’

De helft van de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 8 oktober 1946 is gewijd aan het ongeluk, bijna twee van de
slechts vier pagina’s waaruit de krant bestond. Er heerste
zo kort na de oorlog nog enorme papierschaarste.

Het verwoeste dak van de gymzaal. Op de voorgrond zoeken militairen
brokstukken uit. Foto H. Stokhuyzen. GA-005310, CODA Apeldoorn

Een dikke rouwrand omlijst de voorpagina, waarbinnen
een verslag van het vliegongeval met foto’s, en in een
tweede rouwrand een lijst met ‘De namen der slacht
offers’. Die lijst somt de doden op met hun adres, én de
gewonden met eveneens hun adres en het ziekenhuis
waar ze zijn opgenomen. Tegenwoordig zou zo’n lijst geen
adressen vermelden – de omgang met privé-gegevens is
veranderd. Stond deze lokale krant vooral stil bij het leed
dat zoveel families en de schoolgemeenschap had getroffen, landelijke kranten richtten zich meteen op de veroorzaker: ‘Overmoedige vlieger veroorzaakt vliegramp’ (De
Waarheid) en ‘Militair vliegtuig stort op school’ (Trouw).
Verkeerd afgelopen stunt

Voorpagina van de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 8 oktober 1946.
Afbeelding: Delpher.nl
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De jonge, maar ervaren, sergeant-vlieger van de marine
die het ongeluk die maandag veroorzaakte, had niet op
deze plek mogen zijn. Hij had alleen toestemming om
een solovlucht te maken met een Firefly-jager rond vliegveld Valkenburg, als voorbereiding op uitzending naar
Indië. Hij besloot echter naar Apeldoorn te vliegen en
voerde stunts uit boven de markt en daarna boven de
Jachtlaan. Vermoedelijk wilde hij zijn moeder groeten
die daar vlakbij woonde. Helaas ging het mis: hij vloog
te laag, raakte de toren van de school, een vleugel brak af
en de brandende tank stortte dwars door het dak van het
gymnastieklokaal waar jongensklas 2c juist les had. De
brandstof regende over de jongens die in paniek brandend
rondliepen, in de vijver sprongen of door anderen in dekens werden gewikkeld. Zo snel mogelijk bracht men alle
zwaargewonden naar de twee ziekenhuizen in het dorp.
De vlieger overleefde het ook niet, evenmin als zijn moeder die een hartstilstand kreeg toen haar dat verteld werd.
Moeder en zoon werden donderdag 10 oktober samen
gecremeerd op Westerveld.
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Op vrijdag 11 oktober, de dag van de begrafenis,
plaatste de Nieuwe Apeldoornsche Courant dit gedicht,
ondertekend met ‘Philia’:

Dierbaren…

Rijen dik staan de mensen langs de Jachtlaan als daar op vrijdag 11 oktober de begrafenis
stoet passeert. Foto H. Stokhuyzen. GA-005315, CODA Apeldoorn

Triest einde

Bij aankomst in de ziekenhuizen bleek een aantal zwaar
verbrande jongens al overleden. In de loop van die dag
stierven er vijftien, de dag erna vijf en de volgende dag
nog twee. Vier zwaargewonden onder wie de gymnastiekleraar, overleefden na weken onzekerheid. Gedurende de
dagen na de ramp werden verschillende, volgens de kranten indrukwekkende, kerkdiensten gehouden in de Grote
Kerk. Eén daarvan, een speciale jeugddienst, werd door
koningin Wilhelmina bijgewoond. In de Tweede Kamer
vond eveneens een herdenking plaats.
Twee jongens werden niet in Apeldoorn, maar respectievelijk in Den Haag en Hardenberg begraven. Op vrijdag
11 oktober vond de gezamenlijke begrafenis van de twintig andere jongens plaats, óók van de twee katholieke.
De belangstelling voor de uitvaart was zo groot, dat de
begraafplaats werd afgesloten voor publiek. Alleen wie een
toegangskaart had, mocht naar binnen. Langs de Jachtlaan stonden de mensen rijen dik om de stoet te groeten
die van de HBS naar de Soerenseweg reed. Die stoet bestond uit zoveel nabestaanden en andere betrokkenen,
dat de gezamenlijke begrafenisondernemers de bevolking
hadden gevraagd om – tegen vergoeding – auto’s beschikbaar te stellen.

Het in juni 1948 geplaatste grafmonument, bij de herdenking dat jaar.
Foto Archief Hoogenberg-Wegerif
TEREBINTH 2021-3

Zij werden tezamen
Te rusten gelegd
Wij – levenden – hebben
Gedachten gehecht…
We voelden en spraken,
Begrepen het niet –
Maar bogen de hoofden:
God’s Wil is geschied…
Hoe broos is het leven,
Hoe snel breekt het af,
Geen woorden beschrijven
De taal van het graf.
–––––––––––
Zij werden tezamen
Naar buiten gebracht
Wij sluiten de oogen
En bidden: rust zacht.

Er was een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, onder wie de Commandant Zeemacht die sprak
namens de Koninklijke Marine, het legeronderdeel van
de stuntende vlieger. Er moeten hartverscheurende tonelen bij de graven hebben plaatsgevonden. De jongens
uit deze tweede klas liepen in leeftijd uiteen van dertien
tot zeventien jaar. Sommigen waren net terug uit kampen in Nederlands-Indië, anderen liepen door de oorlog
in Nederland achter met hun opleiding. Verschillende
jongens waren enig kind. Algemeen was het beeld dat er
een wreed einde was gekomen aan het leven van veelbelovende scholieren.
Grafstenen

De sobere graven zijn te vinden op de eerste klas, grafnummers 386-444. Vanaf de ingang linksaf en dan links
langs de flauwe buitenbocht, ook wel ‘het rondje’. De
Nieuwe Apeldoornsche Courant van 9 oktober vermeldde
dat het gemeentebestuur een groot gedeelte op de begraafplaats ter beschikking had gesteld voor een gezamenlijke

Grafsteen met symbolen van de padvinderij.
Linksboven de fleur de
lys, rechtsonder het ‘einde
spoor’-teken.
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De graven van bij de ramp omgekomen
scholieren liggen in een flauwe bocht van de
begraafplaats aan de Soerenseweg. Midden
achter staat het monument.

