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van de voorzitter… / Funerair PlatForm

Funeraire varia

Lespakket afscheid en verlies 
Driekwart van de leerlingen maakt op de basisschool een overlijden mee. 

Dat was voor uitvaartmuseum Tot Zover een reden om een digitaal les-

pakket te ontwikkelen, gericht op afscheid en verlies. Als dit op school 

bespreekbaar is gemaakt, kunnen leerlingen daar in tijden van verdriet 

beter mee omgaan. Zij hebben dan spelenderwijs al ervaren dat de dood 

niet eng is. ‘Voorlichting over feiten, rituelen en leren omgaan met verlies 

helpt bij een goede rouwverwerking later’, vertelt Laura Cramwinckel in 

het persbericht bij de lancering. Het icoontje Kleine Hein is een vondst, 

het stelt duidelijk de dood voor, maar heeft niets afschrikwekkends. Hij 

past wonderwel bij de Día de los Muertos die op p. 25 wordt beschreven. 

Het pakket is gratis, zie doodgewoonindeklas.nl.

Begraafplaats van lego
Onderwijzer Richard Hattink moest in 2002 zelf nog uitvinden hoe hij zijn 

leerlingen steun kon bieden. Hij ontwikkelde daarvoor een lego-set ge-

richt op afscheid nemen. Van rouwauto’s tot graven, van obductietafel tot 

minidoodkistjes en alles wat daar verder bij komt kijken. Op de Uitvaart-

beurs in Amsterdam op 19 april was het te zien. Het speelgoed is bedoeld 

voor kinderdagverblijven en instellingen met een therapeutische functie, 

voor als men daar onverwachts met verlies wordt geconfronteerd. Dan 

kan dit bespreekbaar en ‘bespeelbaar’ worden gemaakt. Hij verzorgt ook 

trainingen, zie uitvaartspeelgoed.nl. 

Margriet de Roever

Binnen Terebinth 

zijn we ons er 

zeer wel van be-

wust dat begraaf-

plaatsen vaak zijn 

ondergewaar-

deerd als erfgoed. 

Behoud en beheer 

kunnen dan op 

de tocht komen 

te staan. Natuurlijk zijn er inmiddels gelukkig 

veel uitzonderingen. Terebinth heeft in de afge-

lopen dertig jaar beslist een bijdrage geleverd 

aan het feit dat er meer aandacht is gekomen 

voor begraafplaatsen. Het gaat daarbij echter 

vooral om lokale initiatieven van of voor speci-

fieke begraafplaatsen. Op het hogere niveau, bij 

semi-overheden, ontbreekt nog vaak een samen-

hangend beleid. Toch komt funerair erfgoed 

onvermijdelijk vroeg of laat op de agenda. 

Zomaar wat vragen:

• Moet een (hele) begraafplaats worden 

 geruimd of moet deze bewaard blijven? 

• Zijn er specifieke graven die behouden 

 moeten blijven? 

• Is dat behoud dan vanwege de monumentale  

 waarde, de cultuurhistorische waarde, of van- 

 wege beide?

• Maakt het vaststellen van de waarden deel  

 uit van een (gemeentelijk) erfgoedbeleid?

• Maken begraafplaatsen deel uit van een   

 groenplan van een gemeente?

• Wie betaalt voor wat?

En dan hebben al die dingen onderling ook nog 

met elkaar te maken.

Heel verschillende semi-overheidsinstanties 

gaan hierover en weten – ondanks vaak goede 

bedoelingen – van elkaar niet wat ze doen. 

Terebinth heeft daarom enkele maanden ge-

leden het initiatief genomen tot het opzetten 

van een Funerair Platform waar verschillende 

aspecten van het funerair erfgoed bij elkaar 

gebracht kunnen worden en informatie kan 

worden uitgewisseld. Hiervoor is een stuur-

groep ingesteld waarin, naast Terebinth, 

vertegenwoordigd zijn: de Federatie Grote Mo-

numentengemeenten, de Landelijk Organisatie 

van Begraafplaatsen, LandschappenNL (waarin 

provinciale landschappen en provinciale stich-

tingen Landschapsbeheer samenwerken), de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

en de Stichting Oude Groninger Kerken (die 

bijna 60 kerkhoven onder haar hoede heeft).

Inmiddels is deze stuurgroep van start gegaan 

en wordt er gewerkt aan een themabijeen-

komst op 31 oktober (zie p. 25). De RCE facili-

teert zowel de stuurgroep als de te organiseren 

bijeenkomsten. Hierdoor kunnen hopelijk flinke 

stappen worden gezet ter verbetering van het 

beleid ten aanzien van funerair erfgoed in 

Nederland.

Eerder zei ik al dat de lokale aandacht voor 

funerair erfgoed zeer verschillend kan zijn. Ik 

wil dan ook afsluiten met een voorbeeld dat 

letterlijk de goede kant op wijst. Als je in Tiel, 

de gemeente van de laatste Gouden Terebinth-

winnaar, het station verlaat, stuit je vrijwel 

onmiddellijk op een wegwijzer naar maar liefst 

vier begraafplaatsen. Zo weet je meteen: hier 

is aandacht voor funerair erfgoed!

 

Bert Lever
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Een eenvoudige grafsteen in Katwijk vertelt het schrijnende ver-

haal van een Leidse hoogleraar die twee vrouwen verloor aan de 

kraamvrouwenkoorts en een pasgeboren dochter. In zijn eigen

woorden. Ook kinderen krijgen te maken met de dood, getuige 

een lespakket van Tot Zover, speciaal lego-speelgoed en de ani-

matie film van Disney over de Día de los Muertos. Hoe schrijvers 

op de dood van een kind reageerden, is mooi gebundeld in een 

selectie artikelen hierover in de Nederlandse literatuur, die bij de 

Boeken en Media wordt besproken.

De wandeling gaat naar Zoelen in de Betuwe, naar de oude en 

nieuwe begraafplaats. Toen de burgemeester in de crisisjaren als 

werkverschaffingsproject een nieuwe dodenakker liet aanleggen, 

ontmoette hij felle tegenstand van de kerkenraad. Begraafplaats 

’t Groenedael in Almelo wordt beschreven en uitgelicht in de foto-

reportage. In de serie De tuinarchitect en de dood wordt dit keer 

de kritiek op de ´verrommeling´ op begraafplaatsen door het plaat-

sen van allerlei objecten op graven belicht. Een tegenbeweging 

zorgde voor orde en regelmaat, waardoor nabestaanden geen per-

soonlijk vormgegeven grafmonumenten meer konden realiseren.

Inhoud

Jan van der Ploeg zegt het zelf: ‘Ik ben een chau-

vinistische Hagenaar, dus ik wil toch wel het 

liefst in de oude Haagse duingrond liggen. Zon 

en zand, dat is vast goed voor het verterings-

proces.’  Zijn graf zou heel goed op St. Petrus 

Banden kunnen liggen, aan de Kerkhoflaan – ook 

omdat hij van huis uit rooms-katholiek is: ‘Liefst 

op het oude gedeelte, en anders maar niet.’ Daar 

staan wij nu ook, bij de kapel. Jan: ‘We zijn hele-

maal omringd door de doden: aan het eind van 

de Kerkhoflaan heb je de Joodse Begraafplaats 

uit de late zeventiende eeuw, hier is St. Petrus 

Banden uit 1830, en verderop de Algemene 

Begraafplaats, ook uit 1830. Dat was toen nog al-

lemaal buitengebied.’ Hij waardeert de markante 

architectuur van bouwmeester A. Tollus en heeft 

er laatst een tekening van gekocht, van Rudolf 

Bremmer. 

Jan is geboren en getogen Hagenaar, werkte in 

de makelaardij en was administrateur van de 

stichting Monumentenfonds. De Haagse geschie-

denis interesseert hem zeer, met name die van 

de middenstand en de architectuur: gebouwen 

en bewonersgeschiedenis. Al ruim veertig jaar is 

hij vriend van de Vereniging Vrienden van Den 

Haag en bijna vijftien jaar actief lid van de Werk-

groep Levende Historie daarvan, die volgt hoe de 

gemeente in de stad omgaat met haar bebouwde 

verleden. De leden signaleren, informeren en te-

kenen bezwaar aan. Daarbij kan het gaan om de 

verwaarlozing van een monumentaal gietijzeren 

grafmonument op de Algemene Begraafplaats, 

de dreigende ruiming van een graf van bijzonder 

cultuurhistorisch belang of – zoals vorig jaar – de 

sloop van het twee eeuwen oude landhuis Ysen-

doorn op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen. 

De sloop ging Jan aan het hart, zoals hij mailde: 

‘Verdrietig te moeten aanzien hoe wederom een 

stukje Haagse historie wordt uitgewist.’  

Een gesprek met hem is leerzaam: een verslag 

van alle feiten, met af en toe een understate-

ment en een gedecideerd oordeel; waarna de 

korte samenvatting volgt van de ondernomen 

acties – met het resultaat. Zo fungeert Jan ook 

als funeraire waakhond. En die kunnen er niet 

genoeg zijn.

Korrie Korevaart
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Foto links: Grafmonument in de vorm van een ‘ligbed’ op het kerkhof van Zoelen, 
zie p. 4. Foto Bartho Hendriksen
Foto omslag: Begraafplaats ’t Groenedael in Almelo, zie p. 11-15. Foto Bert Pierik

menS & PleK / Jan van der PloeG, lid werKGroeP levende HiStorie in den HaaG



De kerk is een rijksmonument waarvan de laat-
gotische toren rond 1500 is gebouwd. Al in de 
Karolingische tijd moet hier een kerk hebben 

gestaan. Ooit ontstond er op de beide oevers van het 
verdwenen riviertje de Soel een nederzetting, elk met een 
eigen kasteel: de Aldenhaag in Boven-Zoelen en Soelen 
(met de hoofdingang tegenover de Stefanuskerk) in Be-
neden-Zoelen. De kerk stond en staat aan het begin van 
de Soel, met een toren die nog steeds van verre zichtbaar 
is. De korenmolen ligt vlakbij, net als de oude pastorie en 
het voormalige gemeentehuis annex oude dorpsschool. 
In 1809 begaf de muur van het kerkhof het vanwege 
het kruiende ijs, maar dat is lang geleden. Naast de kerk 
prijkt wel nog steeds de oude herberg De Zoelensche 
Brug, ooit een veerhuis en nu een prima plek om onze 
wandeling te beginnen.

Uit alle tijden
We lopen het kerkhof op. In- en uitgang zijn voorzien 
van twee sierlijke hekwerken, die de plaatselijke smid na 
de grote restauratie van 1985-1988 maakte en cadeau 
gaf. Op het kerkhof staan iets minder dan tweehonderd 
grafstenen. De oudste is van 1837, op het graf van Maria 
Völcker, vrouwe van Soelen en den Aldenhaag. In totaal 

22 monumenten dateren van vóór 1900, terwijl er 120 
grafstenen uit de periode 1940-1990 zijn bewaard. Nog 
steeds wordt hier begraven, maar met mate – de graven 
worden met de hand gedolven omdat er geen plaats is 
voor machines. 
Wie om zich heen kijkt, ziet graven uit alle tijden, in een 
onmiskenbare historische sfeer – waaraan de landelijke 
omgeving het hare bijdraagt. De wandelaar voelt zich zelfs 
niet gestoord door de talloze moderne grafmonumenten 
met hun breukvloer van kwartsiettegels.

Blikvangers
Ook dit tamelijk stenige kerkhofje heeft zijn charmante 
blikvangers. Voorin, rechts na binnenkomst, staat een 
graftrommel. Ook valt het klassieke predikantengraf van 
ds. Pitlo op, met zijn fraai gedetailleerde marmeren bijbel. 
De Nieuwe Tielsche Courant schrijft over zijn begrafenis 
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Vlakbij Tiel ligt het dorp Zoelen. Weg van de snelweg ademt het landschap nog altijd de standsverschillen 
van vroeger: de kastelen en boerderijen van de grootgrondbezitters, de huisjes in het dorp van de mensen 
die van hen afhankelijk waren. Een wandeling van het oude kerkhof rond de Stefanuskerk naar de nieuwe 
begraafplaats aan de Beemdsestraat onthult veel van de geschiedenis van Zoelen.

