
 

 

 
 

Het Weekend van de Begraafplaats op Moscowa, in Arnhem, op 28 mei 2021. Foto: Bert Lever 
 

Tijdens het Weekend van de Begraafplaats 2021 (van 28 mei tot en met 30 juni) bezochten vijf 
Terebinthers – Elvire Vesseur, Bert Lever, Wouter Schrover, Eward Timmerman, Korrie Korevaart – 
tien begraafplaatsen. 
Het was allemaal anders dan anders, maar toch was er door al die beheerders en vrijwilligers van 
de deelnemende begraafplaatsen weer veel werk verzet. De vijf schreven en fotografeerden voor 
de facebookpagina van de stichting om verslag te doen van wat ze zagen op tien begraafplaatsen 
(zie www.facebook.com/TijdschriftTerebinth/). In totaal deden 42 begraafplaatsen mee aan het 
Weekend, met 122 activiteiten. Tekst en foto’s: Terebinth© (bureau@terebinth.nl). 
 
P.S. Bent u nog geen donateur van Terebinth? Dan kunt u het vandaag worden, zie www.terebinth.nl.  
 

http://www.facebook.com/TijdschriftTerebinth/
mailto:bureau@terebinth.nl
http://www.terebinth.nl/


 

Het Weekend van de Begraafplaats 28-30 mei 2021 
 
Het thema van het achtste Weekend was: ‘Begraafplaatsen: vol liefde’. Daar kon iedereen veel 
kanten mee op. Maar dit jaar dus geen aftrap van het Weekend bij een gelegenheid met veel 
mensen. Noodgedwongen waren het vooral veel digitale en papieren wandelingen, op afstand. 
 
Elvire Vesseur begon met een individueel bezoek aan Sloterdijk en Korrie Korevaart sloot de rij met 
een impressie van de drie dagen op Maria Rust, de oude begraafplaats in Rockanje. 
 
Volgend jaar is alles vast anders. Dat geldt ook voor het thema. Heeft u al een goede suggestie voor 
het thema van 2022? Laat het ons weten! 
 
Bert Lever 
 
 

 
1. Petruskerk in Sloterdijk gered 
 
Dit Weekend – met het thema 'Begraafplaatsen: vol liefde' – ga ik minstens drie begraaf-
plaatsen in Amsterdam bekijken. Mijn hoogstpersoonlijke, coronavrije aftrap beleef ik in 
Sloterdijk. 
 
Gered van de sloop 
Omdat vele graven op het kerkhofje eeuwigdurende rechten hadden, is dit kerkgebouw, 
toen de Hervormde Gemeente het in de jaren zeventig afstootte, toch bewaard gebleven. 
Men wist niet wat te doen met de eeuwigdurende graven. Uit arren moede werd er toen 
ook maar afgezien van de sloop van het kerkgebouw. Bovendien werd daarmee nog een oud 
deel van het dorp gered. De 'Stichting tot behoud Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk' 
maakte zich daar destijds hard voor. Als dat geen teken van LIEFDE is... 
 
Rijksmonument 
De kerk, het kerkhof, de pastorie, de consistorie en de kosters- en doodgraverswoning 
werden in 1978 voor 1 gulden verkocht aan de stichting, met inbegrip van alle lusten en 
lasten. In 1979 kwam de Petruskerk zelfs op de Rijksmonumentenlijst te staan.  
Het is een bijzonder plekje: een stuk geschiedenis midden tussen de moderne kantoren-
complexen. Een rij net geknotte wilgen staat langs de dijk, waarachter de kerk ligt met 
rondom het kerkhof, dat uit meerdere delen bestaat en waar vanaf ca. 1664 is begraven. 
 
