
Terebinth
vereniging voor funeraire cultuur

Jubileumnummer: 25 jaar De Terebinth
Met terugblikken en fotocollage
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Graven op internet: jubilea en rustplaatsen
Op internet is maar weinig te vinden 
over de combinatie jubilea, begraaf-
plaatsen en kerkhoven. De meeste 
dodenakkers laten hun 150-, 100- of 
50-jarig jubileum in alle rust, zoals 
een begraafplaats betaamt, voorbij-
gaan. De jarige Vereniging de Tere-
binth besteedt naast de publicatie 
van het programma van de jubile-
umbijeenkomst weinig aandacht aan 
haar 25-jarig jubileum op de website. 
Ook het jubileumboek wordt nog niet 
apart aangekondigd.  
Dan maar terug naar de actuali-
teit. Stichting RIBO, De Terebinth 
en Landschap Overijssel hebben 
de handen ineen geslagen om een 
aantal historische begraafplaatsen 
in Overijssel te restaureren en toeris-
tisch en educatief te ontsluiten. De 
resultaten van de restauraties kunt u 
bewonderen op de begraafplaatsen 
zelf. De toeristische en educatieve 

informatie over deze begraafplaat-
sen krijgt een plek op de – nu nog 
lege – website www.rustplaatsen.nl. 
Het is altijd een teleurstelling als een 
website nog geen inhoud heeft. Je 
klikt tevergeefs op de verschillende 
linken, maar er gebeurt niets. Teleur-
gesteld surf je verder en keert in de 
meeste gevallen niet meer terug. 
Jammer, want Rustplaatsen Over-
ijssel is een goed initiatief om de 
begraafplaatsen in Overijssel meer 
bekendheid te geven. Een initiatief 
dat opgepikt zou kunnen worden 
door De Terebinth. 
Op de vernieuwde website van de 
Stichting Oude Groninger Kerken – 
bekend als organisator van de Tour 
des Cimetières – aandacht voor Op 
Hoogte Gedacht, een project rond 
beeldende kunst op kerkhoven. Het 
project startte in 2004 met als doel 
historische Groninger kerkhoven op 

een andere manier onder de aan-
dacht te brengen. Heel bijzonder is 
het kunstwerk van Meschac Gabad 
die het skelet van het verdwenen 
middeleeuwse kerkje op het kerkhof 
terugplaatste. Alle projecten zijn 
terug te vinden op de site. 
En dan naar de toekomst. In 2012 
bestaat de Begraafplaats Ton-
gerseweg in Maastricht, de mooiste 
begraafplaats van Limburg, 200 jaar. 
Een jubileum dat de Terebinth niet 
onopgemerkt voorbij zal laten gaan. 

Bartho Hendriksen

Links
• Rustplaatsen Overijssel 
www.rustplaatsen.nl
• Stichting Oude Groninger Kerken  
www.groningerkerken.nl
• Begraafplaats Tongerseweg 
www.begraafplaatstongerseweg.nl

De Terebinth bestaat 25 jaar. In 1986 
vond in Utrecht de oprichtingsvergade-
ring van Stichting de Terebinth plaats. 
Later – in 1991 – werd gekozen voor 
de verenigingsvorm. In dit dubbeldikke 
jubileumnummer blikken wij voorna-
melijk terug. Wat is er veranderd op het 
gebied van het ontwerp voor begraaf-
plaatsen en van de vormgeving van 
grafmonumenten? Ook onderzoeken

we de plaats van De Terebinth in het 
Nederlandse funeraire landschap. En we 
vergelijken onze vereniging met gelijk-
soortige organisaties in onze buurlanden 
Duitsland en België. Daarnaast worden 
de trends in uitvaartland onder de loep 
genomen.
Een lid van het eerste uur geeft in de 
rubriek Uit het veld zijn persoonlijke 
visie op de ontwikkeling die de vereni-
ging in de afgelopen heeft doorgemaakt, 
terwijl een beeldverslag enkele voorbije 

activiteiten belicht. 
Wat algemener zijn de artikelen over 
bijzondere en buitenissige historische 
grafmonumenten en over dierenbe-
graafplaatsen. In het verenigingsnieuws 
wijzen we op de komende excursie naar 
Den Haag en vanzelfsprekend schenkt 
het bestuur veel aandacht aan ons jubi-
leum op zaterdag 24 september. 
Tot dan!

De redactie
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Inhoud
18 Terebinth in beeld 
Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, is een ge-
zegde dat zeker hier van toepassing is. We vroegen de leden 
om beeldmateriaal uit de geschiedenis van de vereniging 
en daar is gehoor aan gegeven! De redactie heeft met veel 
plezier uit het materiaal deze selectie gemaakt. 

En verder
2 Graven op internet / voorwoord
3  Inhoud / Mens & Plek: Bert Pierik
4  Funeraire cultuur bij de buren: een vergelijking 

7  Begraafplaatsen toen en nu: de slang bijt in de 
 eigen staart
11  En wat als De Terebinth ons zou ontvallen?
13  Bijzondere en buitenissige grafkunst 
17  Excursie naar Den Haag: niemand wordt met traagheid 
 onsterfelijk 
17  Vernieuwing vormgeving: is ieder grafmonument uniek?
22  Trends in uitvaartland: van funerair theater naar back-
 to-basics
24  Dierenbegraafplaatsen: rouw om kat Gijs
26  Verenigingsnieuws
32  Rubriek: Uit het veld / Colofon 

Mens & Plek
 Naam  Bert Pierik
 Leeftijd 50 jaar
 Functie secretaris-penningmeester Vereniging Begraaf-
  plaats Bergklooster en beheerder begraafplaats 
  Bergklooster. En fotoredacteur van Terebinth.