Funeraire wandeling

Zoelen in de Betuwe 

Strijd tussen burgemeester en kerkenraad
Het kerkhof bij de Stefanuskerk. Foto Korrie Korevaart

De graven worden met de hand 
gedolven omdat er geen plaats is 

voor machines



op 9 februari 1884: ‘De diepgevoelde woorden bij zijn 
graf gesproken en de kransen, die het lijkkleed bedekten, 
legden openlijk getuigenis af van de achting en liefde, die 
men hem allerwege toedroeg.’ 
De acht hekwerken en de negen grafmonumenten met 
kettingen, die vaak een flink aantal grafstenen omsluiten, 
geven het kerkhof een monumentaal karakter, wat nog 
wordt versterkt door de aanwezigheid van de Stefanus. 
Hier liggen de families die het in het dorp voor het zeg-
gen hadden, zoals Völcker, Heuff, Van Gameren en Has-
selman. Zij leverden de poldermeesters, wethouders en 
raadsleden. Vaak zaten ze ook in het kerkbestuur, terwijl 
de heren van Soelen mee bepaalden wie er predikant, do-
minee of onderwijzer werd. 

Snorren
Van elders kennen we de staande stenen met de ‘oortjes’, 
waaraan men vroeger wel kransen hing. Kenmerkend 
voor deze streek zijn de ‘snorren’: grafmonumenten met 
bovenaan een accoladesluiting. Ze zijn er in diverse vari-
anten, onder andere op de graven van de familie Heuff. 
Drie grafmonumenten (Van Soest, Timmer en Spies) heb-
ben een vorm die ook alleen in deze omgeving voorkomt; 
vermoedelijk zijn ze dus afkomstig van één steenhouwer. 
Het gaat om de golfsluiting, met een naar links gewende 
‘golf ’, waarin een olijftak is verwerkt. We zien ze rechts-
achter op het kerkhof.

Symboliek en tekst
Symboliek is op de hekwerken en grafstenen rijkelijk aan-
wezig: dennenappels (voor onsterfelijkheid), een eikentak 
(eeuwig leven), lelies (zuiverheid), en niet te vergeten de 
palmtakken (overwinning op de dood). 
Die worden op bijna een derde van de 
grafmonumenten afgebeeld. Voordat we 
linksachter om de kerk heen lopen, valt 
ons oog nog op het ‘ligbed’, een modern 
vormgegeven grafmonument maar uit-
gevoerd in gezoet hardsteen, zodat het 
merkwaardig goed in deze omgeving 
past. Beter dan de glimmend gepolijste 
grafstenen die er ook zijn. 
Veel teksten komen we niet tegen (en 
zeker geen poëzie), wel verwijzingen naar 
Bijbelteksten, uit het Oude en Nieuwe 
Testament. Voluit geciteerd wordt Psalm 
103, vers 8 op de steen van de familie 
Van Stuijvenberg: ‘Gelijk het gras is ons 
kortstondig leven.’ Met reden: de zusjes 
Antonia Dirkje Maria en Adriana Wil-
lemina waren pas 18 en 22 jaar, toen zij 
overleden.

Koning, keizer, admiraal…
Ze liggen hier allemaal: kasteelheren, herenboeren, de 
onderwijzer, de predikant – en de landelijk bekende 
paardenfokker Johannes van Binsbergen, van de Witten-
steinpaarden. Ook passeren we de graven van twee slacht-
offers uit de Tweede Wereldoorlog. Gerrit van Ewijk 
werd bij een razzia geraakt door de kogel van een Duitse 
soldaat, terwijl landarbeider Marinus Teunis van Wijk 
als dienstplichtig soldaat dodelijk gewond raakte bij de 
Grebbe berg. Achterin, aan de kant van De Zoelensche 

TerebinTh 2018-3 5

Kenmerkend voor deze streek zijn 
de ‘snorren’: grafmonumenten met 

bovenaan een accoladesluiting

De Stefanuskerk in Zoelen. Foto Bartho Hendriksen

Zerken met snorren in Zoelen. Foto Korrie Korevaart
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Brug, ligt een serie grafzerken van de familie Van der 
Woerd, zo dicht bij elkaar dat het lijkt alsof ze een kerk-
vloer willen imiteren.

Aan het eind van deze rondgang maken we de balans 
op. Het is een prachtige plek, het hoort allemaal erg bij 
elkaar – al vallen de glimmend gepolijste stenen uit de 
toon. We zouden wel willen dat we meer van de bewo-
ners van dit kerkhof wisten – wie waren die mensen die 
niet op het kasteel en de herenboerderijen woonden? 
Hier is werk aan de winkel voor een paar bevlogen dorps-
bewoners, die zich willen ontfermen over dit kerkhofje en 
het onderzoek naar zijn geschiedenis… 

Naar de Beemdsestraat
Een groen richtingbordje wijst naar de begraafplaats aan 
de Beemdsestraat. We nemen de route door het Zoelense 
Bos en vangen onderweg een glimp op van het kasteel. 
Ter hoogte van de theetuin De Zoelense Beemd bereiken 
we de Beemdsestraat en lopen door naar de poort van 
de begraafplaats Zoelen & Kerk-Avezaath. In de pilaren 
zijn gedenkstenen gemetseld. Op de linker staat: ‘Deze 
algemene begraafplaats werd voor het gebruik openge-
steld’ en op de rechter ‘Op 7 febr. 1938 door Mr. L.R.J. 
Ridder van Rappard Burgem. Van Zoelen’. Dat er voor 
en na de opening van de begraafplaats een jarenlange 
strijd woedde tussen de burgemeester en de kerkenraad 
die leidde tot een ware begraafplaatsaffaire, laat deze tekst 
onvermeld. 

Nieuwe begraafplaats
In 1934 was de toenmalige burgemeester niet langer 
opgewassen tegen de voortdurende protesten en honger-
optochten van de werkloze landarbeiders. Voor zijn op-

volger, de 26-jarige Van Rappard, wiens leven in het boek 
Dwarsligger van beroep. Ridder van Rappard (1906-1994) 
door Klaas Tammes, oud-burgemeester van Lienden en 
Buren, uitvoerig wordt beschreven, was bestrijding van 
de werkloosheid prioriteit nummer 1. De aanleg van een 
nieuwe begraafplaats bood daartoe een mogelijkheid. De 
kerkenraad verzette zich hier echter fel tegen, omdat het 
begraven rond de kerk geld in het laatje bracht. Andere 
tegenstanders vonden de begraafplaats te ver van het 
dorp liggen. 
Van Rappard ging voortvarend te werk. Hij kocht op een 
veiling een stuk grond aan de Beemdsestraat dat tus-
sen de dorpen Zoelen en Kerk-Avezaath lag. Ook het 
buurdorp Kerk-Avezaath, dat tot de gemeente Zoelen 
behoorde, had een nieuwe begraafplaats nodig. De Ne-
derlandse Heidemaatschappij tekende voor het ontwerp, 
maar Van Rappard boog zich zelf over de indeling. ‘Hoe 
ik ten slotte na een hele nacht van zoeken het ideale inde-
lingsplan op papier [heb] gezet, heb ik de volgende mor-
gen niet eens meer in detail kunnen navertellen.’ Het was 

hem gelukt om elk graf aan een pad te situeren, een eis 
die hij zichzelf had gesteld, omdat hij zich altijd ergerde 
aan het lopen over graven. In oktober van dat jaar ging 
de gemeenteraad akkoord en ongeveer veertig werklozen 
vonden er gedurende een jaar werk met het ophogen van 
de grond en het graven van een gracht rond de begraaf-
plaats.
Groot moet de teleurstelling bij Van Rappard zijn ge-
weest toen na de opening in 1938 bleek dat er geen 
gebruik van werd gemaakt. Er ontstond zelfs een ware 
begrafenisaffai re. De burgemeester werd ervan beschul-
digd nabestaanden onder druk te zetten om de overle-
dene op de nieuwe begraafplaats te begraven. Op zijn 
beurt betichtte hij de kerkenraad van tegenwerking bij 
de ingebruikname. Pas na de teraardebestelling van een 
onbekende Britse vliegenier, in mei 1940, en van vier 
verzetsstrijders verminderde de weerstand onder de be-
volking van de beide dorpen. Vanaf dat moment be-
groeven de inwoners van Zoelen en Kerk-Avezaath hun 
doden buiten de dorpskernen.
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Het was hem gelukt om elk graf
aan een pad te situeren, een eis die 

hij zichzelf had gesteld

Plattegrond van het kerkhof uit 1934. Regionaal Archief Rivierenland, beeldbank nr 272
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Symmetrisch ontwerp
Wat direct opvalt is dat de begraafplaats met zijn vele 
bomen, struiken en heggen oogt als een klein park. 
Ook het symmetrische lijnenspel valt op. De begraaf-
plaats is opgedeeld in drie delen: een voorterrein voor 
de ontvangst van de rouwstoet, het middendeel met de 
kapel en het achterterrein, waar de graven liggen. 
De opzet van het achter deel is geometrisch net als bij 
andere begraafplaatsen uit het Interbellum, maar de 
lijnvoering is diagonaal. De diagonalen vormen samen 
een ruit, die wordt doorsneden door een hoofdpad. In 
het hart van de begraafplaats ligt een ruitvormig perk. 
De paden zijn bedekt met grind en worden gescheiden 
door lage heggen. Gras is alleen te vinden op de ‘vrije’ 
plekken.

Monumentale graven
Vanaf de ingang wandelen we naar de kapel. Links en 
rechts van de deur zijn de namen weergegeven van oor-
logsslachtoffers uit de periode 1940-1949: ‘Gij die hier 
voorbij gaat gedenk.’ Vanaf de kapel loopt het hoofdpad 
naar het centrale perk. 
De oudste graven liggen vermoedelijk het dichtst bij de 
kapel. Alidius Leendert Gerritse werd hier als een van 
de eersten op achtjarige leeftijd begraven. Enkele graven 
hebben het predicaat ‘monumentaal graf ’ gekregen, zoals 
dat van Emma en Hendrik Beijer, die begraven liggen 
onder een cirkel van stenen. Zowel in als rond het ruit-
vormige perk liggen de graven van vooraanstaande dorps-

bewoners waaronder die van huisarts Herman van der 
Valk (1914-1959). 

Dat oud en nieuw goed kunnen samengaan, bewijst deze 
begraafplaats. Eenvoudige klassieke stenen liggen zij-aan-
zij met modern vormgegeven grafstenen van cortenstaal, 
glas, kleurige mozaïeken en soms alleen planten. Het laat 
zien hoe gevarieerd de geschiedenis van beide dorpen is, 
met inwoners van ‘gevreesde socialisten’ (in de ogen van 
Van Rappard) tot orthodoxe christenen.

Bartho Hendriksen / Korrie Korevaart

Op verzoek van de Nederlands Hervormde Kerk heeft Tere binth 
een rapport uitgebracht over de cultuurhistorische waarde van 
de graven op het kerkhof rond de kerk. Eén van de conclusies: 
het is een plek die bij uitstek een groep betrokken vrijwilligers 
verdient, die zich samen met de kerkgemeente inspant voor het 
beheer van en onderzoek naar dit bijzondere kerkhof. De kerk is 
op afspraak te bezichtigen, tel. 0344 681 307. 

Zie verder: 
I.-J. Stokroos, Graven in het Landschap in Nederland in het interbel-
lum. Vormgeving en inrichting van begraafplaatsen, masterscriptie 
Rijksuniversiteit Groningen 2015. 
K. Tammes, Dwarsligger van beroep. Ridder van Rappard (1906-
1994), de spraakmakendste burgemeester van Nederland (Amster-
dam: Balans, 2018). 
L. Bok, Cultuurhistorische elementen gemeentelijke begraafplaatsen 
gemeente Buren, quick-scan uit 2007.

Diagonaal aangelegde velden op de nieuwe begraafplaats. Foto Bartho Hendriksen



Typerend voor deze periode is de rol van Willem 
Marinus Dudok. Geboren te Amsterdam in 
1884 volgde hij een officiersopleiding, maar hij 

bekwaamde zich in de bouwkunde. De kunstzinnige en 
eigenzinnige Dudok wilde vooral werkzaam zijn als archi-
tect. Uiteindelijk werd hij in 1928 gemeentearchitect van 
Hilversum. Met ontwerpen in kubistische stijl en met de 
voor hem kenmerkende toren drukte Dudok zijn stempel 
op dit snel groeiende tuindorp.