teraardebestelling – niet in een massagraf, maar in twintig
aparte grafkuilen. Later werden uniforme steles geplaatst,
zwarte platen op granieten sokkels. Namen en geboortedata, soms een overlijdensdatum, soms een tekst. Op
enkele stenen staat een kruis, Bijbeltekst of verwijzing
naar een gezang of psalm. Een Franse lelie (fleur de lys) en
het ‘einde spoor’-teken (een cirkel met in het midden een
punt) sieren zeven stenen. Dit zijn symbolen van de padvinderij waarbij tien jongens waren aangesloten. Twee van
hen zijn elders begraven, de steen van één padvinder heeft
de symbolen niet.
De grafstenen staan niet allemaal meer even recht, maar
de uniforme uitvoering van de steles straalt toch rust uit.
Doordat de omtrek van de individuele graven niet meer
is te zien en de stenen zijn verbonden door een gras- en
bloemenstrook, hebben zij meer het aanzien van een
gezamenlijk monument gekregen.
Monument

Middenachter de twintig stenen staat een gedenkteken
dat de vorm heeft van een altaartafel. Het blad wordt
geschraagd door twee kruisen op rechthoekige sokkels.
Tussen de kruisen een verdiept paneel met de tekst:
Slachtoffers / vliegramp Chr. H.B.S. / 7 october 1946.
Op het kalf boven dit paneel een Bijbelcitaat: “Ik ben de
opstanding en het leven” (Joh. 11:25). De vierkante wangen links en rechts, lager dan het middenpaneel, bevatten
de namen van de twee elders begraven jongens. Het monument als geheel is geplaatst op een rechthoekig granieten plateau. Het initiatief voor het gedenkteken lag bij het

schoolbestuur, dat in januari 1947 een fondsenwerfactie
startte voor de bekostiging ervan. Kennelijk verliep deze
actie voorspoedig, want het monument kon op 12 juni
1948 onthuld worden. Het ontwerp was van tekenleraar
Gerard Post Greve en architect Peter Schurink en werd
uitgevoerd in Beiers graniet door het ‘Electrisch Steenhouwersbedrijf S. Meijer & Zn’.
Gedenkplaat

In de Christelijke HBS zelf (nu: Christelijk Lyceum) is
ook een gedenkteken geplaatst. Bij de herdenking op
7 oktober 1949 werd in de hal een plaquette onthuld met
de namen en overlijdensdata van de 22 jongens van klas
2c, met daaronder: Leer mij volgen zonder vragen / Vader wat gij doet is goed (Gezang 300:1, tekst Jacqueline
van der Waals). De directeur memoreerde ontroerd dat
de andere leerlingen van de
tweede klas uit 1946 dat
schooljaar zouden uitzwermen. De gestorven leerlingen uit klas 2c zouden door
de gedenkplaat steeds in
herinnering van de schoolgemeenschap blijven.
Jenny Mateboer

Meer lezen?
Krantenartikelen vindt u via Delpher.nl
Antiquarisch zijn nog verkrijgbaar:
• Dies Griffioen, ‘Ik huil de tranen van mijn moeder’.
(Apeldoorn: Christelijk Lyceum, 2016).
• Jan van Kerkvoorde, 7-10-1946 waarom!? Een historische beschrijving van de vliegtuigramp (…). (Apeldoorn:
Commissie gedenkboek vliegtuigramp 1946, 1987).
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In de hal van het Christelijk
Lyceum hangt deze plaquette
met de namen van de omgekomen scholieren. Foto Christelijk Lyceum Apeldoorn
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Succesvolle crowdfundingactie voor restauratie
graf Herman Bavinck (1854-1921)
was vernomen dat het stoffelijk overschot van Bavinck in
Vlaardingen zou worden bijgezet in het familiegraf Schippers. De Telegraaf wees er 6 augustus op dat de familie
Schippers, waaruit zijn vrouw afkomstig was, een graf in
Vlaardingen had, maar dat het familiegraf van de Bavincks
zich bij Kampen bevond. De krant achtte het bericht
over de herbegrafenis vooralsnog niet vaststaand, omdat
bekend was dat de studenten van de Vrije Universiteit op
de Nieuwe Oosterbegraafplaats een gedenkteken wilden
oprichten bij het graf van hun geliefde leermeester. Een
dergelijk monument is nooit verwezenlijkt.
Herbegrafenis

O

p 29 juli 1921 overleed in zijn woonhuis Singel
62 te Amsterdam de gereformeerde theoloog
en antirevolutionair politicus Herman Bavinck.
Bavinck had theologie gestudeerd aan de Theologische
School in Kampen en aan de Leidse universiteit, waar hij
ook promoveerde. Sinds 1883 was hij hoogleraar dogmatiek geweest, eerst in Kampen en vanaf 1902 aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Hij was lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en vanaf
1911 tevens Eerste Kamerlid.
Nationale bekendheid

Zijn betekenis oversteeg de gereformeerde kring en
theologische discipline, en zijn overlijden was nationaal
nieuws. De Telegraaf berichtte: ‘Meer nog dan aan zijn
uitgebreide kennis op het gebied van onderscheiden wetenschappen (theologie, wijsbegeerte, pedagogiek) berustte zijn prestige op de integriteit van zijn karakter, dat hem
het vol vertrouwen van vriend en tegenstander verwerven
deed.’ Het Vaderland schreef in een in memoriam op de
voorpagina: ‘Streng Gereformeerd, in niets afwijkend van
de belijdenis, bewaarde de persoonlijkheid van den ontslapene toch een zekere soepelheid, welke hem de overtuiging van anderen deed waarderen.’