Dirk van den Broek 
Al in de achttiende eeuw was dit kerkhof bijzonder, want anders dan op andere dorps-
kerkhoven rond Amsterdam, lagen hier ook flink grote graven. Ook werden er diverse 
Amsterdammers begraven met een hele andere religie (katholiek, doopsgezind, 
remonstrants, quakers), die blijkbaar niet in een kerk in de stad of op een kerkelijke 
begraafplaats terecht wilden komen. 
Bijzonder zijn de grote bovengrondse tombes, die vermeld worden vanaf 1665. De meeste 
liggen tussen de steunberen direct tegen de kerk aan. Daar zijn belangrijke Slotenaren 
begraven. In 2020 kreeg ook grootgrutter Dirk van den Broek er zijn laatste rustplaats. Het is 
namelijk nog steeds mogelijk om hier een graf te regelen, maar voorwaarde is wel dat de 
overledene in Sloterdijk geboren is. 



 
Het Weekend van de Begraafplaats bestaat uit een vrijwilligersdag, en bezoekers kunnen 
een fototentoonstelling bekijken. Op de terugweg kwam ik naast de kerk nog een wel heel 
bijzondere steen tegen – helemaal in de geest van Terebinth... 
 
Elvire Vesseur 
 

 

 
 
Foto 1. De Petruskerk met het kerkhof in Sloterdijk, nu te huur als trouwlocatie. 
 

 
 
Foto 2. Het weer werkte aan alle kanten mee. 



 

 

 
 
Foto 3. Grafkamer bij de Petruskerk. 
 
 
 



 
 
Foto 4. Voormalige consistorie – nu, samen met de kerk, deel van een trouwlocatie. 



 
 
Foto 5. Tussen de kantoorkolossen. 
 
 

 
 
Foto 6. Naast de kerk. 
 

 



2. Zorgvlied, de begraafplaats van Amstelveen op Amsterdams grondgebied 
 
Begraafplaats Zorgvlied, in 1850 door landschapsarchitect Zocher ontworpen in de Engelse 
landschapsstijl, ligt prachtig aan de westelijke oever van de Amstel. De tocht over die Amstel 
naar de laatste rustplaats is een van de geweldige mogelijkheden die ervoor zorgen dat 
Zorgvlied heel bijzonder is. 
 
Van Nieuweramstel 
De begraafplaats ligt sinds 1896 op Amsterdams grondgebied, maar was oorspronkelijk van 
de gemeente Nieuweramstel (nu Amstelveen). Al vroeg koos de deftige bevolking van 
Amsterdam voor deze begraafplaats en nog steeds heeft Zorgvlied de naam een elite-
begraafplaats te zijn. Maar het blijft daarnaast ook de gemeentelijke begraafplaats van 
Amstelveen, waar nog steeds algemeen begraven wordt. 
 
Schrijvers en anderen  
Er liggen veel graven van bekende dichters, schrijvers en acteurs. En niet alleen de algemeen 
gerespecteerde grootheden in deze categorie (bijvoorbeeld Oscar Carré, Annie M.G. Schmidt 
en Harry Mulisch), maar ook de wat meer extravagante vertegenwoordigers van de 
kunstensector, zoals Herman Brood en Ramses Shaffy, vinden we hier in soms zeer 
opvallende graven. 
Wandelen over Zorgvlied is dan ook zeer de moeite waard, en ook uit het gelijknamige 
boekje krijgen we een prachtig beeld van de historische èn moderne graven. 
In het kader van het weekend van de Begraafplaats heeft Zorgvlied bovendien nog een 
verhalenwedstrijd uitgeschreven, uiteraard met hetzelfde thema: ‘Begraafplaatsen vol 
liefde’... 
 
Elvire Vesseur 
 
 

 
 
Foto 7. Monumentale graven… 



 
 
Foto 8. Een uniek wandelpark. 
 

 
 

 
 
Foto 9. Met ook veel kunst voor de bezoekers. 
 

 
 
 



 

 
 
Foto 10. Hoog, Sammy, kijk omhoog… Foto: Nico Lettinck. 
 