Bert werkt en woont op Bergklooster. ‘Ik vind begraafplaat-
sen fascinerend omdat ze getuigen van levens die voorbij zijn. 
De overledenen zijn door hun graven nog fysiek aanwezig. 
Een bezoek aan een begraafplaats brengt je in een voorbije 
tijd en herinnert je aan de vergankelijkheid van het leven. 
Bij een crematie verdwijnt de overledenen in het niets. De 
as wordt verstrooid of mee naar huis genomen. De herinne-
ring aan de overledene verschuift van de openbare naar de 
privésfeer. Er is geen grafsteen meer die getuigt van iemands 
bestaan. Hooguit een virtueel gedenkteken op internet’.
Bert neemt me mee naar een deel van de begraafplaats waar 
een vrolijk tapijt van geurende bloemen de bezoeker toelacht. 
‘Dit deel hebben we bewust laten verwilderen. Op de schrale 
kalkrijke bodem groeien bijzondere planten, zoals duifkruid, 
geel walstro en de Zwolse (steen)anjer. De klassieke doodse 
winterakker die zoveel begraafplaatsen kenmerkt is hier ver-
anderd in een fleurige weide.’ We lopen door en passeren het 
familiegraf van zijn overgrootvader, de eerste generatie Pierik 
die Bergklooster beheerde. ‘Ik denk dat dit mijn plek wordt. 

Er is ruimte en ik vind het een mooie gedachte dat mijn vrouw 
en ik hier ooit zullen worden bijgezet. Mijn vader heeft me 
volledig vrijgelaten in mijn keuze. Maar door de verbonden-
heid aan de plek waar ik ben opgegroeid heb ik uiteindelijk 
gekozen voor dit vak. Ik ben er in gegroeid en heb mijn 
werk zelf vormgegeven. Die vrijheid gun ik ook mijn zoon 
en dochter. Of er een vijfde generatie Pierik op Bergklooster 
komt is geheel hun keuze. Maar ik zou wel erg trots zijn als 
een van hen in de voetsporen van hun vader, opa, overgroot-
vader en overovergrootvader treedt’.

Tekst: Bartho Hendriksen

zElfs bij dE tErEbinth gaan soms dE voEt-
jEs van dE vloEr: hiEr tijdEns EEn ExcursiE 
naar parijs op bEgraafplaats montmartrE 
in 1996 mEt v.l.n.r.: jokE spans, annEkE 
vlaandErEn, jEannEttE goudsmit, puck 
kooy En EsthEr brinkErink. 
foto: Wim vlaandErEn 

omslag: dE tErEbinth in actiE: voormalig 
bEstuurslid yt stokEr zEEft stEEntjEs 
tijdEns EEn schoonmaakdag in 2006 op 
dE r.k. bEgraafplaats in roosEndaal. 
foto: lEon bok 
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Funeraire cultuur bij de buren: 
een vergelijking
Een zilveren jubileum vraagt om een terugblik. Dat geldt 
zeker voor De Terebinth die zich inzet voor behoud van 
funeraire cultuur. Een jubileumoverzicht dat louter his
torisch is, is snel te zeer naar binnen gekeerd. Daarom 
kijken we ditmaal ook over de grens. Duitsers en Belgen 
hebben eveneens al jarenlang belangstelling voor funerai
re cultuur. Wat was de oorsprong van hun organisaties en 
wat zijn hun aandachtsgebieden en podia?

Een vergelijking met onze ooster- en 
zuiderburen maakt het mogelijk op 
een evenwichtiger wijze de balans op 
te maken van vijfentwintig jaar De 
Terebinth. Dit geografische perspectief 
biedt ook zicht op mogelijkheden om 
de bescherming van de funeraire cul-
tuur in de toekomst beter te definiëren 
en te organiseren. In dit korte bestek 
concentreren we ons voor Duitsland op 
de Arbeitsgemeinschaft Friedhof und 
Denkmal e.V. (AFD) in Kassel en voor 
België op Epitaaf vzw in Laken. Andere 
organisaties in Nederland komen aan 
bod voor zover de vergelijking dit nood-
zakelijk maakt.

Diverse drijfveren
De voorgeschiedenis van de vereni-
gingen gaat ver terug en is identiek. 
Zowel in België, Duitsland als Neder-
land verbood de overheid rond 1800 het 
begraven in kerken. Daarom werden 

er buitenbegraafplaatsen aangelegd. 
Nabestaanden plaatsten in de 19de eeuw 
steeds vaker gedenktekens op de gra-
ven. De reacties op het resultaat wissel-
den echter per land.
Rond 1900 meende men in Duitsland 
dat de ongecontroleerde plaatsing van 
gedenktekens het aanzien van begraaf-
plaatsen schaadde. Er waren regels 
nodig om weer een esthetisch verant-
woord geheel te krijgen. Daarom werd 
in 1921 de Reichsausschuss für Fried-
hof und Denkmal opgericht. Na de 
Tweede Wereldoorlog was een nieuwe 
organisatie nodig. Daarom richtten 
West-Duitse overheidsorganen en kerk-
genootschappen in 1951 de AFD op. 
Naast de zorg voor de kwaliteit van 
gedenktekens is er in Duitsland tra-
ditioneel aandacht voor het groen op 
begraafplaatsen. 
In België kwam men in actie toen een 
nieuwe wet in 1971 de eeuwigdurende 