Het familiegraf op begraafplaats De Zandberg in IJssel
muiden was vol: daar lagen Bavincks ouders bij zijn in
1896 jongste, jonggestorven broer Johan. Inderdaad werd
Bavinck al op 8 augustus zonder ceremonieel door een
kleine kring van bloedverwanten bijgezet in het graf van
de familie Schippers op begraafplaats Emaus te Vlaardingen. In dit familiegraf is in 1942 ook zijn vrouw begraven. In 1971 werd hun enig kind, Johanna Geziena
Ruys-Bavinck, ook op Emaus begraven, zij het niet in het
familiegraf, dat vol was, maar vlak daarbij.
Restauratie grafsteen

De deksteen op het familiegraf was gescheurd en vuil.
Om de herdenking van Bavincks honderdste sterfdag op
29 juli dit jaar enige luister bij te zetten, is dit voorjaar via
doneeractie.nl een crowdfundingactie gestart om het graf
te restaureren. Deze actie leidde tot publiciteit, nationaal
en plaatselijk. Door kleine en grotere giften van velen
werd de actie een succes. Dankzij de opbrengst daarvan
kon de scheur in de deksteen, die dwars door Bavincks
naam liep, gerestaureerd worden en schoongemaakt. Zodoende lag het graf er ten tijde van de herdenking van
Bavincks honderdste sterfdag welverzorgd bij.
George Harinck

Begrafenis

Zijn eenvoudige begrafenis op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam vond plaats op 2 augustus 1921,
onder buitengewoon grote belangstelling. Foto’s van de
begrafenis verschenen in De Telegraaf en het geïllustreerde
weekblad Het Leven. De Standaard meldde die dag dat
TEREBINTH 2021-3
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MEDIA
DE DOOD IN HET LEVEN

tv-uitzendingen en berichten die zijn achterge-

ingebed in een persoonlijk portret van Bakels.

Enkele weken voor het begin van de school-

laten op de door de makers gecreëerde website

Werk en privé zijn daarbij vervlochten. Verschil-

vakantie verscheen de Podcast over dood en

sindsjijdoodbent.nl.

lende lijnen komen samen in het verslag over

afscheid van de makers van het kindertelevisie-

Hoewel de podcast ruimte laat voor verschillen-

Bakels’ bijzondere relatie met haar oma – een

programma Het Klokhuis (NTR). De serie telt vier

de opvattingen, is de algemene boodschap dat

slimme vertelstrategie in deze verder nogal

afleveringen, met titels ontleend aan televisie-

de dood bij het leven hoort en daar ook meer

meanderende podcast.

uitzendingen van eerder dit jaar: Wat is dood?,

onderdeel van zou mogen zijn.

Tegen de achtergrond van de funeraire geschiedenis biedt Kassiewijle een blik op het heden en

Afscheid, Begraven en Rouw.
Kassiewijle

een doorkijk naar de toekomst. De serie bevat

Dood en afscheid

Een soortgelijke visie valt te beluisteren in de

veel waardevols, noopt tot nadenken en prik-

De afleveringen van de podcast zitten even-

podcastserie Kassiewijle, waarvan de zes afle-

kelt tot tegenspraak. Kassiewijle is echter op zijn

wichtig in elkaar. Centraal staan de vragen van

veringen in de maanden mei-juli werden uitge-

sterkst wanneer Bakels openlijk twijfelt of haar

kinderen, die worden beantwoord door personen

zonden in het VPRO-radioprogramma OVT. In de

opvattingen ter discussie durft te stellen, zoals

die vanuit hun professie – intensive-care-arts,

podcast verkennen funerair kunstenaar en con-

in de aflevering over de wijze waarop de mens

filosoof, uitvaartverzorger, rouwdeskundige of

servator Babs Bakels en radiomaker Laura Stek

de dood tracht te overwinnen. Op zulke momen-

-therapeut – kennis hebben over het onderwerp

verschillende aspecten van de dood. Dit doen

ten zorgt deze podcast voor een spannende luis-

van de betreffende aflevering. De antwoorden

ze door in gesprek te gaan met allerlei deskun-

terervaring die maar beter niet kan eindigen.

worden afgewisseld met getuigenissen van kin-

digen over thema’s als doodsangst, afscheid

deren die iemand hebben verloren, liedjes uit de

nemen en het dode lichaam. De gesprekken zijn

Wouter Schrover

STERVELINGEN

Ze zijn zich ervan bewust dat ze niet oud zullen

Voorbereiding

In een zoektocht naar nieuwe manieren waarop

worden. Wat doet dit met je leven?

Het is een project waar mensen her- en erkenning in kunnen vinden en dat misschien mensen

wij dood, verlies en rouw als onderdelen van
het leven zien, plaatste de Raad voor Volksge-

Mag je ook zwijgen over de dood?

die nooit met de dood in aanraking zijn geweest,

zondheid en Samenleving eind mei een driede-

De laatste en misschien meest frustrerende afle-

daarop kan voorbereiden. Zo stelt Lisanne van

lige podcast online getiteld Stervelingen. Dit in

vering is de derde. Want wat als iemand het niet

Sadelhoff in aflevering 1 voor om op scholen

voorbereiding op een advies van de raad over

wil hebben over zijn einde? Niets wil regelen op

hier lessen aan te wijden. Toen haar moeder

samenleven met de dood dat later dit jaar ver-

papier? Vervelend voor de nabestaanden, maar

overleed was ze op zoek naar een ‘handleiding’

schijnt.

van wie is iemands dood? Niet iedereen kan er

in het omgaan met dood en rouw. Die vond ze

op dezelfde manier mee omgaan.

niet. Uiteindelijk schreef ze er zelf een boek

Hoe leven we samen met de dood?

over: Je bent jong en je rouwt wat. Het is goed om

In de eerste aflevering komen vier sprekers aan

Herkenning

dit onderwerp in de schijnwerpers te zetten en

bod. Een jonge dokter, een oude psychiater, een

De drie afleveringen zijn samen goed voor

het advies van de raad dat later dit jaar volgt,

islamitisch geestelijk verzorger en een journa-

anderhalf uur aan monologen vol verhalen en

roept nieuwsgierigheid op. Er valt aan voorbe-

list. Ze vertellen hoe zij omgaan met de dood

ervaringen. Bij de meeste podcasts hoor je een

reiding op en begeleiding bij de dood veel te

en/of de mensen die zij erin moeten begeleiden.

gesprek tussen twee mensen, maar de mono-

winnen.

Samenleven met de dood is samenleven met de

logen geven in dit geval ruimte om de persoon

angst voor de dood. Wat doe je met deze angst?

die zijn of haar verhaal deelt ongestoord uit te

Koos Brandon Bravo

horen. Als je ervaring hebt met de dood, kan het
De dood en de tijd

interessant zijn om ervaringen van anderen te

In de tweede aflevering staan twee vrouwen

horen. Fijn om bepaalde delen te herkennen in

centraal die vanaf hun geboorte leven met een

andermans verhaal, maar juist ook mooi om te

sneller tikkende klok dan de meesten van ons.

horen hoe andere zaken nieuw zijn, zoals die

De een heeft kanker en de ander taaislijmziekte.

rond het overlijden in islamitische gezinnen.