Urnentuin
Dudok had direct en indirect een bescheiden maar beeld-
bepalende rol bij de begraafplaatsinrichting. Allereerst 
valt op dat hij bouwkundige was. Bovendien liggen zijn 
verdiensten aanvankelijk bij de crematoriumarchitectuur. 
Sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 1915 gedoogde 
de overheid crematie. Asbezorging heeft sedertdien haar 
sporen nagelaten op begraafplaatsen. Zo liet schrijver 
Louis Couperus zijn as in 1923 bijzetten op de particu-

liere begraafplaats Oud Eik en Duinen bij Den Haag. Op 
zijn urnengraf kwam een afgebroken zuil te staan als te-
ken van het afgebroken leven.
In het eerste crematorium van Nederland, Westerveld bij 
Driehuis, werd crematie-as veelal bijgezet in het onder-
grondse columbarium. Hoewel nog weinig mensen voor 
crematie kozen, was deze urnenmuur weldra te klein. 
Voor het ontwerpen van een nieuw, bovengronds colum-
barium zochten de eigenaren van het crematorium, op 
voorspraak van de gerenommeerde architect Berlage, 
Dudok aan. Hij tekende een hofbouw met typerende 
toren, die in 1926 werd geopend. Om de strakke esthe-
tiek te bewaken ontwierp Dudok ook een urn: meer keus 
kregen nabestaanden niet (zie ook Terebinth 2018-2).
Dudoks columbarium werd overigens al snel als kaal 
ervaren; het plaatsen van bloembakken kon dat niet weg-
nemen en was een lapmiddel. Maar onbedoeld gaf Dudok 
daarmee wel de aanzet tot de aanleg van een urnentuin 
bij het crematorium in 1933. De Haagse particuliere 
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BegraaFplaatsinrichting in de twintigste eeuw

Zakelijk en zuiver
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Bosbegraafplaats aan de Krakelingweg in Zeist (Cornelis Smitskamp, 1917), waar de gedenktekens een plek kregen tussen de bomen. Foto Wim Cappers

Begin negentiende eeuw stond hygiënische lijkontbinding centraal. De overheid verbood daarom het begraven 
in kerken en grotere plaatsen moesten buitenbegraafplaatsen aanleggen. In de vorige aflevering liet ik zien dat 
veel dodenakkers toen een geometrische inrichting kregen. Niettemin waren de landschappelijke begraafplaatsen 
van tuinarchitecten toonaangevend. Hier, maar ook op geometrische begraafplaatsen ontstond een burgerlijke 
grafcultuur. In de twintigste eeuw raakte het denken over lijkontbinding en begraafplaatsinrichting in een stroom-
versnelling. Wie gaven hiertoe de aanzet? Hoe verliep de discussie? En wat waren de gevolgen voor begraaf-
plaatsen? Terug naar de tijd waarin alles draaide om aanzien.



begraafplaats Nieuw Eykenduynen liet twee jaar later ook 
een urnentuin inrichten, ontworpen door architect H.A. 
Wegerif. De urnentuin was de eerste stap richting de ver-
menging van begraven en cremeren.
Vooralsnog had crematie echter weinig invloed op de 
inrichting van begraafplaatsen. Er was geen wettelijke 
regeling en in het christelijke Nederland kozen alleen 
sommige liberalen en socialisten voor deze als heidens 
beschouwde vorm van lijkbezorging. Pas na de wetswij-
ziging van 1955 en tegemoetkomingen van kerkgenoot-
schappen werden begraven en cremeren eind jaren zestig 
gelijkgesteld. In 1971 opende bij Amsterdam Westgaarde 
zijn poorten als een begraafplaats met een crematorium.

Bosbegraafplaats
Vernieuwend is ook de aanleg van bosbegraafplaatsen. 
Het idee kwam uit Duitsland waar in 1907 bij Mün-
chen een Waldfriefhof was gerealiseerd. Deze vernieuwing 
sproot voort uit de Friedhofsreformbewegung. Beheerders, 
kunstenaars en andere critici wilden de verrommeling van 
begraafplaatsen aanpakken. Alleen kunstzinnig vormgege-
ven gedenktekens mochten hier een plek krijgen, omdat 
zij deel uitmaakten van het geheel.
Het streven naar een eenheid van individuele gedenk-
tekens op een gemeenschappelijke plek kwam ook tot 
uiting op de militaire begraafplaatsen van na de Eerste 
Wereldoorlog. Gesneuvelde militairen kregen dezelfde 
gedenkstenen, die in rijen waren geordend.
In Nederland werd in 1917 buiten Zeist een bosbegraaf-
plaats ingericht. Tuinarchitect Cornelis Smitskamp teken-
de voor het ontwerp. Hij liet alleen bomen rooien voor 
zover het ontwerp dit vereiste. De gedenktekens kregen 
een plek tussen de bomen. De entreegebouwen in neore-
naissancestijl aan de Krakelingweg zijn van de hand van 
Johannes Meerdink, die net als Dudok gemeentearchitect 
was. De gebouwen deden dienst als wachtruimte, kof-
fiekamer en doodgraverswoning. Hoewel Amersfoort met 
Rusthof in 1932 ook een bosbegraafplaats kreeg, vond 
ook dit concept vooralsnog weinig navolging.

Gedenkteken
Crematoria, asbestemmingen en bosbegraafplaatsen wa-
ren hun tijd vooruit. Dat gold niet voor de kritiek op 
de vormgeving van gedenktekens. Hoewel tuinarchitect 
Leonard Springer zich eind negentiende eeuw al ergerde 
aan de verrommeling van begraafplaatsen, waren het 
katholieken en socialisten die vanaf 1918 vanuit hun 
gemeenschapsidealen commentaar leverden op lelijke ac-
cessoires als foto’s en engeltjes. Met name de wansmaak 
van steenhouwers moest het ontgelden: kunstenaars dien-
den smaakvolle gedenktekens te ontwerpen. Ook volgens 

Nederlandse critici gaven militaire begraafplaatsen het 
goede voorbeeld. Het ging bij de aanblik om eenvoud en 
eenheid. 
In 1936 organiseerde het Centraal Genootschap voor 
Lijkbezorging, de koepel van uitvaartcoöperaties, een 
prijsvraag voor karaktervolle gedenktekens. Als gevolg 
hiervan werden accessoires, waaronder ook graftrommels, 
overal verboden. Schoonheidscommissies beoordeelden of 
een gedenkteken paste in het beeld van de begraafplaats

Geometrie
Hoewel nieuwe, gemengd ingerichte begraafplaatsen 
als Kranenburg bij Zwolle nog voorkwamen, waren 
geometrische begraafplaatsen nu in de meerderheid én 
toonaangevend. Bovendien waren het vaak architecten 
die het ontwerp leverden. Opnieuw kan Dudok als voor-
beeld dienen. Voor de Noorderbegraafplaats in Hilver-
sum schetste hij in 1929 rechthoekige grafkamers en liet 
hij de randen beplanten met haagbeuken. Bij de ingang 
kwam een lichtgeel gebouw dat dienst deed als woning, 
bedrijfsruimte en aula. Evenals in het crematorium kon-
den nabestaanden hier beschut tegen weer en wind in een 
niet-kerkelijke omgeving afscheid nemen (zie Terebinth 
2016-1).

Urnengraf van de schrijver Louis Couperus 
op Oud Eik en Duinen bij Den Haag, 1923. Foto Bert Pierik

De urnentuin was de eerste stap 
richting de vermenging 

van begraven en cremeren
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De geometrie was bij alle typen begraafplaatsen overheer-
send. De meeste algemene begraafplaatsen bestonden uit 
rechthoekige grafvelden waar de graven in rijen lagen. In 
steden en grote dorpen kregen algemene begraafplaat-
sen vanaf de jaren dertig vaak een poortgebouw waarin 
ruimte was voor een aula. Bovenal kwam er bij de ingang 
dikwijls een halve rotonde te liggen. Zo konden koetsen 
en auto’s gemakkelijk stilstaan om de kist uit te laden en 
de nabestaanden te laten uitstappen.

Uniform
Na de Tweede Wereldoorlog zette de trend naar een za-
kelijke en zuivere inrichting van begraafplaatsen door. Zo 
was het militaire ereveld op de Grebbeberg een kopie van 
de begraafplaatsen voor slachtoffers uit de Eerste Wereld-
oorlog.
Grote invloed had de gids die C.P. Broerse in 1951 publi-
ceerde. Hij was directeur van de begraafplaats Zorgvlied 
van Nieuwer-Amstel en was lid geweest van de jury die de 
inzendingen voor de prijsvraag uit 1936 had beoordeeld. 
Hij wilde paal en perk stellen aan de macht van hoveniers, 
steenhouwers en nabestaanden door sobere beplanting 
voor te schrijven, door eisen te stellen aan gedenktekens 
die in grafvelden en rijen moesten komen te staan, door 
grafaccessoires te verbieden en verplicht grafonderhoud 
aan te bevelen. Alleen zo ontstond een harmonieuze be-
graafplaats waarover de beheerder de scepter zwaaide.
Van belang voor de inrichting is ook de afschaffing van 
het klassenstelsel. Dit voorstel kwam in 1955 van de 
Nationale Raad voor het Onderling Uitvaartwezen, 

waarin coöperaties en verenigingen hun krachten hadden 
gebundeld, en werd op veel begraafplaatsen opgevolgd.
De inrichting van de nieuwe algemene begraafplaats bij 
Doorn uit 1958 is typerend voor het aanzien van naoor-
logse begraafplaatsen. Wim Boer won de prijsvraag van de 
gemeente voor het beste ontwerp. Uitgaand van de stel-
ling dat in de dood iedereen gelijk is, koos ook deze als 
autoritair bekend staande landschapsarchitect voor geo-
metrie. Op de grasvelden was alleen plek voor identieke 
vierkante stenen van wit kalksteen. Achter de staande 
exemplaren waren lage heggen geplant, een idee dat uit 
Duitsland was komen overwaaien. De rechtlijnige opzet 
hield bovendien rekening met de mechanisering van het 
onderhoud.

Wat typeert nu de begraafplaatsinrichting in het tweede 
en derde kwart van de twintigste eeuw? Allereerst koos 
men massaal voor ordening van de begraafplaats én het 
gedenkteken. Autoritaire mannen, ontwerpers en beheer-
ders, maakten de dienst uit. Bovendien waren het niet de 
tuinarchitecten maar bouwkundigen, architecten en zelfs 
uitvaartcoöperaties die de lijnen uitzetten. De hang naar 
eenvoud en soberheid leidde onbedoeld tot uniformiteit. 
Het is de vraag in hoeverre de gebruikers van begraaf-
plaatsen zich hieraan stoorden. Waarschijnlijk niet of nau-
welijks. Door de toename van het verkeer en het vervoer 
en de groeiende welvaart werden mensen mobieler. Zij 
verlieten vaker hun geboorteplaats en velen gingen wonen 
in rijtjeshuizen en flats. Hierdoor nam het bezoek aan de 
al even gelijkgeschakelde graven af, ook omdat het wijd-
verbreide geloof in de maakbare samenleving samenhing 
met het destijds wijdverspreide maatschappelijke taboe 
rond de dood. De geometrische begraafplaatsen verwijzen 
kortom naar een hang naar zakelijkheid en zuiverheid. 
Daarmee zijn zij duidelijke exponenten van hun tijd.

Wim Cappers

De naoorlogse, geometrisch ingerichte begraafplaats Norelbos in Epe, aangelegd door Wim Boer. Foto Bert Pierik
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De begraafplaats, naar een ontwerp van J. Holl, 
werd in 1875 in gebruik genomen. Bij de oude 
ingang werd je ontvangen met grandeur. De 

toegangslaan wordt geflankeerd door reusachtige Ame-
rikaanse eiken, waarschijnlijk daterend van rond 1920. 
Achter het bijzondere, oude toegangshek is een kleine, in 
fraai metselwerk opgetrokken aula te zien. Deze wordt aan 
weerskanten geflankeerd door – vrijwel identiek gebouwd 
– de voormalige beheerderswoning rechts en links de 
voormalige werkplaats en kantoor. Ze werden ontworpen 
door architect I. Warnsinck in de stijl van de Amsterdamse 
School. In de jaren negentig verrees bij de verplaatste in-
gang een nieuw, sober kantoor. 

Aula
De zeskantige aula in het midden van dit ensemble heeft 
een rieten dak, dat als een ruime hoed over de muren valt. 
Een enorme rode bloedbeuk erachter geeft het gebouw-
tje nog een extra accent. In de glas-in-loodraampjes zijn 
gebrandschilderde vergankelijkheidssymbolen verwerkt. 
Tegenwoordig wordt dit gebruikt als binnencolumbarium, 
maar de Almeloër heeft deze stille, stijlvolle ruimte tot nu 
toe nog niet écht ontdekt. Aan weerszijden staan nog de 
originele zitbanken uit de bouwtijd en in dezelfde ken-
merkende stijl zijn op de oude delen van de begraafplaats 
enkele monumentale bloembakken gemetseld. Zomers 
steken de rode hanggeraniums mooi af tegen de donker-
rode metselsteen.
Naast de werkplaats is een kleine ruimte voor asbestem-
ming aangelegd. Jammer dat is gekozen voor een uniform 
honingraatpatroon. Een in rode baksteen opgetrokken 
urnenmuur, aansluitend bij de gebouwen, was passender 
geweest. Eén van de nissen is ter aanmoediging van het 
gebruik afgesloten met een plaat waarop de fraaie entree 
van de begraafplaats is afgebeeld. 
Achter de bloedbeuk beginnen de graven. Aan de rechter-
kant ligt een dubbel familiegraf met een oude, hardstenen 
en een nieuwe gezoet granieten staande steen, gevat in een 

dekplaat van ook gezoet graniet. Het hekwerk maakt het 
extra stijlvol. Een mooi voorbeeld van afstemming tussen 
oud en nieuw.