3. De Nieuwe Ooster in Amsterdam: begraafplaats met arboretum 

In 1892 ontwierp tuinarchitect en dendroloog Leonard Springer De Nieuwe Oosterbegraafplaats in de 
toen nog zelfstandige gemeente Watergraafsmeer. Deze kwam in de plaats van de te klein geworden 
Ooster Begraafplaats, het huidige Oosterpark.  

Geometrisch 
Springer had een duidelijk idee over zijn ontwerp: ‘Het moet niet somber en droefgeestig zijn, opdat 
men niet huivere erheen te gaan. Men trachte er de natuur in haar lieflijkste eenvoudige vormen 
weer te geven. Want het is de plaats waar men het lichaam teruggeeft aan de aarde waaraan het 
ontleend werd.’ Het werd een weids opgezet landschappelijk park, met daarin twee geometrische 
kernen. In het oorspronkelijke plan stond een aula en een mausoleum/crematorium, die echter 
allebei niet op die plek zijn gebouwd. 

Arboretum 
Er werden als alternatief nog meer bomen aangeplant rondom een groot gazon. Later zijn er een aula 
en een crematorium op een andere plek toegevoegd. Sowieso zijn de vele verschillende bomen en 
planten een belangrijk kenmerk van het gedenkpark, dat in 2003 een Rijksmonument is geworden. Al 
jaren is het park dan ook bekend als arboretum. Zo zijn er cursussen bomen herkennen, excursies, 
een bomenwandeling en een groot aantal vrijwilligers die zich daar ‘Vol Liefde’ voor inzetten.  

In het Weekend van de Begraafplaats kunt u met de gloednieuwe geluidswandeling ‘Lief en Leed op 
de Nieuwe Ooster’ langs een groot aantal bijzondere graven lopen, vele van bekende 
Amsterdammers zoals Breitner, Majoor Bosshardt en Eberhard van der Laan. 

Elvire Vesseur 
 

   

Foto 11. Davidia involucrata (zakdoekjesboom) op de Nieuwe Ooster. Foto: Johan Mullenders. 

 



 
 
Foto 12. Prunus x subh Dalem. Foto: Johan Mullenders. 
 
 

 
4.  Natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem 

Op de natuurbegraafplaats Heidepol wordt de bezoeker in het kader van het Weekend van de 
Begraafplaats hartelijk verwelkomd in een grote open tent. Er wordt koffie en thee geschonken met 
een koekje in de vorm van een hartje (liefde!). 

Op dezelfde plek krijg je een wandeling over de begraafplaats uitgereikt met een plattegrond erbij. 
De wandeling voert door bos en open gebied. Natuur krijgt er natuurlijk alle kans. De uitleg bij de 
wandeling besteedt hier ook veel aandacht aan. Vogels zingen, vlinders fladderen, sprinkhanen 
tsjirpen, bloemen zijn er in overvloed. 
Te midden van deze natuur de bescheiden boomschijfjes met daarop de namen van mensen die hier 
begraven liggen. Tijdelijke herinneringen aan mensen die voorbij gingen. 

Er is een mooie wandeling uitgezet over de begraafplaats, maar elke andere wandeling zou waar-
schijnlijk net zo mooi zijn. Het is een plek waar natuur en de dood elkaar raken. Het voelt als een plek 
vol liefde. 

Bert Lever 



 
 
Foto 13. Welkom! 
 
 
 

 
 
Foto 14. Groen, groener, groenst. 
 

 



 
 
Foto 15. Boomschijven met namen. 
 

 
 
Foto 16. Wachtend graf… 
 



5.  R.K. begraafplaats Velp 
 
Voor de Weekendbezoeker liggen op een tafeltje bij de ingang van deze kleine maar fijne begraaf-
plaats enkele exemplaren van het geïllustreerde boekje Ontdekkingstocht R.K. Begraafplaats Velp 
klaar. Het boekje wijst de weg over de begraafplaats langs graven ‘met een verhaal'. De begraaf-
plaats maakt een goed verzorgde indruk, zonder dat alle biodiversiteit weggeharkt en weggespoten 
is. 
 