WANDELEN OVER BEGRAAFPLAATSEN MET AD DE LA MAR

Alle podcastseries zijn te beluisteren via diverse podcastapps (zoals Spotify en Google
Podcasts) en via internet (bijvoorbeeld podcastluisteren.nl)

begonnen met een video over Moscowa. Zelf

zijn kanaal; zoek op ‘wandelen over begraaf-

zegt hij hierover: ‘Nederlands funerair erfgoed

plaatsen’.

Ad de la Mar die al tientallen rondleidingen

is te belangrijk om op YouTube te ontbreken. Ik

Abonneren kost niets, en stimuleert De la Mar

verzorgde op begraafplaats Moscowa te Arn-

hoop dat mijn initiatief helpt om meer mensen

om door te gaan en elke maand een nieuw

hem, heeft het initiatief genomen om een

enthousiast te maken voor grafcultuur en hoop

filmpje te plaatsen. Het is een nieuwe manier

YouTube-kanaal over Nederlandse dodenakkers

bovendien dat ook anderen video’s over begraaf-

van verhalen vertellen over begraafplaatsen,

op te zetten. Hij zal daar video’s plaatsen over

plaatsen online gaan zetten.’

waarin De la Mar nog op zoek is naar zijn vorm.
U kunt hem daarbij helpen door te reageren op

de cultuurhistorie van begraafplaatsen en de
personen die er rusten. Vanzelfsprekend is hij
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U kunt zijn films bekijken en/of u abonneren op

zijn opzet.
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TEREBINTHNIEUWS

NOORDENWIND

WEEKEND VAN DE BEGRAAFPLAATS 2021

De ruim veertig begraafplaatsen die deelnamen aan het Weekend van
de Begraafplaats op 28-30 mei jl. zochten hun heil in deze coronatijden
niet alleen in het uitdelen van beschrijvingen van individuele wandelingen! Op terebinth.nl is een kleine impressie te vinden van wat bestuur en
redactie meemaakten in het Weekend. De deelnemende begraafplaatsen
hadden er veel aan gedaan om ieders bezoek tot een succes te maken.

THEMADAG: BEGRAVEN IN MONTFERLAND

In deze columns neemt Koos Brandon Bravo, redacteur
van de millenniumgeneratie, de lezer mee in haar
visie op funerair erfgoed.

De themadag in ’s Heerenberg, over begraven in Montferland, vindt plaats

Deathfluencer

op zaterdag 25 september a.s. De aanmelding is gesloten. Suggesties voor

Misschien heeft u al eens van de term ‘influencer’ ge-

nieuwe onderwerpen voor themadagen blijven altijd welkom.

hoord. Influencers zijn mensen die veel volgers hebben

PLATFORM FUNERAIR ERFGOED 6 OKTOBER:
BEHOUD DOOR ONTWIKKELING

op sociale media. Ze zijn een voorbeeld voor hun volgers
en door hun invloed promoten ze vaak ook bepaalde
producten. Een ‘deathfluencer’ zou dan iemand zijn die

De meeste begraafplaatsen hebben waarde als funerair erfgoed: er wordt

de dood promoot. Dat klinkt nogal negatief of heeft

soms al eeuwenlang begraven, er bevinden zich graven van (lokaal) mar-

misschien in eerste instantie connotaties met zelfmoord,

kante personen of bijzondere grafmonumenten. Toch staan begraafplaat-

maar dat is totaal niet waar het om draait. De meeste

sen onder druk, bijvoorbeeld vanwege het toegenomen aantal crematies

deathfluencers delen ook eigenlijk gewoon foto’s van

of om (andere) financiële redenen. Begraafplaatsen hebben evenwel

hun eigen werk. Zo is een aantal van hen bijvoorbeeld

andere functies die in toenemende mate belangrijk worden en versterkt

uitvaartverzorger. Het is vooral het zichtbaar maken

kunnen worden. Te denken valt aan een parkfunctie, een educatieve func-

van alles wat met de dood te maken heeft. Dit doen zij

tie, hun rol in de vergroting van de biodiversiteit en in de klimaatadap-

onder andere door via Instagram, YouTube en andere

tatie. Tijdens een webinar op woensdag 6 oktober (om 14.00 uur) zullen

socialemediakanalen foto’s en video’s te delen van be-

deze verschillende waarden van begraafplaatsen en hoe die ontwikkeld
kunnen worden, aan de orde komen. Zij versterken elkaar en daarmee ook
de noodzaak ons funeraire erfgoed te behouden. Nadere informatie volgt
te zijner tijd via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE).

GOUDEN TEREBINTH 2022: AANMELDING
KANDIDATEN TOT 22 OKTOBER

Welke persoon, instelling of organisatie heeft zich in 2020 en 2021 dusdanig ingespannen voor behoud en beheer van funerair erfgoed dat die
de Gouden Terebinth 2022 verdient? Terebinth stelde in 2015 dit tweejaarlijks eerbetoon in. De prijs (duizend euro, te besteden aan een funerair
doel, en een wisseltrofee) werd in 2020 voor de derde keer uitgereikt,
toen aan het Sovjet Ereveld in Leusden.
Het bestuur heeft de werkgroep samengesteld die de nominatie voor
2022 voorbereidt, met als leden kunsthistoricus Anita van Breugel, beheerder Monique Kiekebosch en landschapsarchitect Ada Wille. Na de
bekendmaking in december van de drie genomineerde kandidaten zal de
jury in januari 2022 bepalen wie de vierde winnaar wordt. De jury bestaat
uit René Dessing (voorzitter stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen
en Landgoederen en directeur van de stichting Erfgoed Landfort), Kees

graafplaatsen, uitvaarten, producten, cursussen en al het
beeldmateriaal dat met dood en rouw te maken heeft.
In december 2020 hoorde ik voor het eerst de term
deathfluencer. En zoals het altijd gaat wanneer je voor
het eerst iets hoort: ineens kom je het overal tegen. Artikelen, korte filmpjes en zelfs een aflevering in de BNNVARA tv-serie ‘Het Alternatief’ van Raven van Dorst.
Ik werd meteen vrolijk van al deze media-aandacht. Vrolijk, omdat ik mij altijd al een beetje deathfluencer heb
gevoeld, zonder de grote groep volgers dan. Als kind
was ik dol op mummies en vertelde iedereen erover die
het maar wilde horen. Nadat ik op jonge leeftijd zelf in
aanraking met de dood was gekomen, merkte ik vooral
dat het soms nog als een groot geheim stuk van het
leven wordt beschouwd. Dat is ook iets wat ik als redacteur van Terebinth meemaak. De mensen, jongeren, die
niet eerder in contact met de dood of überhaupt begraafplaatsen zijn geweest, kijken mij in eerste instantie
altijd even raar aan. Alsof ik mij met een taboe bezighoud. Iets engs.