grafrechten afschafte. Veel gedenkte-
kens die als uiting van de katholieke 
beeldcultuur de begraafplaatsen sierden, 
dreigden te worden geruimd. Daarom 
richtten Vlaamse kunsthistorici, archi-
tecten en een archeoloog in 1984 Epi-
taaf op. Dat was tweehonderd jaar na 
het ingaan van het verbod op het begra-
ven in kerken in België. In tegenstelling 
tot Duitsland namen in Vlaanderen niet 
overheden en kerken maar wetenschap-
pers het initiatief en zij waren bezorgd 
over de dreigende teloorgang van in 
kunsthistorisch opzicht waardevolle 
graftekens.
In Nederland kwam men evenals in 
Vlaanderen laat in actie maar het doel 
was ambitieuzer. In navolging van 
Duitsland rezen in de jaren dertig van 
de vorige eeuw bezwaren tegen de 
ongereguleerde plaatsing van gedenk-
tekens. Beheerders, gemeenten, uit-
vaartcoöperaties en de Bond Heemschut 
wensten esthetisch vormgegeven graf-
tekens. Dit streven had een onbedoelde 
uitkomst. Door afnemend grafbezoek 
van de mobielere bevolking en het 
geloof in de maakbare samenleving ont-
stond een taboe rond de dood. Daarom 
werden de graftekens uiteindelijk niet 
esthetisch maar uniform vorm gege-
ven. Toen het geloof in de maakbare 
samenleving in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw wegebde en men het taboe 
rond de dood als verstikkend ging erva-
ren, werd in 1986 Stichting de Terebinth 
opgericht. Tot de oprichters behoorden 
beheerders, genealogen, een kunsthis-
toricus, de Bond Heemschut en wat nu 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) heet, maar ook een pastor, een 
sociaal geneeskundige en afgevaardig-
den van een crematoriumvereniging, 
een uitvaartkoepel en de steenhouwers. 
Het doel was niet slechts herstel van 
de zorg rond rustplaatsen maar rond de 
dood in brede zin.

Projecten en podia
Behalve de uitgangspunten zijn de pro-
jecten en de podia van de drie vereni-
gingen verschillend. Getrouw aan haar 
doelstelling gaf de AFD in de eerste 
plaats adviezen over de inrichting van 
begraafplaatsen. Als medium verscheen 
sinds 1956 het tijdschrift Friedhof und 
Denkmal. Later hield de AFD zich ook 
bezig met historische begraafplaatsen 
en crematie. De Duitse zusterorgani-
satie beschikt tevens over een grote 

In België kwam men in actie toen een nieuwe wet 
in 1971 de eeuwigdurende grafrechten afschafte
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bibliotheek en een dito beeldarchief. 
Om haar kennis te verdiepen richtte 
de AFD in 1979 het Zentralinstitut für 
Sepulkralkultur op. Uit de publicaties 
van deze onderzoeksinstelling blijkt dat 
de funeraire cultuur in bredere zin wordt 
bestudeerd. In 1992 opende de AFD 
het Museum für Sepulkralkultur. Via 
de vaste opstelling en tentoonstellingen 
maken bezoekers kennis met diverse 
aspecten van de funeraire cultuur. Zo 
kunnen ze verantwoorde keuzes maken 
over de vormgeving van hun levens-
einde. Ten slotte is de AFD lid van de 
Arbeitskreis selbständiger Kultur-Insti-
tute e V. dat de overheid heeft opgezet 
om instellingen met waardevolle verza-
melingen te ondersteunen. Hoewel de 
aandachtsgebieden en podia in de loop 
der tijd zijn uitgebreid, blijft de oor-
spronkelijke interesse van de AFD voor 
het aanzien van de rustplaats telkens in 
de activiteiten doorklinken.
Strikter dan de AFD bleef Epitaaf 
trouw aan haar oorspronkelijke doel om 
kunsthistorische graftekens te bescher-
men. Evenals de Duitse zusterorga-
nisatie zette ze wel meer terreinen in. 
Epitaaf werd bekend door exposities, 
excursies, publicaties en inventarisa-
ties. Tussen 1988 en 2009 gaf Epitaaf 
een periodiek en een nieuwsbrief uit 
met de gelijknamige naam. In lijn met 
de digitalisering van informatie wordt 
sindsdien via internet Tafofiel verspreid. 

De verwerving van het atelier van het 
beroemde beeldhouwergeslacht Salu te 
Laken in 1989 sloot naadloos aan bij 
het werk van Epitaaf. Sindsdien is dit 
Museum voor Grafkunst het hoofdkwar-
tier van de Vlaamse zusterorganisatie 
waar gipsen beelden, de bibliotheek en 
het archief van de vereniging een plaats 
hebben gekregen. Op dit moment werkt 
Epitaaf met de universiteit van Gent aan 
de vervolmaking van het inventarisatie-
formulier. Samen met het Contact forum 
voor Erfgoedverenigingen probeert 
Epitaaf het inventarisatieformulier te 
digitaliseren.

De Terebinth 
Vergeleken met de zusterorganisaties 
is de geschiedenis van De Terebinth 
grilliger. Wilde onze vereniging eerst 
het hele spectrum van dood en rust-
plaats bestrijken, al snel lag de nadruk 
op het inventariseren en behouden van 
begraafplaatsen en gedenktekens door 
regiocoördinatoren. Daarnaast organi-
seerde de vereniging binnenlandse en 
later ook buitenlandse excursies naar 
begraafplaatsen. Over deze activiteiten 
werd gepubliceerd in de Nieuwsbrief 
die later is omgezet in een tijdschrift. 
De redactie zette in 2001 een boeken-
reeks op om geïnteresseerden buiten de 
vereniging kennis te laten maken met 
funeraire cultuur en ze zo tijdig te laten 
nadenken over hun keuzes ten aanzien 