Ontwerp
De tweede uitbreiding werd ontworpen door tuinontwer-
per E. Hali. Duidelijk heeft deze zich laten inspireren door 
de tuinarchitect L.A. Springer. De naar binnen gerichte, 
vierkantige blokken met graven zijn omringd door strakke 
beukenhagen, die de begraafplaats een labyrintachtig ka-
rakter geven. Strak gesnoeide hagen van taxus, thuja en 
beuk spelen een belangrijke rol op ’t Groenedael, ook op 
de meer zakelijk ogende, latere en op de meest recente 
uitbreidingen. Oude loofbomen en coniferen geven de 
begraafplaats een tijdloze aanblik.
Aan de linkerzijde van het oude gedeelte staat nog een 
oude, hoog uitgegroeide Chamaecyparis lawsoniana Érec-
ta, een conifeer die je niet meer zo vaak ziet. De blauwe 
conifeer Chamaecyparis lawsoniana Columnaris is veel 
meer toegepast. Onder de bescherming van een van deze 
bomen heeft een houten grafmonument in de vorm van 
een ledikant, voor moeder Fenneken, het nog heel lang 
uitgehouden, totdat het echt niet meer ging. Met nieuw 
hout is het ledikant weer in dezelfde vorm opgetrokken en 
is het oude glasplaatje met haar naam er weer op bevestigd.
Opvallend zijn ook de veel aangeplante, reusachtig uit-
gegroeide Amerikaanse eiken. Tegenwoordig wordt het als 
onwenselijk beschouwd om uitheemse bomen en planten 
toe te passen, maar het heeft ook z’n voordelen. Worden 
onze eigen eiken in het voorjaar bijna kaal gevreten door 
rupsen van de Eikenbladroller, komt daarna de Eikenpro-
cessierups langs om de nodige overlast te bezorgen. In de 
herfst kleurt het blad van de Amerikaanse eik prachtig.

Notabelen
In de met hagen omzoomde velden liggen vele notabelen 
van Almelo. Ook al zijn de grafmonumenten ingetogen, 
een behoorlijk aantal is bijzonder vormgegeven. In vak D5 

Oud & Nieuw: ’t Groenedael in Almelo

De bijna anderhalve eeuw oude gemeentelijke begraafplaats van Almelo ’t Groenedael is een goed voorbeeld 
van samengaan van oud en nieuw. Oude elementen hebben er de tand des tijds doorstaan. Zoals de fraaie 
ingangspartij aan de Wierdenstraat, al is de ingang daar niet meer in gebruik. Tegenwoordig betreedt men de 
dodenakker via de Willem de Clercqstraat. Oude bomen en bijzondere graven zorgen voor een mooie aanblik.
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vallen op de grafkelder van de familie Ten Cate de oudste 
grafmonumenten op. Hier liggen voormalige textielbaron-
nen van Almelo. Zij zijn de grondleggers van het huidige 
bedrijf dat nu is gespecialiseerd in vezels voor onder andere 
kunstgras. De door Ten Cate gesponsorde voetbalclub 
Heracles speelt hier op. Op twee uit ruw graniet gehakte 
blokken, met een sterk natuurlijke uitstraling, lijkt een 
kunstig uitgehakte boekrol ‘bevestigd’ met de namen van 

de begravenen. Erachter is een eikentak met blaadjes en 
eikeltjes uitgehakt. Een eikentak is blijkbaar een geliefd 
symbool in Almelo, want deze is regelmatig terug te vin-
den op de grafmonumenten. Zo’n tak symboliseert het 
eeuwige leven en standvastigheid in het geloof. 
In het aangrenzende vak 4 staat op het graf van de jong ge-
storven Hendrik van Zuilekom een afgeknakte boom. De 
boom symboliseert zijn te korte leven; hij overleed de dag 
na zijn 25ste verjaardag, diep betreurd door zijn ouders, 
broers, zusters én verloofde.

Hekwerk
Mooi opgeknapt is verder in vak D5 het hekwerk om 
de kelder van de familie Ten Cate-Lambers. Hierin is 
aan de voor- en achterzijde een compilatie van over-
bekende doodssymbolen gesmeed. In een staartbijtende 
slang kruisen een zeis en een omgekeerde fakkel elkaar 
met daarboven een gevleugelde zandloper en een vlinder. 
Een subtiel aangebracht pijpje zorgt voor lucht in de 
kelder. 
In dezelfde rij staat, beschermd door een oude, grote taxus, 
op het graf van de in 1878 overleden Johanna Bertha 
Hermina Scholl Engberts-Scholten een marmeren zuil 
omringd met een krans van rozen. Aan haar voeten ligt 
een marmeren console in de vorm van een boekrol, ter 
nagedachtenis van haar zes jaar later overleden echtgenoot 
Jan Hendrik Scholl-Engberts. De zijkanten zijn versierd 
met kunstig uitgehakte rozentakken als bevestiging van 
hun eindeloze liefde. Consoles in de vorm van een 
boekrol zijn hier meer toegepast. Zo heeft hoofdmees-

ter J. Hoogenkamp er een gekregen van zijn leerlingen. 
Rechts onder een andere taxus van het familiegraf Scholl 
Engberts staat een neogotische obelisk met gebroken 
punt, ter herinnering aan Gezina Scholten. De roos 
aan de rechterzijde is geknakt. Rozen waren blijkbaar 
geliefd, want op de marmeren zerk ernaast sieren rozen-
takken de roef. 
Een mooi contrast met de sjiekere monumenten van de 
gegoede Almeloërs is een Italiaans granito/sierbetonnen 
monument van Johanna Kuipers in vak D 2. Verdiept 
achter een glasplaat hangt een papier waarop is geschreven, 
‘Hier rust’, twee getekende palmtakjes en haar naam. Ter 
afsluiting de afkorting RIV, rust in vrede, een Nederlandse 
versie van RIP, requiescat in pace. De vierkante mozaïek-
steentjes, kenmerkend voor de Italiaanse terrazzo aanrecht-
blokken, omlijsten de glasplaat en geven het monumentje 
nog wat extra cachet. 

Onder de bescherming van een van 
deze bomen heeft een houten 

grafmonument in de vorm van een 
ledikant, voor moeder Fenneken, 
het nog heel lang uitgehouden
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Vlinder op het speciale veld voor foetussen. 
Graf met een console in de vorm van een boekrol en rozentakken.
Graf van de familie Ten Cate met een boekrol en eikenbladeren op 
de achtergrond.
Bronzen hoofd van de kunstschilder Berry Brugman, gemaakt door 
zijn echtgenote Janny de Vries.
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Zandsteen
In de laatste rij van vak C 5 liggen ter rechterzijde meer-
dere zandstenen zerken naast elkaar met mooie ingehakte 
lettertypen van de familiegraven Hombrink/Vos. Helaas 
mag zandsteen vanaf 1951 niet meer worden toegepast, 
terwijl deze zachte steensoort goed ambachtelijk te bewer-
ken is en natuurlijk oogt. Uitgehakte inscripties en figuren 
blijven tot in lengte van jaren goed leesbaar. 
Meer recentere voorbeelden zijn te vinden in vak C 8, 
waar dokter Schut begraven ligt. In 1945 werd een mo-
nument voor hem opgericht met boven zijn naam een 

verheven uitgehakte esculaap als teken van zijn beroep.
Het uit ruwe Bentheimer zandsteen gehouwen graf-
monument van architect Jan Jans, overleden in 1963, in 
vak E 10 is een ander mooi voorbeeld. De sterk verdiepte 
letters blijven altijd leesbaar. Het monument is wellicht 
vervaardigd in Duitsland, want zoals gezegd is in Neder-
land het gebruik verboden vanwege het risico van silicose. 
Het kwartsstof is bijzonder schadelijk, maar zit ook in an-
der gesteente dat wel mag worden gebruikt. Tegen woordig 
is de bescherming bij het verwerken echter veel beter en 
zou het verbod kunnen worden opgeheven. Jans wist als 
plaatselijk architect zandsteen blijkbaar wel te waarderen. 
Hij had grote belangstelling voor de Twentse architectuur 
en tekende bijna tweeduizend typen van landelijke bouw-
kunst in dit gebied: water- en windmolens, boerenhuizen, 
bij gebouwen, erfmeubilair, en ook details als gevelversie-
ringen en stiepeltekens.

Kinderen
Verspreid over de begraafplaats liggen meerdere smalle 
rijen met algemene kindergraven, vaak bescheiden gemar-
keerd met een letterpaaltje, maar door hun aantal toch 
indrukwekkend. Voor twee grote Amerikaanse eiken is in 
2007 een centraal kindermonument van de hand van kun-
stenares Erna Futselaar opgericht, ter nagedachtenis aan de 
vaak anoniem begraven kindertjes. Speciaal voor foetussen 
is een vlindertuin ingericht met een paar, wat stakerige, 
roestvrijstalen bomen waaraan metalen vlinders met inge-
graveerde namen kunnen worden bevestigd.
Ook op de nieuwere delen van de begraafplaats zijn veel 
bijzondere graven te vinden, zoals een aandoenlijk zerkje 
van keramiek voor zondagskind Egbert Bavink ten Cate. 
Een stralende zon schijnt op zonnebloemen en een duifje 
met in de snavel een geel hartje vliegt de zon tegemoet. 
Nadrukkelijk staat erbij dat hij op zondag 26 november 
1933 is geboren en overleden op zondag 30 januari 1944, 
elf jaar oud.

Indrukwekkend torst boven de andere graven uit het bron-
zen hoofd van kunstschilder Berry Brugman. Zijn echt-
genote, beeldhoudster Janny de Vries heeft het voor hem 
gemaakt.
Ook de Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen nagelaten. 
Er zijn meerdere graven van oorlogsslachtoffers. Meer in-
formatie hierover is te krijgen bij de beheerder en er is ook 
een korte wandeling beschikbaar van de Stichting BaBa 
(Stichting Belangenbehartiging Algemene Begraafplaats 
Almelo), verkrijgbaar op het kantoor. Zie verder p. 28.

Bert Pierik

Gemeentelijke Begraafplaats 't Groenedael
Willem de Clercqstraat 93 |  tel. 0546 4563 25
begraafplaats@almelo.nl |  begraveninalmelo.nl

Indrukwekkend torst boven de an-
dere graven uit het bronzen hoofd 
van kunstschilder Berry Brugman



Begraafplaats ’t Groenedael in Almelo. Foto’s Bert Pierik





Op begraafplaatsen komen zowel veel mossen 
als korstmossen voor. Met enige oefening zijn 
die gemakkelijk uit elkaar te houden. Mossen 

zijn een soort primitieve plantjes. Ze bezitten stengeltjes 
waaraan groene blaadjes vastgehecht zitten. Korstmossen 
zijn schimmels die samenleven met algen. De algen zet-
ten zonlicht om in suikers, terwijl de schimmels de algen 
beschermen en de groeivorm van het korstmos bepalen. 
Korstmossen kunnen allerlei kleuren hebben zoals geel, 
rood, groen, blauwgrijs, zwart en wit. Zij kunnen struik-
vormig, rozetvormig of korstvormig zijn. Korstmossen 
zijn dus zeer variabel in kleur en groeivorm, maar hebben 
nooit stengels met bladgroene blaadjes zoals mossen.

Steenbewoners
Korstmossen komen voor op plekken waar geen planten 
kunnen groeien omdat het er te droog of te voedselarm 
is. De meeste korstmossen groeien dan ook op voedsel-
arme grond, steen of boomschors. In Europa groeien op 
natuurlijke rotsen honderden verschillende soorten. In 
Nederland komen echter geen natuurlijke rotsen aan de 
oppervlakte en van oorsprong komen steenbewoners dan 
ook niet in ons land voor. Dankzij het aanvoeren van 
stenen voor onder andere dijken en hunebedden en het 
oprichten van gebouwen, hebben veel steenbewonende 
korstmossen Nederland toch weten te koloniseren. 
Tegenwoordig bevindt het meeste natuursteen zich op 
begraafplaatsen. Omdat korstmossen jarenlang nodig 
hebben om uit te groeien tot een behoorlijk formaat, zijn 

oude grafmonumenten belangrijke 
groeiplaatsen voor steenbewoners. 
Op ongestoorde stenen kunnen uit-
eindelijk wel meer dan twintig soor-
ten groeien. Op begraafplaatsen met 
een grote diversiteit aan oude stenen 
kunnen zo tot meer dan honderd 
verschillende soorten voorkomen. 
Op de begraafplaatsen op de Veluwe 
zijn ruim 250 soorten geteld, meer 
dan een derde van het totaal aantal 
soorten in Nederland.