Lever (voorzitter Nederlandse Tuinenstichting) en Anita van Loon (direc-

In de podcast Stervelingen [zie Media] hoorde ik laatst:

teur Uitvaartstichting Hilversum). De voorwaarden voor kandidaatstelling/

‘Samenleven met de dood is samenleven met de angst

aanmelding staan op terebinth.nl. Deadline voor de kandidaatstelling is

voor de dood.’ Angst voor de dood is vaak angst voor

22 oktober a.s., meld aan via bureau@terebinth.nl

het onbekende. Want als we wisten wat er precies zou

HERUITGAVE OVER DE GROENE ZODEN 1

gebeuren, dan was het niet meer zo eng. Deathfluencers maken de dood op een moderne manier zichtbaar.

De tweede druk van deel 2 van de serie Over de groene zoden is inmiddels

Doordat zij dit tipje van de sluier oplichten verliest die

verkrijgbaar. Vanwege het succes van deze bundel met 24 wandelingen

het enge. Ze tonen een normaal onderdeel van het

over Nederlandse begraafplaatsen verschijnt in de herfst een bijgewerkte

leven. Iets waar we uiteindelijk allemaal mee te maken

heruitgave van deel 1 (2015), met 23 wandelingen. Voor bestellingen van

krijgen. De dood maakt het leven alleen maar meer

deel 1 en 2: bureau@terebinth.nl (tel. 06 2417 3646).

bijzonder.
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Onze begraafplaats

Het Oude Kerkhof, Vlodrop

Overzicht van het gerestaureerde kerkhof, met Allerzielen.
In deze serie komen beheerders of andere betrokkenen
aan het woord over ‘hun’ begraafplaats. Deze keer: het
Oude Kerkhof aan de Kerkstraat in Vlodrop.

O

ns dorp ligt ten zuidoosten van Roermond, pal
tegen de Duitse grens. In 1782 nam de parochie
er een kerkje met het eromheen liggende kerkhof in gebruik, dichtbij de toenmalige kern van Vlodrop.
Na de bouw van een nieuwe, grotere kerk werd begin
1933 het oude kerkje afgebroken. De sacristie bleef echter
behouden en deed eerst dienst als lijkenhuisje, later als
opslag. Ook het kerkhof bleef in stand. Buiten een kloosterbegraafplaats was dit tot 1965 de enige begraafplaats
van Vlodrop. Toen kwam er een gemeentelijke begraafplaats, met de afspraak dat op het kerkhof niemand meer
zou worden begraven, behalve personen die nog rechten
hadden lopen op een graf.
Rond 2000 heeft het kerkbestuur het Parochiekerkhof
evenwel weer opengesteld voor begravingen, onder andere
om inkomsten te verkrijgen voor het onderhoud. Veel
werd er echter niet begraven, omdat de onderhoudstoestand nog te wensen overliet en de partner van de overledene vaak al op de gemeentelijke begraafplaats rustte.
Tussen 1965 en 2000 is geprobeerd om het kerkhof af te
stoten en de sacristie te slopen. Dit is niet gebeurd, integendeel: het kerkhof is gerenoveerd.

rende (vracht)verkeer. Daarnaast was oorlogsschade niet
op de juiste wijze hersteld, waardoor er geregeld stenen
uit de muur vielen. Doordat er niet meer werd begraven en onvoldoende onderhoud werd gepleegd, ging de
begraafplaats zienderogen achteruit. Vrijwilligers (‘de
schoffelploeg’) verwijderden wel regelmatig het vele

De toestand voor de renovatie

Het Oude Kerkhof, zoals het Parochiekerkhof nu wordt
genoemd, is een schoolvoorbeeld van een eenvoudig
dorpskerkhof: circa 40 bij 40 meter, omgeven door een
muur, met aan de straatzijde een grote dubbele smeedijze
ren poort en een pastoorspoortje. De kerkhofmuren uit
1782 hebben veel te lijden gehad van het voorbij dende22

Het oude kerkje dat in 1933 is afgebroken. Hieromheen lag het
Oude Kerkhof. Archieffoto, fotograaf onbekend
TEREBINTH 2021-3

De fundering van het oude kerkje is
bestraat met gebakken klinkertjes
onkruid, maar daardoor veranderde het kerkhof dan weer
in een zandvlakte. Een ander probleem was de slechte
waterhuishouding, waardoor veel zand van het kerkhof
onder de zuidelijke kerkhofmuur door wegspoelde.
Doel van de restauratie

Van het Oude Kerkhof weer een waardige begraafplaats
maken met aandacht voor de cultuurhistorische waarden,
het verhelpen van de bouwkundige problemen van de sacristie en de muren, en het oplossen van de wateroverlast.
Verder moest het onderhoud gemakkelijk door vrijwilligers kunnen worden verricht.

Een overzicht van de vrijgelegde fundering van het oude kerkje.

In de vijf jaar van de eerste fase hebben we drie keer deelgenomen aan de actie NL-Doet. In totaal zijn tijdens die
actiedagen 120 personen actief geweest. Onze ervaring
was dat als je de mensen persoonlijk vroeg, ze best een
dagje wilden komen helpen. Natuurlijk zorgden we dan
voor broodjes, soep en vlaai. Mensen voor langere tijd aan
het project binden was moeilijker.
Financiën

Tijdens NLDoet plaatsen vrijwilligers een nieuw kerkhofkruis bij
de nieuwe afscheidsplaats. Foto Henk Wilbers

Betrokken bij het project waren het kerkbestuur als eigenaar van het Oude Kerkhof en de Stichting Renovatie Begraafplaats (SRB), opgericht om de renovatie te realiseren.
Het project werd getrokken door twee vrijwilligers: Louis
op de Kamp en Ton Wolswijk. Wij werden adviseurs van
de SRB, ontwikkelden de plannen, en hadden de leiding
over de werkzaamheden. Een paar zeer tijdrovende klussen zijn uitbesteed aan bedrijven.