Een van de eerste dingen waar het boekje aandacht voor vraagt, zijn enkele kindergrafjes 'onder de 
heg'. Omdat deze kinderen niet gedoopt hadden kunnen worden voordat ze overleden, mochten ze 
niet in gewijde grond begraven worden.  
Verder natuurlijk aandacht voor de graven van priesters, maar ook voor het mooie nieuwe 
monument dat steenhouwer Rob van Dis maakte voor het graf van de eertijds beroemde 
operazangeres Anna Tobisch (1836-1902). Het oorspronkelijke grafmonument was totaal verloren 
gegaan, de kunstenaar etste nu een afbeelding van het oorspronkelijke monument op een nieuwe 
zwarte stele – een heel bijzondere manier van herstel dat iets toevoegt aan het verhaal van deze 
begraafplaats. En zo worden er in het boekje nog veel meer verhalen verteld. 
 
Bijzonder op deze begraafplaats is ook de 'Gedenkboom', een cortenstalen boom waar blaadjes 
aangebracht kunnen worden met daarop de naam, de geboorte- en de sterfdatum van een dierbare. 
Zo is er voor hen toch nog een gedenkplek als er geen graf (meer) is.  
 
Aspecten van een liefdevolle begraafplaats. 
 
Bert Lever 
 

 
 
Foto 17. De wandeling ligt klaar. 



 

 
 
Foto 18. Graftuintjes in Velp.  
 
 
 

 
 
Foto 19. Nieuw kunstwerk van Rob van Dis: laat zien wat er ooit was. 
 



 
 
Foto 20. Cortenstalen boom met gedenkblaadjes. 
 

 
6. Moscowa in Arnhem 

Wie dezer dagen op de begraafplaats Moscowa in Arnhem komt, kan daar in het theehuis de prachtig 
verzorgde brochure Wandelroute Weekend van de Begraafplaats 28-30 mei 2021 ophalen. 

Op een grote begraafplaats als Moscowa kunnen gemakkelijk heel verschillende verhalen verteld 
worden. De beschreven wandeling sluit aan bij het thema van het Weekend: 'Begraafplaatsen: Vol 
liefde'. Zoals de brochure het zelf verwoordt: ‘Deze route is vol zorg uitgezet en leidt u langs graven 
'vol liefde' voor een persoon, hobby, dier, of beroep.’ En daarmee is niets te veel gezegd. 

Zo kom je tijdens de wandeling langs het graf van iemand die schelpen verzamelde; een gedeelte van 
zijn verzameling werd in een prachtig glaskunstwerk verwerkt. Een ander graf waar de route-
beschrijving aandacht voor vraagt, is een schitterend glaskunstwerk met daarop een ondergaande 
zon. Ook is er een grafmonument met een aantal kleine vitrines gemonteerd in een ovaal, hierin zijn 



tastbare herinneringen aan de jonge vrouw die hier begraven ligt, geplaatst: een bijzonder en 
liefdevol monument voor een leven. 

En zo voert de wandeling langs 26 graven met een bijzonder en liefdevol verhaal. Wat mij betreft, 
mag de brochure overigens ook na dit weekend nog best gebruikt worden. 

Bert Lever 

 

 
 
Foto 21. Grafmonument van een schelpenverzamelaar. 

 



 
 
Foto 22. Moderne uitvoering van de opgaande/ondergaande zon. 

 

 
 
Foto 23. De graftrommel(tje)s: nooit weggeweest… 
 



7. Uitgeest 
 
In de oude dorpskern van het Noord-Hollandse Uitgeest ligt de negentiende-eeuwse, neogotische 
Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk. Mét een begraafplaats – een echt kerkhof dus. Maar wel een 
modern kerkhof: zo vind je hier ook een urnenmuur, die sinds 2000 in gebruik is. Een engel-
bewaarder staat bij de ingang van de begraafplaats, die prachtig gelegen is tussen de kerk en het 
water van het Binnenmeer.  