Kalksteen en zure steen
Elke soort korstmos heeft een voorkeur voor een bepaalde 
groeiplaats. Sommige soorten geven de voorkeur aan 
verticale beschaduwde en vochtige stenen, andere soorten 
groeien het liefst horizontaal op zonnige en droge stenen. 
Een belangrijke steeneigenschap is de zuurgraad van de 
steensoort, oftewel of een steen basisch of zuur is. Op ba-
sische grafmonumenten, bijvoorbeeld gemaakt van harde 
kalksteen, groeien typisch veel soorten citroenkorsten: 
opvallend geel of oranje gekleurde soorten die allerlei vor-
men kunnen aannemen. 
Op zure grafmonumenten, bijvoorbeeld granieten keien, 
groeit een compleet ander soortenspectrum. Deze kies-
keurigheid van de individuele korstmossen impliceert dat 
begraafplaatsen over het algemeen het soortenrijkst zijn, 
wanneer er veel variatie is in grafmonumenten, bomen en 
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Nederlandse begraafplaatsen hebben vaak niet alleen een hoge cultuurhistorische 
waarde, maar ook een hoge natuurwaarde. In bebouwde gebieden fungeren deze 
vaak als kleine natuurgebieden waar allerlei vogels, planten, paddenstoelen en 
korstmossen voorkomen. Korstmossen kunnen onder de meest droge en koude 
omstandigheden overleven en zijn dominerend op veel oude grafmonumenten.

Kleurrijke en bijzondere 
korstmossen op begraafplaatsen

Zes soorten korstmossen op een paar centimeter: Sinaasappelkorst (rozet), kleine 
citroenkorst (kleine oranje schijfjes), valse citroenkorst (gele korst), kleine geel-
korst (kleine gele schijfjes), gewone stippelkorst (donkerbruine korst) en wit-
randschotelkorst (bruine schijfjes met witte rand). 

Graf met een kalkstenen rand (links) en zure leistenen tegels middenin (rechts). 
Beide steensoorten zitten vol met korstmossen, maar er is geen soort die op 
beide steensoorten groeit.



grondsoorten. Zoals gezegd kunnen op oude, gevarieerde 
begraafplaatsen meer dan honderd soorten korstmossen 
groeien!

Opvallende soorten
Op begraafplaatsen groeien vaak tientallen opvallende 
en bijzondere soorten. Sommige komen in Nederland 
bijna uitsluitend voor op graven en zijn hier zelfs naar 
vernoemd, bijvoorbeeld de zwarte grafkorst, het graf-
strontjesmos en het graftulbandje. Op veel begraafplaat-
sen komen één of meerdere soorten voor die op de Rode 
Lijst voor bedreigde soorten staan. Het granietschildmos 
bijvoorbeeld (Kwetsbaar op de Rode Lijst korstmossen), 
groeit in Nederland vooral op oude dijken, hunebedden 
en begraafplaatsen. Zoals de naam al aangeeft groeit deze 
soort bijna uitsluitend op zure steen. 
Bijzondere soorten zijn ook op begraafplaatsen vaak 
schaars en het zijn dan ook de algemene soorten die de 
aanblik bepalen. Citroenkorsten en dooiermossen geven 
oude grafmonumenten een opvallend gele kleur. Het 
stoeprandvingermos is een algemene soort die opvalt door 
de helder blauwgrijze kleur en fraai gevormde lobben. 
Sommige soorten zijn juist onopvallend en zo klein dat ze 
alleen met een sterk vergrotende loep zichtbaar zijn. De 
gewone stuifmeelkorst, bijvoorbeeld, dankt er zijn naam 
aan dat hij lijkt op stuifmeelkorrels. Deze groeit als pio-
nier op granieten keien, onder andere op begraafplaatsen. 
Wanneer de kei net is aangebracht kan de gewone stuif-
meelkorst zich vestigen. Zodra andere korstmossen ver-
schijnen concurreren deze de gewone stuifmeelkorst weg. 

Behoud
Wie korstmossen van dichtbij bekijkt zal er allerlei prach-
tige kleuren en vormen in herkennen. Op begraafplaatsen 

vormen ze een belangrijk deel van de biodiversiteit. Het 
belang van begraafplaatsen voor Nederlandse korstmos-
sen is dan ook groot. Zeker nu tegenwoordig gepolijste 
grafmonumenten worden gebruikt, die ongeschikt zijn 
voor korstmossen, is het belangrijk dat het behouden van 
korstmosbegroeiing op oude graven aandacht krijgt bij 
het beheer.
Korstmossen beschadigen grafmonumenten doorgaans 
niet en het advies is dan ook om de stenen zo min moge-
lijk schoon te maken of om het schoonmaken te beperken 
tot het leesbaar houden van de letters. Wel moet toene-
mende overhangende begroeiing van struiken en bomen 
boven graven wordt bijgehouden. De meeste bijzondere 
steenbewonende korstmossen houden van lichte omstan-
digheden en sterven af of worden verdrongen door alge-
mene soorten wanneer het grafmonument beschaduwd 
raakt. 
Grootschalig onderhoud of schoonmaak kan grote na-
delige gevolgen hebben voor de aanwezige korstmossen. 
Ik raad beheersgroepen dan ook aan om voor dergelijke 
ingrepen contact te zoeken met natuurspecialisten. Op 
het gebied van korstmossen kan dit door contact op te ne-
men met de Nederlandse bryologische en lichenologische 
werkgroep (www.blwg.nl).

Henk-Jan van der Kolk
promovendus Nederlands Instituut voor Ecologie
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Gewone stuifmeelkorst.

Granietschildmos.



In deze aflevering van de rubriek Groen stellen we een nieuw 
bestuurslid van stichting Terebinth voor, Eward Timmerman. 
Dat kan op deze plek, want hij is ‘groen’. Wij kennen Eward 
al een tijdje, want hij maakte deel uit van de werkgroep die 
de nominatie voor de Gouden Terebinth 2018 voorbereidde. 
In direct kwam ik hem eerder dit jaar tegen op de Algemene 
Begraafplaats in Winschoten.

Vrijwilligers die zich daar bezighouden met het onderhoud lieten mij 

ongevraagd weten dat ze de vrijwilligerscursus, waarvan ze net de 

laatste bijeenkomst meemaakten, erg leerzaam vonden. De cursus werd 

gegeven in het kader van het project Noordergraf, om vrijwilligers in vijf 

bijeenkomsten bewust te maken van wat er allemaal speelt bij beheer 

en restauratie van een oude begraafplaats. Tijdens de eerste bijeen-

komst hadden ze een wandeling gemaakt over hun begraafplaats, onder 

leiding van Eward Timmerman, landschapsecoloog en adviseur funerair 

erfgoed.

Nuttige adviezen
De deelnemers hadden vooraf al wat literatuur gekregen, maar werden 

tijdens de wandeling met name aangestoken door het enthousiasme 

van hun begeleider. Hij had gewezen op allerlei zaken waar ze vooraf 

eigenlijk nooit bij hadden stilgestaan. Zoals: 

• Is de architect van deze begraafplaats bekend? Dat kan duidelijkheid 

verschaffen over de functie en de plaats van de beplanting op het ter-

rein. 

• Hoe denken jullie over de paden? Komt er wat gras doorheen, dan is 

dat geen punt. Als het pad maar goed begaanbaar blijft. 

• Wat kun je met maaien bereiken? Door niet te vaak te maaien en het 

maaisel op te ruimen, verschraal je de grond. Daar komen meer bloemen 

voor terug en een gezondere bodem. 

• Gras en (on)kruiden die tegen de stenen opgroeien, vindt niet ieder-

een even geslaagd. Dat is een kwestie van smaak. Mits het de stenen 

niet verdringt, is het prima. Omdat alles een kwestie van smaak is, is 

‘mooi’ nooit een goed argument, want dat is niet objectief. 

• Staan jullie wel stil bij de levensduur van de bomen? Er dient een 

plan voor periodieke vervanging te zijn: je moet tijdig bomen planten 

die op den duur een bepaald beeld overnemen. 

• Wat doe je met vallend blad in de herfst? Maak onderscheid: 

eikenbladeren kun je zoveel mogelijk weghalen, maar het blad van 

els en linde kun je laten liggen, dat zijn stikstofbinders en goed voor 

de bodem.

Kennis voor vrijwilligers 
Funerair erfgoed heeft in een dichtbevolkt land als Nederland een be-

langrijke ecologische waarde. Eward Timmerman vat zijn standpunt als 

volgt voor ons samen:

‘Juist de combinatie van cultuurhistorie, ecologie en architectuur spreekt 

mij erg aan. Vrijwilligers moeten we daar gericht over leren nadenken. 

Hun inzet is onmisbaar bij het werk voor herstel en beheer van onder 

andere grafheuvels, kerkhoven en begraafplaatsen. Goede cursussen zijn 

van levensbelang. Gebrek aan geld speelt vaak een rol, maar belangrij-

ker is dat eigenaren van terreinen een goed doordachte visie hebben op 

wat de bedoeling is met hun kerkhof of begraafplaats en hun vrijwilli-

gers bovendien op tijd leren meedenken en daarvoor enthousiast kun-

nen maken – ook via een cursus. Je spant het paard achter de wagen als 

mensen onvoorbereid aan de slag gaan.’

 

Korrie Korevaart

Groen: Hoe Geven we de KenniS door?

Eward Timmerman met vrij willigers op de begraafplaats aan de Hofstraat in 
Winschoten. Foto's Marjan Brouwer
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De Leidse hoogleraar, dichter en theoloog Elias 
Annes Borger (1784-1820) schreef op 20 fe-
bruari 1820 een brief aan zijn schoonmoeder in 

Zwolle. Hij heeft net zijn tweede vrouw in het kraambed 
van haar eerste kind verloren. Zijn verdriet is anno 2018 
goed herkenbaar. Als wij nu, bijna twee eeuwen later, dit 
relaas lezen wordt duidelijk wat toen hetzelfde was als nu 
én wat destijds heel anders was, zoals de terreur van de 
kraamvrouwenkoorts.
 
Dubbele tragedie 
Borger wist in zijn brief zijn verdriet indringend te ver-
woorden. Hij was dubbel getroffen, want hij had zijn eer-
ste vrouw in 1815 verloren bij de geboorte van zijn zoon, 
en nu dus ook zijn tweede vrouw: ‘Beide waren even braaf 
en goed, even oud, op denzelfden dag na ons huwelyk 
bevallen, eene even zware verlossing, dezelfde koorts heeft 
beiden vermoord, op denzelfden dag na de bevalling, en 
ik ben met de ééne geen uur langer of korter getrouwd 
geweest, dan met de andere.’ De gevreesde kraamvrou-
wenkoorts maakte slachtoffers in alle kringen en het leed 
was overstelpend.  
Borger schreef de bewuste brief tien dagen na het over-
lijden van Cornelia (Kee) Scheltema aan haar moeder. 
Dat Borger nauwelijks kon verwerken wat hij had mee-
gemaakt, merkt de lezer meteen. De aanblik van de 

bevalling die een doodgeboren dochtertje opleverde, met 
de ellendige situatie van zijn vrouw, moet vreselijk zijn 
geweest – de pogingen beider leven te redden liepen op 
niets uit.  
Nu, in 2018, laat deze brief ons ook meteen beseffen dat 
de medische gang van zaken toen volstrekt anders was: de 
oorzaak van de kraamvrouwenkoorts – de onhygiënische 
omstandigheden waarbij de toekomstige moeder maar 
al te vaak een infectie opliep – was onbekend. Narcose 
bestond nog niet, lachgas en ether kwamen pas later in 
gebruik en de kinine (kina) hielp niet tegen de koorts. Pas 
in 1847 werd ontdekt dat hygiënische maatregelen bij een 
bevalling het leven van de kraamvrouw konden redden. 

De natuur en de kunst
Als een bevalling niet natuurlijk op gang kwam, moest 
het via de geneeskunst. Hier ging het vermoedelijk om 
een tangverlossing. Dat zo’n tangverlossing een akelig 
avontuur was voor de vrouw (en het kind) in kwestie, 
komt ook in de medische literatuur van die tijd naar 
voren. Precies zoals Borger beschrijft: de van angst ver-

Terebinth houdt zich bezig met behoud en beheer van 
graven. Maar een graf krijgt pas echt betekenis als we 
het ´verhaal´ achter de steen kennen. Zo komt een sobe-
re steen voor de familie Borger op de Oude Begraafplaats 
in Katwijk tot leven dankzij eigentijdse documenten zoals 
brieven en gedichten. Wat ondubbelzinnig argumenten 
aandraagt voor het behoud van deze grafsteen.