van de vormgeving van het levenseinde. 
Alleen de subreeks over Zuid-Holland 
werd overigens voltooid. Ook de digita-
le Nieuwsbrief die sinds 2007 verscheen 
was bedoeld om ook de samenleving als 
geheel te bereiken. 
De organisatievorm van De Terebinth 
veranderde eveneens. Aangezien som-
mige bestuurders te veel werk moesten 
verzetten, werd in 1991 een vereniging 
opgericht om de donateurs om te vor-
men tot actieve leden. Het aantal leden 
dat werkelijk actief werd, bleef overi-
gens beperkt tot enkele tientallen. In 
2001 veranderde voorts de ondertitel 
van De Terebinth in Vereniging voor 
Funeraire Cultuur. Onder meer door de 
regelmatige verhuizing van het Tere-
binthbureau kreeg de vereniging nooit 
een vaste locatie. In tegenstelling tot 
de zusterorganisaties heeft De Tere-

Naast de zorg voor de kwaliteit van gedenktekens 
is er in Duitsland traditioneel aandacht voor het 
groen op begraafplaatsen
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De Terebinth heeft kortom in de keus van de aan-
dachtsgebieden en het gebruik van podia regelmatig 
haar koers verlegd

rindErt brouWEr En jEannEttE goudsmit 
aan hEt WErk als rEco’s. foto: jEannEttE 
goudsmit 

binth evenmin een museum opgezet. 
Het documentatiecentrum met de kleine 
bibliotheek werden afgestoten naar het 
Nationaal Archief en het Nederlands 
Uitvaart Museum Tot Zover dat met 
financiële steun van De Nieuwe Ooster 
en uitvaartconcerns in 2007 te Amster-
dam haar deuren opende. De Terebinth 
heeft kortom in de keus van de aan-
dachtsgebieden en het gebruik van fora 
regelmatig haar koers verlegd.

Balans en perspectief
In vergelijking met de AFD en Epi-
taaf lijkt het fundament van De Tere-
binth dan ook wankeler te zijn. Onze 
vereniging kent geen deskundigen als 
Hans-Kurt Boehlke, Reiner Sörries 
en Marcel Celis die jarenlang leiding 
gaven en geven. De Terebinth telde in 
vijfentwintig jaar liefst zeven voorzit-
ters. Zij moesten veel energie steken in 
de voortdurend oplaaiende richtingen-
strijd tussen de doeners en de denkers. 
De vereniging had ook geen vaste plek 
waar de activiteiten zijn geconcentreerd. 
Terwijl De Terebinth in 1986 voorop 
liep, is er anno 2011 in Nederland spra-
ke van versnippering in de zorg voor 
funeraire cultuur. Naast het uitvaart-
museum bloeit sinds 2002 op internet 
de informatiesite Dodenakkers.nl en 

heeft de Radboud Universiteit Nijme-
gen vanaf 2008 het Centrum voor Tha-
natologie. Hoewel de vergelijking met 
de zusterinstellingen niet altijd in het 
voordeel van onze vereniging uitvalt, 
houdt De Terebinth bestaansrecht. Maar 
dan is een duidelijker afbakening van 
de doelstellingen nodig en een efficiën-
tere inrichting van de podia. Daarvoor 
is nog tijd. Ook de AFD bracht pas in 
de tweede kwarteeuw van haar bestaan 
veel tot stand.
Wat betreft het uitgangspunt moet De 
Terebinth kiezen voor de gegroeide 
interesse om alleen de statische mate-
riële cultuur buiten kerken te bescher-
men. Daaronder vallen bijvoorbeeld 
geen bidprentjes of haarwerkjes maar 
wel bloemen en knuffels bij gedenk-
tekens. Ook uitvaartcentra, mortuaria, 
aula’s en crematoria vallen binnen dit 
aandachtsveld omdat ze deel uitmaken 
van het funeraire cultuurlandschap dat 
na het verbod op het begraven in kerken 
is ontstaan. Daarmee hoeft de imma-
teriële cultuur niet geheel terzijde te 
worden geschoven. De materiële cultuur 
van een katholieke begraafplaats kan 
bijvoorbeeld niet los worden gezien van 
immateriële zaken als de duiding van 
symboliek en een ritueel als Allerzielen.
Wat de podia betreft moet De Terebinth 

samenwerking zoeken met later opge-
richte instellingen als het Nederlands 
Uitvaart Museum Tot Zover. Zo wordt 
onze vereniging dankzij een vaste loca-
tie alsnog geïnstitutionaliseerd en ont-
staat er een vruchtbare concentratie 
van mensen, objecten en documentatie. 
Daarnaast vergroot samenwerking met 
de Nijmeegse onderzoeksinstelling onze 
funeraire kennis. Voorts kan De Tere-
binth van Dodenakkers.nl leren hoe 
internet succesvol wordt ingezet ter 
bevordering van haar doelstellingen. Als 
onafhankelijke en landelijke vereniging 
dient De Terebinth de uitwisseling van 
kennis en vaardigheden tussen de vele 
stichtingen die inmiddels regionaal en 
lokaal kerkhoven en begraafplaatsen 
beschermen, meer te stimuleren. Aan de 
andere kant moet van de overheid in de 
gedaante van de RCE weer een actie-
vere rol worden gevraagd door onze 
erfgoedorganisatie te steunen. Juist De 
Terebinth representeert het draagvlak 
in de samenleving voor het behoud van 
funeraire cultuur.
De oplettende lezer begrijpt dat deze 
ideeën de uitkomst zijn van de vergelij-
king met onze buren. Niet in de laatste 
plaats kan onze vereniging leren van 
geregeld buitenlands overleg. Dan zal 
De Terebinth wellicht evenals de AFD 
op een succesvoller tweede kwart van 
haar bestaan kunnen terugblikken.