Voor de restauratie zag de sacristie er gehavend uit.
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Ondanks dat de werkzaamheden voornamelijk door vrijwilligers werden uitgevoerd, kostte het project natuurlijk
toch geld. Het kerkbestuur had weinig in kas, want dat
had en heeft al moeite genoeg om het grote kerkgebouw
in stand te houden. Bovendien zaten bedrijven op dat
moment vanwege de economische crisis niet te wachten
op sponsorverzoeken. Van de gemeente, die weinig op
heeft met historisch erfgoed, was niets te verwachten.
Toch kregen we uiteindelijk alles ook financieel rond. We
hebben diverse acties in het dorp gehouden om de restauratiekas te spekken. Zo deden we mee aan de landelijke
actie Kern-met-pit. Voor de renovatie van de sacristie lag
bij de regionale Rabobank nog een flink bedrag te wachten, afkomstig van de opgeheven Rabobank Vlodrop.
Verder hebben de vrijwilligers veel giften ontvangen van
mensen die bij de werkzaamheden kwamen kijken. Inwo
ners en bedrijven hebben materiaal, planten en bomen
gesponsord of tegen een vriendenprijs geleverd. Uiteraard
droeg ook het kerkbestuur financieel bij.

De in volle glorie herstelde sacristie.
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Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden zijn begin 2010 gestart met een
inventarisatie van alle grafmonumenten. Het concrete
werk begon met het afdekken van de sacristie met zeilen,
tegen verdere inwatering van de muren. Om in elektra
op het kerkhof te voorzien, is er een leiding gelegd van de
huidige Parochiekerk naar het kerkhof. Een groot karwei
was het plaatsen van randen tussen de paden en de grafvakken, met gebruikte stoep- en grindtegels. Daardoor is
de structuur van het kerkhof weer zichtbaar geworden,
wordt het regenwater vastgehouden en is het onderhoud makkelijker. Aan de schuin aflopende zijde van het
kerkhof zijn terrassen aangelegd, waardoor ook hier het
regenwater wordt vastgehouden. Alle lege grafvakken
kregen een laag teelaarde en bodembedekkers of andere
gemakkelijk te onderhouden beplanting. Verder zijn enkele taxushagen geplant. Omdat er veel zand was weggespoeld, is het kinderkerkhof circa 25 cm opgehoogd.
Daarna zijn er paden en groen op aangelegd en is het
omzoomd met een taxushaag. De fundering van het oude
kerkje, die bij de afbraak in de grond was blijven zitten, is
bestraat met gebakken klinkertjes waardoor de contouren
van het kerkje nu zichtbaar zijn. Op de plek van de toren
is een afscheidsplaats ingericht met een door vrijwilligers
ontworpen en uitgevoerd open kerkhofkruis. Voor het
herstel van de kerkhofmuren zijn tekeningen, technische
omschrijving, bestek en begroting gemaakt. De poorten
en een gedeelte van de muren zijn het afgelopen jaar door
een gespecialiseerd aannemersbedrijf gerestaureerd. Tijdens de werkzaamheden heeft de plaatselijke en regionale

Alle vrijwilligers wilden er iets
moois van maken
pers het dorp op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Eind december 2015 werd – volgens plan – de eerste fase
van dit project afgerond.
De graven

Bij de afbraak van het kerkje in 1933 is het kerkhof opgeschoond, waarbij veel oudere graven verloren zijn gegaan. Het oudste grafkruis, uit 1652, is afkomstig van
een ouder kerkhof. Er zijn nu circa 185 graven met een
grafmonument en ongeveer honderd lege plaatsen. Naast
de vele enkele graven liggen er graven van burgemeesters,
pastoors en familiegraven. Ook de tekstschrijver van het
Limburgs volkslied, Gerard Krekelberg, is hier begraven.
Ooit stonden er tientallen witte houten kruisen. Nu zijn
er nog vijf van deze kruisen over. Omdat ze in slechte
staat waren, zijn er vier vervangen. Deze zijn gemaakt
door leerlingen van een technische school. Tijdens de
renovatie is binnen de bestaande structuur ook een plaats
ingericht voor urnengraven. Vrijwilligers hebben van veel
graven het liggende gedeelte gerestaureerd en op kosten
van het kerkbestuur heeft een bedrijf alle gedenktekens
hersteld waarvan de staande steen niet stabiel was.
Na de eerste fase van de renovatie heeft een groep vrijwilligers een herinneringsmonument ontworpen en gebouwd

Binnen de bestaande structuur is een urnenvak aangelegd.
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voor de oorlogsslachtoffers van Vlodrop. Dit staat achter
de nieuw aangelegde afscheidsplaats.
Tegenvallers

Bij een dergelijk groot project heb je altijd te maken met
tegenvallers. Ten eerste viel de duur van de renovatie tegen, maar dat had ook te maken met bijkomende, niet
geplande werkzaamheden. Een ander probleem was, dat
noch in het kerkbestuur noch in de SRB iemand zat met
cultuurhistorische kennis. De eerste gesprekken verliepen
dan ook wat stroef. We hebben veel en lang moeten praten voordat men inzag dat onze plannen voor de restauratie en de aanpak de meest realistische waren en pasten bij
de structuur van dit eenvoudige dorpskerkhof. Achteraf
zijn ze blij met onze aanpak.
Moeilijk was ook het ontbreken van voldoende financiën.
We hebben ieder dubbeltje omgedraaid en veel eigen materiaal en eigen gereedschap gebruikt. Giften die uitdrukkelijk waren bestemd om voor de vrijwilligers een vlaai of
een pilsje te halen, gingen gewoon in de pot. Problemen
waren er met de gemeente: de verlening van de (achteraf
gezien overbodige) omgevingsvergunning verliep traag.
De welstandscommissie deed er moeilijk over dat we
zinken dakgoten aan de sacristie wilden hebben. We hebben die dakgoten toch gerealiseerd, maar kregen wel een
rekening van de commissie. De houding van de provincie
was evenmin probleemloos. In de vijf jaar dat we aan het
werk waren, kwamen er diverse subsidieregelingen voor
onderhoud en restauratie van religieuze monumenten.
Wij vielen echter steeds buiten de boot. Ondanks dat de

Een deel van de kerkhofmuur en hoofdpoort in 2013, voor de restauratie.