Het graf van de familie Borger in Katwijk. De dichter Hendrik Tollens 
schreef hierover: ‘Drukke u de lijksteen zacht, ons drukt uw lijksteen 
zwaar!’

leed in 1820
Een brief van Elias Annes Borger 
aan zijn schoonmoeder
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Dat Borger nauwelijks kon 
verwerken wat hij had meegemaakt, 

merkt de lezer meteen

Elias Annes Borger, portret door E. Davidson, Universiteit Leiden 
(UB, Icones 228).



krampte vrouw, de noodlottige afloop die het gevolg kon 
zijn – vaak binnen 24 uur. 
Op zondagmorgen 30 januari begonnen de weeën. Op 
maandagochtend werd, na een medische ingreep, het 
dochtertje dood geboren en in de nacht van woensdag 9 
op donderdag 10 februari overleed ook de moeder. De 
baby werd meteen in de Hooglandse Kerk in Leiden be-
graven. Na Kee’s overlijden kocht de vader een graf op de 
Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk, werd 
het meisje weer opgegraven en legde hij het zelf bij de 
moeder in de kist.  
In de Leydse Courant van 2 februari plaatste hij een ad-
vertentie dat Cornelia Scheltema van een dood kind was 
bevallen. In de krant van 11 februari volgde een adverten-
tie waarin hij meedeelde: ‘Heden [10 februari] overleed 
tot mijne innige smarte, mijne tedergeliefde Echtgenoote, 
CORNELIA SCHELTEMA, in den ouderdom van ruim 
vijf- en dertig Jaren; in de tiende Maand van onze geluk-
kigste verbindtenis.’  
Hoe en wanneer Cornelia’s moeder van het overlijden van 
haar dochter hoorde, is niet duidelijk. Hij zal haar meteen 
na het overlijden een bericht hebben gestuurd. Zij was 
ervan op de hoogte maar was niet bij de begrafenis aan-
wezig, want hij schrijft dat deze de maandag ervoor (14 
februari) heeft plaatsgevonden: ‘zoo als gy gegist hadt’.  

Gebroken
Borger maakte deel uit van de Leidse universitaire ge-
meenschap en er zijn brieven, toespraken en gedichten 
bewaard gebleven waarin anderen de begrafenis van zijn 
vrouw en kind beschrijven. Bijvoorbeeld Johan Rudolf 
Thorbecke, de latere staatsman, die als student bij hem 
over de vloer kwam en het drama van nabij meemaakte. 
Thorbecke verbleef die dagen in Borgers huis aan de 
Hooigracht om zijn leermeester bij te staan. Dat viel 
de student mee: Borger bleef betrekkelijk kalm in ver-
gelijking met de woede en de razernij die hij bij de dood 
van zijn eerste vrouw had laten zien. Over de begrafenis 
schreef Thorbecke aan zijn ouders: ‘De begraaffenis is, 
zooals gewoonlijk, zeer eenvoudig geweest; ’s morgens 
te 7 uren reed de lijkkoets weg en volgde de andere, 
waarin wij gezeten waren. Andere trein [stoet] of plegtig-
heid had er geene plaats.’ 
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Mevrouw A.C. Scheltema, Geb. Adama
te
Zwolle

Reeds lang, lieve Moeder! had ik U moeten schryven, maar 
gevoel my daar nog niet goed toe in staat. De slag, die my 
getroffen heeft, heeft my zoo geheel ontzenuwd [uitgeput], 
en, by eene schynbare uitwendige bedaardheid, zoo geheel 
het binnenste myner ziel geschokt, dat ik moeite heb, om 
staande te blyven. Myn kind is nu nog de eenigste kluister 
[boei, band], die my boeit aan eene aarde, die ik veracht. 
Godsdienst, rede en tyd, zullen wonderen aan my moeten 
doen: maar nog zie ik de mogelykheid niet in, hoe ik ooit 
weder een bruikbaar lid voor de maatschappy worde. Wat 
zal ik U van den loop der gansche zaak zeggen? Heden 
(Zaturdag-avond) voor drie weken zaten wij vrolyk by elkan-
der. Kee was buitengewoon opgeruimd. Zondag morgen te 
vijf uur gevoelde zij den eersten aanval. Dit bleef slepende 
tot Zondag 12 uur. Toen begon het meer ernstig te worden. 
s’Avonds te 8 uur waren de weeën heftig, en men vorderde 
weinig. s Nachts te 3 uur waren de krachten der natuur 
reeds uitgeput, en men moest de kunst te baat nemen. 
Op het gezigt der toebereidselen verschrikte zy en verloor 
op eens al haren moed. Geene voorstellen konden iets ba-
ten. Zy verklaarde liever te willen sterven, dan zoo te ver-
lossen. Dat was een ware doodsangst, die vier uren duurde, 
zonder dat er iets gedaan kon worden. Eindelyk te 7 uren 
besloot zy zich te onderwerpen, en verloste te 9 ½ uur. Nu 
scheen zij rustig, maar het bleek al schielyk, dat het levens-
beginsel aangetast was. Reeds te 3 uur kreeg zy koorts, en 
die koorts heeft tot aan haren jongsten adem haar zonder 
ophouden gefolterd. Geene middelen konden baten, geen 
kina, niets. Dus zie ik my van twee vrouwen beroofd, wier 
leven ik gaarne met het myne had willen koopen. Beide 
waren even braaf en goed, even oud, op denzelfden dag na 
ons huwelyk bevallen, eene even zware verlossing, dezelfde 
koorts heeft beiden vermoord, op denzelfden dag na de 
bevalling, en ik ben met de ééne geen uur langer of korter 
getrouwd geweest, dan met de andere. – Maandag hebben 
wy het dierbaar overschot begraven, zoo als gy gegist hadt. 
Ik heb een graf gekocht te Catwyk; daar rust Kee onder den 
vryen hemel. Het kindje, dat reeds begraven was in de Kerk, 
heb ik laten opgraven, en by zyne moeder in de kist gelegd. 
Moeder! hier moet ik eindigen of ik val van myn stoel. 
 
      UE Zoon
         Borger
Leyden den 20 Febr. 1820 

Zie verder
R. Honings, De dichter als idool. Literaire roem in de negen-
tiende eeuw (Amsterdam: Bert Bakker, 2016), p. 163-196, 
over E.A. Borger. 
K. Korevaart, ‘Begraven in Katwijk. Frisse lucht voor Leidse 
Leden van de Maatschappij… ’, in: Nieuw Letterkundig Ma-
gazijn, uitg. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 35 
(2017), nr. 2, p. 1-5.

Na Kee’s overlijden ... werd het 
meisje weer opgegraven en legde hij 

het zelf bij de moeder in de kist
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Vriend en collega J.H. van der Palm bracht het jaar daar-
op in herinnering dat Borger zelf een gedicht schreef om 
zijn leed te verwerken: ‘In zijnen zoo roerenden, eenvou-

dig verhevenen klaagzang aan den Rijn, betuigt hij, dat 
bij al zijn gevoel van onderwerping, en geloof aan Gods 
vadertrouw, de last diens dubbelen rouws hem te zwaar 
viel om te dragen.’ 
Dat bleek: Borger zelf overleed zeven maanden na de 
dood van vrouw en kind, op 12 oktober 1820. Aan een 
ernstige ziekte, maar hij was ook gebroken door de dood 
van zijn dierbaren – in zijn 36ste levensjaar. Bij zijn be-
grafenis werd ook het stoffelijk overschot van zijn eerste 
vrouw bij hem in Katwijk herbegraven. Zijn gedicht Aan 
den Rijn maakte Borger nationaal beroemd. Wij horen 
daar nooit meer iets over, maar na Borgers dood was het 
een populair gedicht om voor te dragen en werd het opge-
nomen in talloze bloemlezingen en handboeken. 

Dit is het hartverscheurende verhaal achter de eenvoudige 
zerk in Katwijk.

Korrie Korevaart
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De brief van Elias Borger, Koninklijke Bibliotheek Den Haag (sign. 133 C 10), detail. Foto KB



boeKen en media

PaPieren GedenKzuil
De dood is een akelig onderwerp. En nog erger: 

niets is misschien zo onvoorstelbaar als de dood 

van een kind. Hoe verwerken nabestaanden zo’n 

drama? Daarvoor kun je nu te rade gaan bij deze 

bundel over ‘dodekindliteratuur’. In ongeveer 

twintig hoofdstukken behandelt een keur aan 

letterkundigen gedichten, toneelstukken, ro-

mans en verhalen waarin de dood van een kind 

centraal staat. Dit boek met notenapparaten en 

literatuurlijsten is wetenschappelijk opgezet 

maar leest, zeker vanwege de treffende citaten, 

veelal als een trein.

Na de kinderdood in Middelnederlandse teksten 

komt Constantijntje aan bod, het korte gedicht 

van Joost van den Vondel over de dood van 

zijn zoontje uit 1632. ‘Waarom is de toon toch 

zo vrolijk?’, vraagt Olga van Marion zich af. Dat 

komt omdat Vondel zich in dit gedicht afzet 

tegen de strenge predestinatieleer van Calvijn: 

kinderen die sterven zijn niet gedoemd maar 

komen in de hemel.

De bundel geeft van elke eeuw een paar voor-

beelden. Zijn we in de negentiende eeuw 

aangeland, dan passeert Broertje van François 

Haverschmidt de revue. In dit verhaal, dat de 

domineedichter altijd met veel succes voorlas, 

vinden we geen spoor van de zwarte humor uit 

zijn studentikoze Snikken en grimlachjes. Het 

broertje, een verdichting van de ongelukkige 

verdrinkingsdood van een neefje en een zoon-

tje, verdrinkt en alleen dankzij de liefde van de 

moeder behoudt de ik-figuur zijn geloof.

De citaten die Jacqueline Bel uit de naturalisti-

sche literatuur selecteert, zijn schokkend. Ziektes 

en zwakke milieus zijn goede voedingsbodems 

voor kindersterfte. Lees het gruwelijke citaat 

over de vader die zijn kind doodslaat, omdat het 

wat centen van hem steelt om snoep te kopen.

Als donateurs van Terebinth zijn we ook geïnte-

resseerd in verwijzingen naar begraafplaatsen. 

Zo schreef Vasalis enkele gedichten over de 

dood van haar tweejarige Dicky in 1943. Het jon-

getje wordt één met de mythische vogel Phoe-

nix, waarover zij kort daarvoor droomde. Het 

kind ligt begraven op Zorgvlied (niet Zorgvliet!) 

in Amsterdam en is knielend uitgebeeld met een 

vogeltje op zijn linkerhand.

Op de oude algemene begraafplaats van Gouda 

is een kind van de beroemde Chileense dichter 

Pablo Neruda begraven, die was getrouwd met 

een Nederlandse vrouw. Het verhaal is niet fraai. 

Malva had een waterhoofd en werd door Neruda 

verstoten. Een Gouds gezin verzorgde het meisje 

tot het acht jaar oud eveneens in 1943 overleed. 

Hagar Peeters schreef in 2015 een roman over 

het meisje.

Ten slotte is er Tonio over wie A.F.Th. van der 

Heijden een roman schreef. Zijn zoon veron-

gelukte in Amsterdam en ligt op Buitenveldert 

begraven.

Vroeger werden pennenvruchten naar aanlei-

ding van overlijdens ‘gedenkzuilen’ genoemd. 

Deze bundel is een aangrijpende papieren ge-

denkzuil voor het leed dat de dood van kinderen 

veroorzaakt en dat door schrijvers en dichters in 

de loop der eeuwen is verwoord.

Wim Cappers 

ruSteloze levenS
Aangezien de oude algemene begraafplaats 

bijna vol was, nam Zandvoort honderd jaar ge-

leden een nieuwe in gebruik. Deze ligt over het 

spoor in de duinen. De inwoners van Zandvoort 

dachten toen in een ‘barre zandvlakte’ te worden 

begraven. Maar doodgraver Frans Koper wist 

de begraafplaats tot verbazing van velen met 

succes te beplanten.

Het sympathieke, met veel kleurenfoto’s uitgege-

ven jubileumboekje bij het honderdjarig bestaan 

heeft ook aandacht voor het functioneren van 

de begraafplaats. De achtergrond van sommige 

overledenen is soms typisch voor Zandvoort. Zo 

verhalen de auteurs over een lid van de red-

dingbrigade die verdronk en een autocoureur 

die verongelukte: zij kregen op de algemene 

begraafplaats hun laatste rustplaats. Ze por-

tretteren ook steenhouwer Toon Lavertu die de 

begraafplaats zijn ‘grootste showroom’ noemde.