Tekst: Wim Cappers

 
gEdEnktEkEns tussEn hagEn in hEt duitsE 
kirn. foto:Wim cappErs
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Het taboe rond de dood is doorbroken 
en het is interessant te bekijken wat dat 
voor ‘nieuws’ heeft opgeleverd voor 
de inrichting van onze begraafplaatsen. 
Veel zaken die onder ‘uitvaartvernieu-
wing’ vallen zijn eigenlijk niet nieuw 
te noemen. Rituelen worden herontdekt 
en opnieuw gebruikt. De locatie van de 
begraafplaats maakte een cirkelbewe-
ging: van binnen de stad, naar buiten, en 
nu weer terug in de bewoonde wereld. 
Een cirkelbeweging die we terugzien in 
het oeroude symbool de ouroboros, de 
slang die in zijn eigen staart bijt. 
Ook de inrichting van begraafplaatsen 
vormt een cirkel: van zerkenvloeren in 
de kerk naar romantische parkaanleg 
buiten de stad, van efficiënte grafrijen 
vlak na de oorlog naar natuurlijke con-
cepten in de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw, en weer terug 
naar een grafkelderconcept in de vorm 
van een zerkenvloer (Begraafplaats 
Zorgvlied). Eén ontwikkeling is oud 
en gebleven: het natuurideaal uit de 
Romantiek heeft onze begraafplaatsen 
blijvend groen gemaakt. 

Vernieuwingen anno 1985 
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw 
is er sprake van een economische reces-
sie en de overheid moet bezuinigen. 
Vanaf 1985 is er weer een licht eco-
nomisch herstel. In maatschappelijk 
opzicht individualiseert de maatschap-
pij en begint het taboe rond de dood 
af te brokkelen. De dood wordt weer 
bespreekbaar, mede door discussies 
over abortus en euthanasie. Ook het 
belang van het rouwproces en afscheid 
nemen van onze doden wordt actueler. 

Het is dan ook niet gek dat de Wet op 
de lijkbezorging (Wlb) wordt aangepast 
op onder meer de graftermijn. Met deze 
hernieuwde aandacht voor de dood staat 
ook de vormgeving van de begraaf-
plaatsen ter discussie. Meer inspraak en 
keuzemogelijkheden spelen hierbij een 
rol. Er wordt ruimte gegeven aan emotie 
en individualiteit. Een gevolg hiervan is 
het versoepelen van de regels voor graf-
monumenten zodat er meer persoonlijke 
vormen mogelijk zijn. Ook worden de 
eerste islamitische grafvelden aangelegd 
als integratie met andere culturen. De 
Nederlandse begraafplaatsen worden 
meer een afspiegeling van de verschil-
len tussen de mensen. 

Cultureel erfgoed
In 1985 stuurt de toenmalige minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cul-
tuur Elco Brinkman alle gemeenten in 
Nederland een brief waarin hij pleit 
voor het behoud van oude begraafplaat-
sen en historische graftekens door een 
lijst op te stellen van waardevolle graf-
monumenten. Er zou ook minder rigou-
reus geruimd moeten worden. In 1986 
gingen adviseurs van De Terebinth vaak 
op pad om gemeenten hiervan te over-
tuigen. Daarnaast groeit het besef van 
de ecologische waarden van begraaf-
plaatsen. Ook de recreatieve waarden 
met als lichtend voorbeeld Père Lachai-
se in Parijs – oorspronkelijk buiten de 
stad aangelegd – bieden mogelijkheden 
om begraafplaatsen meer ingebed in de 
steden aan te leggen. Een studieproject 
uit 1986 oppert een begraafplaats mid-
den in een woonwijk in Amersfoort.
Naast de locatie is ook de vormgeving 

aan het veranderen. Ontwerpers zoeken 
naar thematiek die de hervonden emotie 
in vorm uitdrukt. De dood wordt letter-
lijk weer zichtbaar gemaakt. Veel opge-
hoogde begraafplaatsen krijgen rondom 
geen beplanting, maar kale taluds 
waar-door ze als ‘grafheuvel’ duidelijk 
zichtbaar zijn en niet weggestopt achter 
groen. (Almere Haven, Almere-Stad, 
Zeewolde en Gorinchem). We grijpen 
hier toch weer terug naar een oervorm 
van begraven!

Vierkant en diagonaal
Ook wordt er teruggegrepen naar meer 
monumentale, traditionele vormentaal 
met oprijlanen en geometrische assen. 
Begraafplaats Gorinchem is een vier-
kant grafveld met diagonale grafrijen, 
omringd door kastanjes en taxus. Door 
de opzet is er bijvoorbeeld de mogelijk-
heid om richting Mekka begraven te 
worden.
Begraafplaats Kranenburg in Zwolle 
(1929) telt uit verschillende perioden 
allerlei uitbreidingsconcepten. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw zijn 
aan de noordkant in de bossen grafvel-
den aangelegd in de vorm van kamers. 
Door een duidelijk beleid qua graf-
steen, beplanting en onderhoud doen 
deze kamers heel natuurlijk aan en 

Het jubileum van De Terebinth is een mooi moment om 
achterom te kijken. Wat is er in de begraafplaatsarchi tec
tuur gebeurd sinds 1985? Wat zijn de verschillen en over
eenkomsten tussen een begraafplaats die in 1985 werd 
aangelegd en anno 2011? De situatie is vergelijkbaar met 
1985: we bevinden ons economisch gezien in een crisis. 
Maar maatschappelijk gezien is er veel gebeurd in onze 
uitvaartcultuur. 