 
Wouter Schrover 
 

 

Foto 24. Engelbewaarder. 



 

Foto 25. De neogotische Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk. 

 
 
Foto 26. Schildering in de kerk. 



 

 

Foto 27. Uitgeest: overzicht.  

 
 
Foto 28. Urnenmuur in Uitgeest. 
 



8. Westerveld in Driehuis 
 
‘Driehuis Westerveld’ is vooral bekend vanwege het oudste crematorium van Nederland dat hier 
gelegen is. Maar het is zeker ook een begraafplaats vol liefde. Dat blijkt niet alleen uit de liefdevolle 
teksten op de graven. Het komt eveneens tot uitdrukking in de hartvormige grafstenen die je veel 
vindt op het glooiende terrein in de duinen. En op deze karakteristieke begraafplaats is zowaar ook 
clubliefde te vinden in de vorm van een roodgeverfd Amsterdammertje met Ajax-logo.  

Wouter Schrover 
 

 
 
Foto 29. Vertrouwd silhouet. 



 
 
Foto 30. Clubliefde. 

 



 
 
Foto 31. Als je er eenmaal naar zoekt, zie je ze overal: 

 
 

 
 
Foto 32. … harten. 
 



9. Oude Algemene Begraafplaats Deventer 
 

De oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg 80 is van 1831 tot 1918 in gebruik geweest. 
Na de sluiting in 1918 is het reguliere beheer komen te vervallen en hebben natuurlijke 
processen min of meer vrij spel gekregen. Het is alweer tien jaar geleden dat ik de 
begraafplaats heb bezocht en het is reuze interessant om te zien wat de natuur in een 
dergelijk tijdsbestek kan bereiken. 
 
Markante personen 
Het was een van de eerste warme dagen na een lange kou- en regenperiode en waar kun je 
dan beter zijn dan op een bijzondere begraafplaats omringd door zoemende insecten en 
vogels die druk in de weer zijn om hun jongen te voeden. Bij binnenkomst werden wij 
ontvangen door Bert Prummelen. In verband met de huidige Covid 19-regels had de 
Stichting Oude Begraafplaats Deventer (SOBD) voor dit jaar een rondwandeling ontwikkeld. 
Bezoekers konden individueel of in familieverband wandelen aan de hand van een 
informatief boekje (+ plattegrond) langs de graven van markante Deventer personen. Enkele 
andere bijzondere graven en markante bomen op de begraafplaats. Aan een van de 
hoofdpaden had de SOBD een stand ingericht waar allerlei interessante documentatie 
aanwezig was en kon men terecht voor vragen of even een praatje. 
 
Weduwe 
Mijn ecologen-hart ging hier toch wel sneller van kloppen: mooi om te zien hoe cultuur en 
natuur zo nauw verweven kunnen zijn, met fantastische oude beuken, doorgeschoten 
grafbeplanting of zaailingen die zich door de tijd tot flinke bomen hebben ontwikkeld. Ik zag 
bomen vergroeid met zerken en een gevarieerde kruidlaag met een rijke stinsenflora, zoals 
bostulp, daslook, holwortel en donkere ooievaarsbek (ook wel bekend als ‘weduwe-in-de-
rouw’). Door de aanwezigheid van oude knoestige bomen vinden holenbroeders, zoals de 
grote bonte specht, een plek om hun jongen groot te brengen.  
 
Kortom, een bijzondere plek waar de wandelaar zich even kan wanen in een oase van rust en 
groen, midden in de drukke stad. Een plek vol liefde, met bijzondere verhalen en unieke 
stadsnatuur. Ik ga zeker terugkomen en dank het bestuur van de SOBD en de vrijwilligers die 
deze mooie rondgang mogelijk hebben gemaakt. 
 