Het boekje bevat verder beschrijvingen van gra-

ven met een cultuurhistorische waarde. Een van 

de auteurs geeft rondleidingen. Wie Zandvoort 

bezoekt vanwege het strand of het racecircuit, 

kan met dit boekje in de hand ook even wan-

delen over een interessante en mooie laatste 

rustplaats. 

Wim Cappers 

noG een Keer de HollandSCHe 
beGraaFPlaatS in JaPan 

Japan houdt ons bezig, in heden en verleden. De 

bundel Begraven aan de andere kant van de baai 

is een mooi voorbeeld van onze interesse in de 

relaties tussen Nederland en Japan. Aan die be-

trekkingen zit vanzelfsprekend ook een funeraire 

kant: Nederlandse kapiteins, matrozen, koop-

lieden, diplomaten, wetenschappers en anderen 

die een rol speelden in die relaties, lieten daar 

immers ook het leven – vaak door schipbreuk, 

ziekte of geweld.

In deze bundel gaat Leon Bok met zes andere
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R. Honings, O. van Marion en T. Vergeer, Van 
Constantijntje tot Tonio. Het dode kind in de Ne-
derlandse literatuur (Hilversum: Verloren, 2018, 
ISBN 078-90-8704-723-8, 269 p., € 29,-).

C. Kemp-van der Mije en N. Sandbergen-
Kerkman, 100 jaar Algemene Begraafplaats 
Zandvoort. Een beknopt overzicht over het 
verleden en het heden van de begraafplaats 
(Zandvoort: Begraafplaatscommissie Zand-
voort, 2018, 48 p., bestellen op begraaf-
plaats@zandvoort.nl).
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auteurs in op ons funerair erfgoed in Japan. Op 

het eiland Hirado, waar sinds 1609 een Holland-

se handelspost was gevestigd, moet een be-

graafplaats zijn geweest. Daar zijn geen sporen 

van over. 

Aanvankelijk waren er ook elders geen graven 

zichtbaar, simpelweg omdat in de eerste jaren 

dat de Nederlanders in Nagasaki verbleven (op 

het eiland Dejima), hun doden een zeemansgraf 

kregen. Pas in 1654 kregen zij toestemming om 

hun doden te begraven, en wel ‘aan de andere 

kant van de baai’ – ten westen van Dejima 

op een plaats met de naam Inasa. Uit diverse 

historische bronnen maken de auteurs op dat er 

in de loop der tijd ruim 700 personen op Inasa 

werden begraven. Wat van al die graven nog 

over is, is te zien op de ommuurde Hollandsche 

Begraafplaats: in totaal 41 graftekens.

De auteurs nemen ons mee naar een boeiend 

funerair verleden, waarvan veel bronnen in het 

Japans en het Engels heel of half toegankelijk 

zijn, maar waar zij de inhoud voor het Neder-

landse publiek verdienstelijk op een rijtje heb-

ben gezet. Helaas hadden de redacteuren van 

deze elf artikelen hun werk beter kunnen doen. 

Naast storende taal- en typefouten, staan er ook 

fouten in de lijst met grafmonumenten op de 

Hollandsche Begraafplaats, op p. 45, gebaseerd 

op een lijst in een andere recente publicatie, 

namelijk die van Titia van der Eb-Brongersma, 

De Hollandsche Begraafplaats in Nagasaki (2017, 

2e editie).

Korrie Korevaart

L. Bok e.a., Begraven aan de andere kant van 
de baai. Overblijfselen van Nederlands fune-
rair erfgoed in Japan uit de periode 1609-1870 
(Z.pl.: Stichting Dodenakkers, 2018, ISBN 
978-94-0216-957-7, 110 p., € 24,50).

mediatiPS
 W. Schrover (ed.), Ten grave. Het graf en begraven vanaf de middeleeuwen

in honderd Nederlandstalige teksten. (Haarlem: Alba & Salpete, 2018, ISBN 

9789082604610, 310 p., € 20). Bundel met boeiende teksten van vooral 

bekende schrijvers die hun gedachten laten gaan over de dood.

 K. Werdler, Dark tourism. De dood achterna (Nieuwegein: NRIT Media, 

2015, ISBN 978-90-5472-314-1, 223 p., € 24,95). Interessante publicatie 

over plaatsen die door de dood zijn getekend zoals musea, slagvelden, oor-

logsgedenkplaatsen en uiteraard begraafplaatsen.

 Slachtoffers van de Geallieerde bombardementen op Amsterdam-Noord. 

Juli 1943, uitg. Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord bij de 

75-jarige herdenking van dit drama, toen de Geallieerden – in de aanloop 

naar D-day – vliegtuigbouwer Fokker wilden uitschakelen, maar hun bom-

men vrijwel alleen woonhuizen troffen. Onder de meer dan 200 doden 

waren 53 kinderen (zie ook Terebinth 2015-1). Met oude foto’s en een 

beschrijving van het gebeurde.  Zie voor de herdenking historischcen-

trumamsterdamnoord.nl/agenda en Facebook.com/TijdschriftTerebinth. 

Tot 21 okt 2018 in de Grote Zaal:
Best of Class 2 over verlies, herinnering en fotografie          totzover.nl

25 mrt 2018 
- 27 jan 2019

RECTIFICATIE

In het vorige nummer, 2018-2 zijn bij het artikel van Seya 

Dalderup, Twee urnen op Westerveld in Museum Tot Zover, 

per abuis de noten met de vindplaatsen van de bronnen weg-

gevallen. Zie hieronder:

1 Toegangsnr. 174, inventarisnr.1034.

2 Bijzondere Collecties, archiefnr. 0339, invent.nr. 2. Kunst-

historicus Erik Koopman werkt op dit moment aan een proef-

schrift over Brouwer.

3 Nr. E 1995-0526a.

Onze excuses.

Seya Dalderup geeft nog een kleine aanvulling op de nasleep 
van het jubileum van Brouwers aardewerkfabriek (p. 27). Archi-
tect Willem Kromhout bood Brouwer toen aan om een portret 
van hem te laten maken. Uit een briefkaart van 13 oktober 1926 
(website RKD/explore) blijkt dat Jan Sluijters hiervoor de op-
dracht kreeg, maar er was onduidelijkheid over de uitvoering. 
Kromhout zou een tekening hebben bedoeld, maar Sluijters 
achtte zich vrij in de keuze van het materiaal. Hij nodigt Brouwer 
uit voor een eerste kennismaking en laat weten altijd thuis te 
zijn tussen 9 en 3 ½ uur. Gezien de datum moet dit portret later 
worden gedateerd dan 1 oktober 1926, de datering van het RKD.



terebintHnieuwS

WEEk vAn DE BEGrAAfplAATs
Na een informele bijeenkomst rond het thema Tussen Kunst & Kist op 

24 mei – op de Leidse begraafplaats Rhijnhof, die een eigen kunstpro-

gramma heeft – begon de Week van de Begraafplaats 2018 op 26 mei. 

Meer dan tachtig begraafplaatsen deden met verschillende activiteiten 

mee, van Wierhuizen in Groningen tot Sint Odiliënberg in Limburg en van 

Hulst in Zeeland tot ’t Groenedael in Almelo. Er waren lezingen, tentoon-

stellingen en rondleidingen, maar ook cabaret en muziek, waaronder een 

ode aan Wim Sonneveld door Ken Besuijen op begraafplaats Buitenvel-

dert in Amsterdam. 

Een uitgebreid verslag met foto’s van de meest kunstzinnige graven staat 

op onze site: Terebinth.nl bij berichten. Daar geven Bert Lever, Olga Min-

kema, Pierre Pesch, Korrie Korevaart, Margriet de Roever en Henk Pruntel 

impressies van verschillende bijeenkomsten. 

rOnDlEIDInG Op DE TEMpElHOf 
Op 30 juni bezochten 18 deelnemers de Tempelhof in Winssen (Gld.), bij 

onwaarschijnlijk zonnig weer. De woon- en werkplek van Adelheid en 

Huub Kortekaas leverde dan ook prachtige foto’s op. Na een hartelijke 

ontvangst vertelde Huub uitgebreid over hun werk, hun funeraire graf-

kunst en zijn band met Terebinth. Hij was in 1986 betrokken bij de op-

richting van de stichting De Terebinth ‘tot herstel van zorg rond dood en 

rustplaats’. 

Logo
De jonge stichting formuleerde haar doelstelling, en daar hoorde een 

logo bij. Zoals de redactie berichtte in het eerste nummer van het blad 

van de stichting uit 1987: ‘Onze logo, ontworpen door ons bestuurslid 

Huub Kortekaas, toont een terebinthenblad voor de ingang van een graf-

teken.’ Terebinthen stonden vanouds op gewijde plaatsen en bij graven 

van vooraanstaande personen. 

Poorten 

Bij de rondleiding in de tuin kwamen poorten ruim aan bod en zoals is af 

te leiden uit het logo, maken die al heel lang deel uit van het oeuvre van 

dit echtpaar. Hun kunstwerk De Poort van het Paradijs (1993) heeft ver-

rassend veel weg van het Terebinthlogo. Het is een poort (3.33 m hoog, 

2.20 m breed) die halfopen staat in de richting van de gemeente Nistel-

rode, die het werk aankocht en het in 2001 in de berm van de A50 (bij 

Delst) plaatste.

Aan het eind van deze leerzame middag konden we huiswaarts gaan met 

een nieuw boek over de kunst van het duo Kortekaas en met de kans om 

onderweg een pot echte kersenjam uit de Betuwe aan te schaffen.

Korrie Korevaart
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Deelnemers in de tuin van de Tempelhof. Foto Bert Lever

Terebinthvoorzitter Bert Lever en Bartho Hendriksen van de Landelijke Orga-
nisatie van Begraafplaatsen, mede-organisator van de Week, bij de aftrap 
daarvan op begraafplaats Rhijnhof in Leiden.
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THEMAMIDDAG Op 31 OkTOBEr:
funerair erfgoed in het gemeentelijk beleid
Op woensdag 31 oktober wordt in Amersfoort een themamiddag gehou-

den over het beleid van gemeenten ten aanzien van funerair erfgoed.  

Wat is er wel geregeld, wat (nog) niet? Waar moet je als beleidsmaker 

(en als vrijwilliger) op letten en welke aspecten zitten er allemaal aan 

funerair erfgoed? Vaak is in het verleden immers gebleken dat het de 

bevolking is die te hoop loopt als het funeraire erfgoed dreigt te ver-

dwijnen, terwijl de overheid deze signalen nog niet had opgepikt. We 

zien in dat verband overal initiatieven ontstaan, maar men weet van 

elkaar vaak niet wat men doet. Op zo'n platform kunnen dit soort initiatie-

ven ook worden gecoördineerd.

Na een inleiding over de breedte van het funeraire veld, zullen enkele 

sprekers ingaan op specifieke onderdelen van het beleid. Aan de hand 

van voorbeelden uit de praktijk, komt onder meer aan de orde hoe 

begraafplaatsen deel kunnen uitmaken van het ‘groenplan’ van een 

gemeente en hoe graven of begraafplaatsen opgenomen kunnen 

worden in het monumentenbeleid. Zo’n onderwerp vraagt ook ruimte 

voor discussie. Het definitieve programma wordt binnenkort (ook) via 

de website en de Facebookpagina van Terebinth bekendgemaakt.

Deze themamiddag wordt georganiseerd door de stuurgroep van het 

– door Terebinth geïnitieerde – Funerair Platform (zie ook p. 2). De 

bijeenkomst begint om 13.30 uur en vindt plaats bij de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort. Deel-

name is gratis, maar aanmelding s.v.p. zo spoedig mogelijk via: 

bureau@terebinth.nl.

In MEMOrIAM BEErEnD WIETsMA
Beerend Wietsma was een markant en actief lid en donateur van Tere-

binth. Zijn interesse voor funerair erfgoed ontstond toen hij zijn Friese 

familiegeschiedenis uitzocht. Sindsdien bezocht hij tal van begraaf-

plaatsen. Met de borstel die hij altijd bij zich had, maakte hij teksten 

op gedenkstenen indien nodig weer leesbaar. Beerend werd voor Tere-

binth regiocoördinator van Midden-Kennemerland. 

Als inwoner van Heemskerk maakte hij zich vooral sterk voor het behoud 

van het dorpskerkhof en begraafplaats Eikenhof. Hij inventariseerde gra-

ven en organiseerde excursies. Vanwege zijn verdiensten werd Beerend 

Wietsma tijdens de jubileumbijeenkomst van Terebinth in 2011 tot erelid 

benoemd. Aangezien de gemeente bij hoge uitzondering toestond dat hij 

op het dorpskerkhof mocht worden begraven, heeft Beerend daar na zijn 

overlijden op 8 mei zijn laatste rustplaats gekregen.