De slang bijt in de eigen staart

foto bovEn: hEt oEroudE symbool dE 
ouroboros, dE staartbijtEndE slang. 
foto ondEr: maquEttE grafkEldErprojEct 
’t lalibEllum, zorgvliEd.

Eén ontwikkeling is oud en gebleven: het natuur-
ideaal uit de Romantiek heeft onze begraafplaatsen 
blijvend groen gemaakt
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gaan zij op in het bos. Dit is duidelijk 
een andere opzet dan de gemengde stijl 
waarin de rest van de begraafplaats was 
aangelegd. Eigenlijk is dit een eerste 
verkenning van begraven in een meer 
natuurlijke setting.
In deze periode is men ook gedwongen 
tot bezuinigen op het groenonderhoud. 
Dit uit zich eveneens op begraafplaat-
sen, maar men beseft dat er tegelijk een 
positieve kant aan zit. Natuurwaarden 
van oude, verwaarloosde begraafplaat-
sen komen in beeld.

Kunst op de begraafplaats
Naast de vormgeving wordt de saaiheid 
en leegheid van de voorgaande jaren 
bestreden met de toepassing van kunst 
op begraafplaatsen. In 1992 werd er op 
drie begraafplaatsen een expositie van 
kunst en grafmonumenten georgani-
seerd en organiseerde De Terebinth een 
symposium over de vormgeving van het 
grafmonument. Baanbrekend werk werd 
verricht door verschillende kunstenaars 
als de groep Memento en Walter Carpay 
en Nicole Capaan die de discussie met 
de gevestigde steenhouwerijbranche 
aangingen en de weg vrijmaakten voor 
meer persoonlijke graftekens.

Vernieuwingen anno 2011
De prognoses zijn bijgesteld: men leeft 
langer. Cijfers wijzen nu op een stijging 
van het aantal sterftegevallen tot 2050 
en daarna een afvlakking. De stijgende 

crematiecijfers zetten door, zeker in de 
Randstad, en al enige tijd overtreffen zij 
het percentage begrafenissen (57 ver-
sus 43 procent). Dit heeft zijn invloed 
op de inrichting van begraafplaatsen: er 
moeten asbestemmingen (urnenmuren, 
-tuinen en asverstrooiplekken) ingepast 
worden. Veel gemeenten maken nieuwe 
berekeningen. Het heeft jaren geduurd 
maar nu lijkt de begraafplaats lang-
zaam op de politieke agenda te komen. 
Wethouders beseffen dat sluiten en 
ruimen van begraafplaatsen maatrege-
len zijn die veel onrust onder de bevol-
king teweeg brengen. Het bieden van 
een graf of urnenbestemming in eigen 
woonkern is voor veel inwoners belang-

rijk. Soms zo belangrijk dat de capaci-
teit daadwerkelijk voor eigen inwoners 
wordt gereserveerd en belangstelling 
van buitenaf wordt geweerd. 

Begraafplaats Kranenburg 
Op begraafplaats Kranenburg in Zwolle 
zien we een aantal geschetste tendensen 
heel mooi in de praktijk gebracht. Na de 
aanleg in 1929 zijn er een aantal in- en 
uitbreidingen geweest die de tijdsgeest 
weerspiegelen. In jaren tachtig van de 
vorige eeuw werd er zowel binnen de 
bestaande opzet ingebreid als uitgebreid 
in de vorm van boskamers in aangren-
zend bos. In de jaren negentig is de 
eerste grote uitbreiding (‘Hagenpark’) 

mastErplan van kranEnburg
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Doodgaan behoort tot het zeer weinige
Dat niet zou mogen. Toch
Wordt het veel gedaan. 
(uit: Rafels van J. Eijkelboom)
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gerealiseerd, gebaseerd op een nieuwe 
sfeer/thema, met veel ruimte voor land-
schappelijke en verblijfskwaliteit. Begin 
2000 kwam er een uitbreiding met een 
uitzichtheuvel, de ‘Parnassusberg’, 
illustratief voor de extroverte inrichting.
Bergklooster, een aangrenzende 
begraafplaats, krijgt binnen het mas-
terplan van Kranenburg een eigen veld 
dat zij naar eigen inzicht inricht. Recent 
is de ‘Structuurtuin’ gereed gekomen: 
hier zijn bovengrondse grafkelders in 
schanskorven geplaatst. Een vrij moder-
nistische opzet met veel betonelemen-
ten. Er zijn ook plannen voor een apart 
moslimveld. Alle velden liggen in een 
patroon van eikenlanen die aansluiten 
op de oude laanresten van het landgoed 
Kranenburg, waarop de begraafplaats in 
1929 is aangelegd.

Oude begraafplaatsen
Anno 2011 zijn begraafplaatsen erkend 
als mogelijk cultureel erfgoed. Soms 
is er geld voor restauratie, maar steeds 
vaker zijn het vrijwilligers en sponsors 
die actief zijn. De Terebinth onder-
steunt deze groepen met advies en voert 
gesprekken met gemeenten. Zo is op 
14 juli het project Historische begraaf-
plaatsen in een cultuur-toeristisch per-
spectief van start gegaan op de oude 
begraafplaats aan het Molenpad in 
Olst. De oude begraafplaatsen in Olst 
en Colmschate zijn de eerste twee die 
onder handen worden genomen. 
Stichting RIBO, De Terebinth en Land-

schap Overijssel hebben de handen 
ineen geslagen om een aantal histori-
sche begraafplaatsen in Overijssel te 
restaureren en toeristisch en educatief 
te ontsluiten. Dit doen ze onder andere 
door fietsroutes, lesmateriaal en de 
website www.rustplaatsen.nl. Het pro-
ject wordt gefinancierd door de Europe-
se Unie (Leader), Provincie Overijssel 
en de betrokken gemeenten en stichtin-
gen.  