Eward Timmerman 

 
 
Foto 33. De bezoeker in het groen. 



 

 
Foto 34. Stinsenflora: weduwe-in-de-rouw. 
 
 

 

Foto 35. Karakteristieke treurboom. 
 



10.  Maria Rust in Rockanje 

Het was een bijzondere aflevering van het Weekend van de Begraafplaats. In plaats van rondleidin-
gen met een paar presentaties op één dag, lagen er wandelingen op papier op een tafeltje tijdens 
drie dagen. In plaats van dertig mensen op een middag kwamen er nu tien mensen per dag langs. 
Maar als altijd kwamen ze met een eigen verhaal. 

De bezoekers 
Twee toeristen uit Maastricht – die we vertelden over de plaquettes voor burgerslachtoffers die een 
Maastrichtse tinnengieter voor Maria Rust maakte, naar een idee van de begraafplaats aan de 
Tongerseweg in Maastricht. Een kleinzoon – die op zoek was naar het dochtertje van zijn oma dat 
maar drie dagen had geleefd, van 4 tot 7 april 1931. Een dertiger – die naar de kapper moest, maar 
zag dat het hek openstond en even afsloeg met de kinderwagen. Een Haagse dame – die zich (nog) 
niet had laten vaccineren en die we het grafmonument van de zuster van Louis Couperus lieten zien. 
Een zoon van een van de gefusilleerden – die de verlepte chrysanten van Dodenherdenking op 4 mei 
kwam opruimen. Een andere bezoeker wist onze grafkat te (p)aaien, zodat we die eindelijk eens goed 
konden fotograferen. 

Verhalen 
En… er kwam een professionele verhalenverteller langs. Hij woont in Rockanje en zoekt verhalen uit 
de dorpen op Voorne-Putten. Hij vroeg ons maar meteen of er ook ‘begrafenisverhalen’ zijn. Daar 
weten wij als werkgroep weinig van, maar we hoorden er wel net eentje de dag ervoor, van de man 
die de chrysanten ophaalde: ‘Een van de zonen van het gezin van onze buren hield zich bezig met 
spiritisme en kreeg contact met een familielid dat hier naast de sloot begraven ligt. De overledene 
klaagde over koude voeten en informeerde of daar iets aan gedaan kon worden. De zoon had er 
prompt voor gezorgd dat het familielid in kwestie werd opgegraven en andersom werd herbegraven: 
nu niet met zijn voeten naar de sloot, maar met zijn voeten de andere kant op.’  

Liefde 
Een van de bezoekers begreep wat het thema van dit Weekend was en ontdekte overal liefde: ‘Die 
eik die met dat lichtgroene blad zo beschermend achter de donkere jeneverbes staat, is dat nu ook 
liefde?’ 

Drie dagen op de begraafplaats leverde vooral ook veel natuur op: we hoorden de koekoek zingen, 
zagen de bonte specht een vogelhuisje in en uit vliegen, roodborstjes op de steles, Vlaamse gaaien in 
top, monkelende kauwtjes, een merel die badderde in het oude waterbakje en een jonge lijster die 
spetterde in het nieuwe vogelbad-op-voetstuk. Op vrijdag kwam groenman Herman helaas langs om 
te vertellen dat de kastanje bij het baarhuisje binnenkort omgehakt wordt, want ze hadden net 
ontdekt dat de stam al helemaal hol is: 'Zie je die schoenveters onder de bast? Dat is een slecht 
teken.'  
Veel was er anders dan anders, maar bezoekers spraken als vanouds over het leven en de dood, én 
over de vaccinatie. 

Korrie Korevaart 

 

Foto 36. Weinig voorbereiding… 



 

Foto 37. Ook dit is liefde: familie legde de crematiebloemen op het graf van de ouders van de overledene. 
 

 

Foto 38. En zie de grafsteen daarachter… 



 

Foto 39. De eik en de jeneverbes… 
 