Wim Cappers

nIEuWE BEsTuurslEDEn 
Begin januari nam Terebinth afscheid van secretaris Joke van der Brug. In-

middels heeft het bestuur op verzoek van penningmeester Harry Schwe-

ring ook voor hem een opvolger gezocht. Dat betekent dat op 11 juni jl. 

het bestuur zowel een nieuwe secretaris als een nieuwe penningmees-

ter heeft verwelkomd: Eward Timmerman en Pierre Pesch. Met Eward 

Timmer man maakt iedereen in dit nummer kennis in de rubriek Groen; 

Pierre Pesch zal zijn opwachting maken in een volgende aflevering.

wanted

eindredaCteur!
Zijn Facebook en internet tegenwoordig een probaat medium om het publiek te bereiken, 
stichting Terebinth produceert daarnaast al ruim 30 jaar dit fraaie tijdschrift. Op papier: 
prettig in de trein, op de begraafplaats, in bed, bij de open haard en aan de koffietafel. 

Daarvoor zoekt zij op korte termijn een nieuwe eindredacteur. Het tijdschrift 
komt elk kwartaal uit en telt 28 pagina’s. Hou je van schrijven, heb je 

cultuurhistorische interesse en redactionele ervaring? Dan is dit je kans! 
Zeker als ons funerair erfgoed je na aan het hart ligt.

belanGStellinG?
De redactie vergadert vier keer per jaar ’s middags in Amersfoort. De eindredacteur 

redigeert de teksten, verzamelt de foto’s en maakt de kopij in samenspraak 
met de hoofdredacteur gereed voor de opmaak. Hij/zij controleert 

met de hoofd- en fotoredacteur de drukproeven.

Heb je belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie? 
Neem dan contact op met hoofdredacteur Wim Cappers. 

Hij vertelt je graag meer: 
06-12658696 of wpracappers@gmail.com



De Día de los Muertos heeft pre-Spaanse wortels, 
die werden vermengd met katholieke gebrui-
ken. Een week lang is er één en al aandacht 

voor de overledenen. Graven worden schoongeboend en 
versierd. Thuis wordt een offertafel ingericht, de ofrenda, 
waarop foto’s van de overledenen staan, bloemen voor hen 
liggen (vaak van papier), eten klaar staat (noten, manda-
rijntjes) en hun lievelingsspullen zodat zij zich welkom 
voelen. De (symbolische) geur van de bloemen moet hen 
de weg wijzen.

Ludieke acties – geraamten en schedels in soorten en 
maten – nemen de dood een beetje in de maling, waar-
door deze zijn afschrikwekkende karakter verliest en iets 
hanteerbaars krijgt. Het herinnert ons er ook aan dat we 
allemaal zullen eindigen als knekels. De figuur van Katri-
na, een geraamte met reuzenhoed en fraaie jurk, geeft aan 
dat arm en rijk in de dood gelijk zijn. Zij symboliseert de 
straatarme vrouwen die op deze manier in de dood een 
mooie outfit krijgen. Kinderen, gekleed in het wit, heb-
ben hun eigen feest.

Dodenfeest in Amsterdam
In Amsterdam legt antropologe Martha Montero-Sie-
burth dit haarfijn uit in een college uit 2015 dat is te 
zien op YouTube (in het Engels). Montero heeft Mexi-
caanse roots en doceert migratie en integratie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Zij kende in ons land 
toen al meer dan vijf bakkers die op 2 november pan 
de muertos verkopen, het speciale brood dat je ‘samen 
met de doden’ eet. Want zoals gezegd, dit dodenfeest 
wordt ook hier gevierd.
In 2008 vond dit bijvoorbeeld plaats in de galerie van 
Wies Willemsen op de Ruysdaelkade, waar toen werk 
hing van de van oorsprong Mexicaanse fotografe en thea-
termaakster Alejandra Nettel. Op de plank langs de muur 
waar doorgaans folders liggen, was een ofrenda gemaakt, 
waar iedereen z’n foto’s bij kon leggen. In een ludieke 
actie trokken de deelnemers die middag met brandende 
kaarsen – Alejandra geschminkt en op stelten voorop – 
naar het Rijksmuseum ertegenover. Zij wilden hun 
respect betuigen aan het kunstwerk For the love of 

Allerzielen op z’n Mexicaans
Tien jaar geleden werd de viering van Allerzielen in 
Mexico, de Día de los Muertos, geplaatst op de lijst 
van immaterieel werelderfgoed. De dag waarop de 
doden als het ware voor één keer naar de levenden 
terugkeren, wordt daar op kleurrijke wijze gevierd. 
Er komen zelfs buitenlanders op af, die kunnen 
deelnemen aan de rituelen. Janneke Peelen en 
Meike Heessels deden in Oaxaca antropologisch 
onderzoek naar de deze vorm van dodentoerisme, 
zie hun verslag in Terebinth 2009-4. Omgekeerd 
wordt de vrolijke viering van deze dag door migran-
ten naar hun nieuwe vaderland meegenomen en 
vindt deze ook in Nederland plaats.
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Alejandra Nettel op weg naar het Rijksmuseum.
.

Thuis wordt een offertafel 
ingericht, de ofrenda, 

waarop foto’s van 
de overledenen staan



God, een menselijke schedel die door 
Damian Hirst was bestoken met meer 
dan 8000 diamanten (ze werden niet 
toegelaten). 
In het Tropenmuseum verzorgde Ale-
jandra tijdens de museumnacht op 5-6 
november 2011 de voorstelling Dento-
na & Zopilote, Lang leve de Dood (in 
het Nederlands). Een video daarvan, 
met reacties van Nederlanders die zo´n 
dodenfeest voor het eerst meemaakten, 
staat op haar website (alejandranettel.
com).
Ook in Casa Migrante vindt dit fes-
tival plaats. Ieder jaar komt beeldend 
kunstenaar Emilio Sánchez, afkomstig 
uit Oaxaca, daarvoor uit Leiden naar 
Amsterdam om de ofrenda in te rich-
ten. In 2014 vroeg hij daarbij speciaal 
aandacht voor de 43 verdwenen stu-
denten uit Ayotzinapa in zijn vader-
land, die naar achteraf blijkt waren 
vermoord. Het jaar daarop lag vooraan 
op de ofrenda een foto van het drie-
jarige drenkelingetje Aylan Kurdi, dat 
kort daarvoor – rood shirtje, blauw 
broekje – aanspoelde op een strandje 
in Turkije. Het beeld dat de vluchte-
lingenhulp naar dit gebied op gang 
bracht.

Coco
‘Hier is slechts een lichaam, wat ik achter liet / Dood ben 
ik pas als je me vergeten bent’, las ik aan het begin van 
de Week van de Begraafplaats op een boek op een graf 
op Rhijnhof in Leiden. Dat was precies de boodschap 
die kinderen meekrijgen in de animatiefilm Coco, over 
de woeste avonturen van een jongetje dat op 2 november 
de omgekeerde weg volgt en – tegen alle regels in – het 
dodenrijk weet binnen te dringen. Met zoals het Disney 
betaamt een stevige knipoog naar volwassenen. Het popu-
laire klaaglied La Llorona krijg je niet meer uit je hoofd en 

de zeeën van oranje bloemetjes, die een reuzebegraafplaats 
kleuren tot de einder, spatten van het doek. De bood-
schap is overduidelijk: family first, gehoorzaam je ouders 
en de doden zijn pas echt dood als er op aarde niemand 
meer aan hen denkt. Coco zelf, een stokoud omaatje die 
bij de ontknoping een sleutelrol blijkt te spelen, is beslist 
het mooist getekende personage dat de Disneystudio’s 
heeft verlaten.

Deze bioscoopfilm en de vrolijke feesten in kringen van 
migranten steken schril af tegen de ernstige en serene vie-
ring van Allerzielen in ons land. Het zijn totaal verschil-
lende culturen, die op eigen wijze respect betuigen aan 
de doden. Maar waar, zoals Montero haar college begint, 
wij de dood zien als een tegenstelling tot het leven waar-
mee we liefst niets te maken willen hebben, wordt de 
dood in Mexico van jongs af aan omarmd en juist gezien 
als een onderdeel daarvan dat je niet hoeft te vrezen. 

Margriet de Roever
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Ludieke acties, geraamten en 
schedels in soorten en maten, 

nemen de dood een beetje 
in de maling

Ofrenda in Casa Migrante. Foto Emilio Sánchez
.



uit Het veld: tonnie Homan
In deze rubriek vertellen mensen uit het veld 
over hun werk voor het behoud van ons 
funerair erfgoed. Aan het woord is Tonnie 
Homan, beheerder van de gemeentelijke 
begraafplaats ’t Groenedael in Almelo.
 
Tonnie is in 1995 vanuit een gemeentelijk 

groenfunctie beheerder geworden op ’t Groene-

dael. In het begin was hij nog regelmatig bui-

ten werkzaam, maar de laatste jaren komt daar 

niet zoveel meer van.  Zijn hoofdtaak is nu het 

bijhouden van de administratie en het beman-

nen van het gemeentelijke begraafloket van de 

begraafplaats. Jaarlijks vinden hier tussen de 

175 en 200 begrafenissen plaats. Nabestaan-

den kunnen bij hem terecht op het in de jaren 

negentig gebouwde kantoor bij de nieuwe 

ingang aan de Willem de Clercqstraat. 

Naast het bureauwerk loopt hij regelmatig 

voor bij begrafenissen en begeleidt hij families 

bij het bijzetten van een urn. Behalve nieuwe 

graven worden hier ook afstandsgraven uit-

gegeven. Doordat het archief op zijn kantoor 

is gehuisvest, kan hij daar ter plekke beter de 

historie van de graven uitzoeken. Zo kan hij 

bepalen welke oude graven geschikt zijn om 

opnieuw te worden uitgeven, welke kunnen 

worden geruimd en welke bewaard moeten 

blijven vanwege hun bijzondere cultuurhistori-

sche waarden.

Grootschalige ruiming
Dit in tegenstelling tot zijn voorganger. Die 

had rigoureuze ruimingsplannen. Toen de 

Terebinthleden Puck Kooij, Gerard Hinsenveld 

als regio-coördinator en Wim Vlaanderen over 

deze plannen hoorden, brachten zij een bezoek 

aan de begraafplaats. Zij riepen de bevolking 

van Almelo via het dagblad Tubantia op om 

zich tegen deze grootschalig ruiming te verzet-

ten. In het tijdschrift Terebinth werd daarvan 

uit gebreid verslag gedaan.  Het leidde tot de 

oprichting van een klankbordgroep, waarin ook 

de inmiddels opgerichte Stichting Belangen-

behartiging Algemene Begraafplaats Almelo, 

afgekort BABA, deelnam.

Door Rita Hulsman en Wim Vlaanderen is in 

2000 een uitgebreide inventarisatie gemaakt 

van beschermenswaardige monumenten. Deze 

is nog steeds op de site van de begraafplaats 

te vinden. Het inventariseren is ook nu van 

groot belang, waarbij de archiefstukken nog 

steeds belangrijke hulpmiddelen blijken. De 

aangiften van overlijden zijn zoveel mogelijk 

bewaard. Die zijn opgeborgen in doosjes in de 

archiefkast. Tonnie viel dus als nieuwe beheer-

der met zijn neus in de boter. Veel reuring rond 

‘t Groene dael! Uiteindelijk is er met beleid 

geruimd en zijn behoudenswaardige graven en 

oude bomen zoveel mogelijk gespaard.

Goed gastheerschap 
Gastheerschap op de begraafplaats ziet Ton-

nie als een van zijn belangrijkste taken. Een 

taak die hij met verve uitvoert, merkt de be-

zoeker van vandaag. Eind vorig jaar droeg hij 

op de elfde editie van decembergedenkdag, 

een bijeenkomst die door meer dan duizend 

mensen werd bezocht, gedichten voor. Hij kijkt 

er met een goed gevoel op terug. Op 5 april 

ontving hij leden van de Landelijke Organi-

satie van Begraafplaatsen en ook bij de Week 

voor de Begraafplaats was hij betrokken. Toen 

legde de begraafplaats vooral de nadruk op as-

bestemming, waarbij – om bij het thema van de 

Week Tussen Kunst & Kist aan te sluiten – de 

begraafplaats graag zou zien dat hierbij meer 

Almelose kunstenaars zouden worden betrok-

ken. Hij is er een groot voorstander van om het 

werk zoveel mogelijk door eigen personeel te 

laten uitvoeren. Zij zijn betrokken bij de be-

graafplaats en de gebruikers. 

Sinds kort is hij toegetreden tot het algemeen 

bestuur van de Landelijke Organisatie van 

Begraafplaatsen, waarbinnen hij het oosten van 

het land vertegenwoordigt. Zijn ruime kennis 

en ervaring stelt hij graag ten dienste van deze 

beroepsvereniging

Bert Pierik
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