Hoe nu verder?
Momenteel bevinden we ons op de 
drempel van veel nieuwe ontwikke-
lingen. De ruimte in Nederland wordt 
steeds schaarser. Men name de Rand-
stad staat onder druk door allerlei ste-
denbouwkundige en infrastructurele 
ontwikkelingen. De vraag naar ruimte 
groeit waardoor de grondprijzen stijgen. 
Begraafplaatsen moeten steeds vaker op 
zoek naar nieuwe locaties. 
De komende tijd wordt spannend door 
de aangekondigde bezuinigingen. De 
gemeente Zwolle heeft al aangekondigd 
het beheer van de begraafplaatsen te 
versoberen. Meer gemeenten zullen in 
de toekomst volgen met bezuinigingen 
op zowel beheer en inrichting als op 
ontwerp en aanleg. Als dat in de prak-
tijk betekent dat begraafplaatsen eer-
der worden geruimd en ingebreid dan 
uitgebreid, dan ligt er een belangrijke 
taak voor De Terebinth om het erfgoed 
te bewaken! Efficiëntie en kostenbe-
heersing zullen weer een belangrijke 

rol gaan spelen en hun weerslag heb-
ben op de inrichting en beheer van onze 
begraafplaatsen. 

Verstening en vergroening
De generatie die zich nu laat begraven 
en cremeren is vaak behoudend. Het 
introduceren van nieuwe concepten gaat 
dan ook geleidelijk. Vergelijk de intro-
ductie van het fietspad door de begraaf-
plaats in Almere-Haven in 1977 en de 
nu algemeen geaccepteerde recreatieve 
waarde van begraafplaatsen in de vorm 
van wandelroutes die aansluiten op de 
omgeving. Er ontstaan mengvormen van 
begraven en asbestemmingen. Nieuwe 
vormen zoals bovengronds begraven 
moeten ingepast worden. Plannen zullen 
inspelen op actuele trends en behoeften 
maar ook ruimte laten voor toekomstige 
ontwikkelingen. 
Enerzijds zien we dus een verstening 
door meer bovengrondse grafkeldersys-

Zonnen naast een graftombe 
Joggen tussen de grafstenen of zonne-
baden naast een tombe? Op begraaf-
plaatsen in München is het een 
groei end fenomeen. Complete gezin-
nen nemen de dodenakkers op zomer-
se dagen in bezit om te picknicken. 
‘We hebben zelfs een kinderfeestje 
gezien op het Alte Nordfriedhof’, 
zegt gemeentewoordvoerder Katrin 
Zettler. Ook hier bijt de slang weer 
in haar staart: bij de opening van de 
begraafplaats Soestbergen (Utrecht) 
in 1830 werd in het park zo intensief 
gewandeld en geflaneerd dat men toe-
gang moest gaan heffen om het aantal 
bezoekers in te dammen…

De locatie van de begraafplaats kent een cirkelbewe-
ging: van binnen de stad, naar buiten, en nu weer 
terug in de bewoonde wereld
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temen die meer neigen naar de tradities 
van Zuid-Europa (necropolencultuur). 
Anderzijds hangen we nog erg aan de 
natuuridylle die duidelijk te zien is 
in de aanleg van natuurbegraafplaat-
sen waar grafstenen taboe zijn en een 
boom het graf markeert. Natuurbe-
graafplaatsen zijn een onderdeel van 
natuurgebieden in ontwikkeling of van 

bestaande natuurterreinen. De Neder-
landse begraafplaatsen zijn en blijven 
een voorbeeld van compromissen en 
keuzemogelijkheden in een groen jasje. 
Trends komen en gaan in een cirkelbe-
weging, aangestuurd door onze zoek-
tocht naar rituelen om grip te krijgen 
op iets waar we het minste invloed op 
hebben.

Tekst en beeld: Ada Wille (m.m.v. Lies-
beth Vermeulen)
 
Ada Wille is regioadviseur van De Terebinth 
en eigenaar van het bureau Wille Land-
schaps en Begraafplaatsarchitectuur

Recent project: ontwerp uitbreding Vredehof 
De uitbreiding van de begraafplaats Vredehof in Bodegraven 
(1919) sluit qua structuur aan op de bestaande grafrijen. Het 
gebied rond de begraafplaats zal over 25 jaar omringd zijn 
door nieuwe woonwijken van Bodegraven. De begraafplaats 
ligt nu nog als een eiland in de polder. Opvallend is dat in de 
structuurvisie voor de bebouwing al is aangegeven dat er een 
zichtlijn vanaf de begraafplaats richting de polder vrijgehou-
den moet worden. Er is een slingerend wandelpad door de 
uitbreiding gelegd dat op enkele punten naar de rand van de

begraafplaats loopt waar de bezoeker een uniek uitzicht op 
de omliggende polder heeft. De begraafplaats ligt ongeveer 
drie meter boven het maaiveld, wat een magnifiek uitzicht 
geeft. De beslotenheid van de begraafplaats blijft voor een 
groot deel intact, maar er wordt een relatie met de omgeving 
gelegd. Onderaan het talud is er een wandelroute in de vorm 
van een uitgemaaid pad aangelegd. 
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Verder wilde De Terebinth een kennis-
centrum zijn voor funeraire cultuur in 
de oorspronkelijke omgeving. Maar met 
haar ongeveer vijfhonderd leden (waar-
onder enkele tientallen organisaties en 
bedrijven) is De Terebinth feitelijk een 
kleine speler in de markt van het ster-
ven, begraven en cremeren. De vraag 
is hoe de vereniging zich verhoudt ten 
opzichte van al die andere organisaties 
die zich in Nederland bezig houden met 
‘het funeraire’. Belangrijk is ook de 
vraag of de vereniging haar pretenties 
heeft waar kunnen maken.