Het kinderkerkhof is 25 cm opgehoogd.

provincieambtenaren een voor ons positief advies gaven,
wezen de verantwoordelijken onze aanvraag steeds af, omdat we niet geheel aan de eisen voldeden, zoals wat betreft
herbestemming. Uiteindelijk zal de eerste fase ongeveer
een ton gekost hebben.
Huidige situatie

In de jaren na de eerste fase zijn diverse personen vanaf
de gemeentelijke begraafplaats herbegraven op het Oude
Kerkhof. Nu vinden begravingen nog maar minimaal
plaats, wel zijn er regelmatig urnenbijzettingen. Dat dan
voor het Oude Kerkhof wordt gekozen boven de gemeentelijke begraafplaats, heeft vaak te maken met de sfeer die
het Oude Kerkhof ademt. Zowel eigen inwoners als toeristen bezoeken het kerkhof dan ook veelvuldig. Wekelijks
zijn nu zo’n vijf vrijwilligers bezig met het onderhoud
van het kerkhof, de graven en het groen. Het kerkhof als
geheel heeft de status van gemeentelijk monument gekregen.
Bij deze renovatie is het van belang geweest dat twee
vrijwilligers tijdens het hele proces de kar hebben getrokken en niet bang waren om buiten de gebaande paden te
treden. Zo hadden wij onder meer als voorwaarde, dat er
geen graven meer mochten worden geruimd. Het belangrijkste was echter dat alle vrijwilligers de wil hadden om
er iets moois van te maken en geen genoegen namen met
minder. Door deze renovatie en restauratie is een stuk historie van Vlodrop veiliggesteld voor de toekomst.
Ton Wolswijk
Foto’s van de auteur, tenzij anders vermeld

Bij het persklaar maken van dit artikel (augustus) bleek dat het
gemeentebestuur van Roerdalen (waar Vlodrop onder valt) het
voornemen heeft een groot deel van de gemeentelijke monumenten van zijn monumentenlijst te schrappen. Ook het Oude
Kerkhof zou hierdoor de monumentenstatus verliezen. Verschillende organisaties zouden voor 1 september bezwaar indienen
tegen dit voornemen. Vanzelfsprekend is de stichting Terebinth
een van die organisaties.

Dezelfde muur en hoofdpoort, na de restauratie.
TEREBINTH 2021-3
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IN MEMORIAM

FRANS RENSSEN
Op 11 mei is Frans Renssen op 96-jarige leeftijd overleden.
Hij was in 1986 een van de oprichters van Stichting de
Terebinth. Waar kwam zijn interesse voor funerair erfgoed
vandaan en wat heeft hij voor Terebinth betekend?

F

rans werd in 1924 geboren in Arnhem als jongste
kind van een chirurg en een lerares Engels. Als
jongen maakte hij tijdens de Tweede Wereldoorlog
de Slag om Arnhem mee. Na afloop werd het gezin geëvacueerd naar de Veluwe. Zijn achtergrond bepaalde mede
zijn latere belangstelling. Opgegroeid in een academisch
milieu en de oorlogservaringen met zich meedragend
werd Frans boekhandelaar in Leiden en verdiepte hij zich
in geschiedenis en genealogie.
In de jaren tachtig, de tijd van het maatschappelijk taboe
rond de dood, ging hij zich ook inzetten voor het behoud
van funerair erfgoed. Toen Joop Hattinga Verschure,
hoogleraar sociale geneeskunde, het initiatief nam voor de
oprichting van een stichting voor behoud van zorg rond
dood en rustplaats, vond hij Frans aan zijn zijde. Samen
namen zij zitting in het dagelijks bestuur en verzorgden
de uitgave van het eerste contactblad.
In 1991 richtte de stichting de gelijknamige vereniging op
om de donateurs als leden meer bij het werk te betrekken.
Frans gaf het goede voorbeeld door een documentatiecentrum op te zetten. Daarbij had hij begin jaren negentig al
oog voor de noodzaak van automatisering en samenwerking met het nog in oprichting zijnde uitvaartmuseum.
Toen Terebinth in 1998 voor het funeraire advieswerk een
netwerk van regiocoördinatoren opzette, werd Frans ‘reco’

voor Noord- en Zuidoost Drenthe. Terwijl hij al in de
zeventig was, inventariseerde hij tal van begraafplaatsen.
Over een bezoek aan de begraafplaats van Pesse publiceerde hij in Terebinth dat Vincent van Gogh de dodenakker
tijdens zijn Drentse periode had bezocht. De wereldberoemde schilder schreef in 1883 aan zijn broer Theo dat
hij de kleurstelling zo bijzonder vond. Een schilderij is
niet bewaard gebleven. Frans Renssen constateerde dat de
graven van voor 1900 ruim honderd jaar later op één na
waren geruimd.
Ondertussen bezocht Frans vanuit het hoge noorden
bijna elke algemene vergadering. Klein van gestalte nam
hij met vriendelijke ogen van achter zijn brilletje alles in
ogenschouw en gaf dan met zijn markante en krachtige
stem onverbloemd zijn mening. Voor zijn jarenlange
en nauwgezette inzet benoemde de vereniging Frans
in 2009 terecht tot erelid.
Hoewel Frans wat vergeetachtig werd, bleef hij tot op
hoge leeftijd geschiedenisboeken lezen. Intussen maakte
hij vanuit zijn appartement in Paterswolde regelmatig
een korte boswandeling naar het nabijgelegen monument voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Ook bezocht hij regelmatig het Concerto in Memoriam
op Begraafplaats en Crematorium Westerveld, waar veel
familieleden onder wie zijn vrouw waren begraven of
gecremeerd.
Frans overleed op hoge leeftijd in Haren. Zijn stoffelijk
overschot is gecremeerd. Het verleden en de familie
geschiedenis, waarvoor Frans Renssen zoveel interesse
had, zijn niet zichtbaar in zijn funeraire nalatenschap:
zijn as is samen met die van zijn echtgenote bijgezet op
een natuurbegraafplaats.
Wim Cappers

Foto Bert Pierik
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ROUW EN LIEFDE

Twee gedichten van Marinus van den Berg
Marinus van den Berg (Wijhe, 1947) is de schrijver
van talloze publicaties over rouw, zorg en ouder worden en van bundels met verzen, gebeden en andere
teksten. Een vaak herdrukte publicatie is Rouwen in
de tijd.
Zijn laatste bundel, Een ommetje van geluk, heeft een
praktisch doel: zijn lezers motiveren om meer te bewegen. Dat ligt in het verlengde van de aanpak van
wandelcoaches, die soms ook rouwcoaches zijn. Wandelen helpt. Zelf wandelt hij sinds zijn veertigste flinke afstanden. Voor dit boek moest het juist kleiner
en korter kunnen, meende hij, in de naaste omgeving.

Hij heeft geen literaire aspiraties, maar zijn verzen
worden veel gelezen en bieden troost en herkenning.
Ze brengen vaak onder woorden wat zijn lezers voelen, maar zelf niet kunnen zeggen.
We hebben twee van zijn meer funeraire gedichten
gekozen: ‘Handen’ schreef hij vijfendertig jaar geleden. Het wordt vaak bij uitvaarten voorgelezen; het is
gepubliceerd in: Een nieuw begin. Gebeden en gedichten (Kampen: Kok, 1991, p. 51. ). ‘Grafbankje’ laat zien
dat rouw en liefde niet zomaar ophouden. Dit gedicht
verscheen niet eerder in druk.

Handen

Grafbankje

Gelukkig is de mens die tot het einde
Handen mag voelen die goed doen.

Het is maar klein
ooit zelfgemaakt
Het zit niet gemakkelijk
Hier nu aan jouw graf
Hoe ongemakkelijk
als iemand zegt
‘zit je er nog mee…’
Het zit me hoog
voor altijd
die liefde met jou.
Niet klein
maar steeds meer.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.
Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.
Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.
Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorpoef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.

Foto Jenny Mateboer
’
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UIT HET VELD / MARINUS VAN DEN BERG
In deze rubriek vertellen mensen uit het
veld over hun werk. Deze keer: Marinus

van den Berg, geestelijk verzorger, schrijver, wandelaar en kijker.

Ontwikkelingen in 35 jaar
Uitvaarten leiden was niet zijn hoofd
bezigheid: ‘Dat was, ook in mijn hospiceperiode, het bezoeken van mensen die
in het verpleegtehuis waren, luisteren

De Volkskrant berichtte op 8 april 1987 over de

wat deze fase voor hen betekende.

groep die een jaar eerder De Terebinth had op-

Kijken wat ik voor hen kon doen. Daar

gericht: ‘Onder verantwoordelijkheid van pastor

kwamen ook wel verzoeken uit of ik bij

M. van den Berg vallen rouw en rituelen.’ Het

de crematie iets wilde zeggen.’

oogmerk van Terebinth was destijds het ‘herstel

Zijn leven lang zoekt hij verbinding.

van zorg rond dood en rustplaats’.

Dienstbaarheid is zijn uitgangspunt:
‘Met mij kan je vrij veel kanten op.

Authentiek

Als het maar waardig en respectvol is.

Ik zit met Marinus van den Berg op een bankje

Je bent er ten dienste van de familie.

op Laurentius, de katholieke begraafplaats in

Een rouwdienst is een dienst, en niet

Rotterdam. Bij ‘rituelen’ denkt hij met warmte

omgekeerd, zo van “ze passen zich

terug aan de Surinaamse uitvaarten die hij hier

maar aan mij aan”.’ Hij beschrijft de ont-

heeft geleid: ‘Ik heb dat altijd erg graag gedaan,

wikkelingen bij katholieke uitvaarten:

omdat het zo authentiek is, dat het verdriet zo

‘Ja, heel lang lag het accent bij een uit-

geuit wordt. Doorgaans nemen wij toch wel heel

vaart helemaal niet op de overledene,

steriel afscheid.’ En hij vertelt over de rouwdan-

tot de zestiger jaren. Toen is het anders

sers die hij onlangs bij een niet-Surinaamse

geworden. Eerst schreef de pastoor de

uitvaart zag.

tekst van het gedachtenisprentje, en
die werd als preek voorgelezen bij de

In 1986

uitvaart. Het persoonlijke kwam er later

Na zijn studie werkte hij achtereenvolgens in

meer in. Kinderen gingen meedoen

een verpleegtehuis, een revalidatiecentrum en

in de zeventiger en tachtiger jaren, er

een hospice. In 1977 werd hij tot priester gewijd,

kwam creativiteit los.’ Maar onder invloed van

Camoufleren

maar hij bleef in de zorg werkzaam.

bisschop Gijsen is er vanaf midden jaren zeven-

Sinds 1986 is er veel ten goede veranderd, ieder-

Hij heeft van dichtbij meegemaakt dat er sinds

tig van alles teruggedraaid, en moet de parochi-

een kan nu kiezen voor uitvaart en lijkbezorging

de jaren tachtig veel veranderd is in rouwen en

aan zich weer aanpassen aan wat de kerk biedt.

naar eigen voorkeur. Wel hoopt Van den Berg op

begraven: ‘Die bijeenkomst in 1987 vond plaats

Dat gaat Van den Berg aan het hart: ‘Het is zo

bezinning op het consumentisme dat uitvaarten

onder leiding van medicus Hattinga Verschure.

belangrijk dat mensen goed afscheid kunnen

als festiviteit ziet: ‘Met al die clichés: “we moe-

Die had ook contact met mij gezocht. Ik ben

nemen. Ik heb ook veel ouders van jonggestor-

ten verder, we drinken op het leven, hij zou dit

hem vast tegengekomen bij een van zijn lezin-

ven kinderen meegemaakt. Een moeder vertelde

ook mooi gevonden hebben”. Dan wordt het

gen voor ziekenhuisdirecteuren en anderen in

mij eens: “Wij mochten niet eens zijn foto op de

gemis niet meer echt gevoeld. Dan krijg je een

de zorg. Wij vonden dat er meer ruimte moest

kist zetten in de kerk.” Die ouders voelden zich

geïsoleerde rouwverwerking. Uiteindelijk is het

komen voor het individu. Een teken des tijds.’

gekrenkt tot in hun diepste wezen. Daar komt

toch pijnlijk allemaal. Dat moet je niet camou-

Er zaten negentien mensen in het Algemeen

zoveel woede van, woede die de rouw verstoort.

fleren met termen als “het leven vieren”.’

Bestuur, van wie negen in een dagelijks bestuur,

Luister toch eens! Dat is mijn zorg, dat er niet

onder wie Van den Berg.

meer geluisterd wordt.’

De altijdgroene terebint of terpentijnboom met zijn enorme kruin
komt voor rond de Middellandse Zee. Deze solitair markeerde vaak
graven en was al in de Oudheid verbonden met de eeuwigheid.
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Marinus van den Berg in de kapel op de RK Begraafplaats
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