Gebruikelijk medium
Na een kleine tour op internet wordt al 
duidelijk dat er tal van organisaties zijn 
die op de een of andere manier de geïn-
teresseerde of de professional helpen bij 
het vinden van informatie over funeraire 
cultuur. Het internet is vandaag de dag 
het medium waar iedereen op zoek gaat 
naar informatie. 
Bij de oprichting van De Terebinth 
in 1986 was het meest gebruikelijke 
medium een eigen blad. Van een gesten-
cild zwart-wit blaadje naar het huidige 
blad is een flinke stap vooruit, maar het 
bereik blijft beperkt. Zelden wordt het 
blad geciteerd of elders aangehaald. Dat 
zegt overigens niets over de kwaliteit 
van het blad. 
De bladen die momenteel wel goed 
gelezen worden zijn het vakblad Uit-

vaart van Uitvaart Media.com en De 
Begraafplaats van de Landelijke Orga-
nisatie van Begraafplaatsen (LOB). 
Het eerste blad richt zich op de uitvaart-
ondernemingen, waar ook het vakblad 
Het Uitvaartwezen gelezen wordt. Het 
blad van de LOB is een tijdschrift voor 
leden van die organisatie en wordt goed 
gelezen onder houders en beheerders 
van begraafplaatsen. Het blad heeft een 
oplage van 1.700 exemplaren en veel 
artikelen zijn terug te lezen op de eigen 
site van de LOB, waardoor het bereik 
vergroot wordt. De vele advertenties in 
de genoemde bladen geven aan dat er 
een markt is voor deze publicaties. 

Onafhankelijk karakter
Het blad Terebinth bevat meestal geen 
advertenties en wordt dan ook vrijwel 
geheel door de leden betaald. Die afwe-
zigheid van advertenties is op zich nog 
niet zo slecht, want het daarmee laat 
De Terebinth ook haar onafhankelijke 
karakter zien. 
Het funeraire veld, als ik dat zo mag 
noemen, is landelijk gezien dun gezaaid 
met organisaties als De Terebinth. Er 
zijn geen vergelijkbare instanties die 
zich alleen op dit onderwerp richten. De 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
besteedt nauwelijks nog aandacht aan 
het onderwerp en voor de Bond Heem-
schut zijn begraafplaatsen slechts een 
klein onderdeel van het complete cultu-

rele erfgoed. Afgezien van incidentele 
samenwerking is er nooit een eensge-
zind front ontstaan met andere clubs. 
Provinciaal of lokaal is er wel meer ini-
tiatief, variërend van een stichting Fune-
rair Erfgoed Limburg tot werkgroepen 
die met vrijwilligers hun begraafplaats 
willen aanpakken. 
Noemenswaardig zijn de stichting Alt-
voorde, de organisatie voor het behoud 
van graven van Nederlandse cultuurdra-
gers en het initiatief Terre Aarde. Maar 
deze laatste twee organisaties hebben 
feitelijk niet de reikwijdte die De Tere-
binth bezit. 
Qua informatie over Nederlandse 
begraafplaatsen is er de stichting 
Dodenakkers.nl. Deze stichting tim-
mert al tien jaar aan de weg met haar 
gelijknamige website en ontsluit veel 
informatie over begraafplaatsen, graf-
monumenten en andere relevante onder-
werpen. De website van Dodenakkers.
nl biedt veel van wat je ook zou mogen 
verwachten van De Terebinth. 
Gek genoeg heeft De Terebinth in de 
beginjaren bijgedragen aan het initia-
tief van Dodenakkers.nl, maar werd het 
door het toenmalige bestuur nauwe-
lijks omhelsd. Nu trekt de website van 
Dodenakkers meer dan 100.000 bezoe-
kers per jaar.

Mensen die meer willen
En dan zijn er nog de talloze andere 
sites over uitvaart, begraafplaatsen, cre-
matoria op internet te vinden, maar geen 
van alle vergelijkbaar met De Terebinth. 
Maar of de vereniging daarmee op een-
zame hoogte staat? 
Ik moet even een tandje terug schake-
len, want terugkijkend op de afgelopen 
25 jaar heeft De Terebinth met haar 
excursies, blad en later ook website een 
ledenbestand opgebouwd dat niet alleen 
heeft zitten wachten tot er weer eens 
wat op de mat viel. De vereniging bond 
juist die mensen die meer wilden: meer 
over behoud, kennisuitwisseling en 
duidelijkheid over de dood en de laatste 
rustplaats. In die zin hebben stichtingen 
als In Paradisum in Nijmegen of Stich-

Het werk van de vereniging maakte het voor 
anderen gemakkelijker om aandacht te vragen 
voor hun lokale activiteiten

En wat als 
De Terebinth ons zou ontvallen?
Nederland kent sinds 1986 een organisatie die zich bezig houdt 
met het behoud van zorg rond dood en rustplaats. Begonnen 
als stichting is De Terebinth later verder gegaan als vereniging. 
In 2001 werd de naamgeving afgestemd op wat in het algemene 
spraak gebruik ‘funeraire cultuur’ was gaan heten. Vereniging De 
Terebinth wilde uitgroeien tot een serieuze gesprekspartner van 
organisaties in de monumentenzorg, begraafplaats besturen en 
beheerders van begraafplaatsen. Zeker als het ging om behoud 
en documentatie van historisch waardevolle grafmonumenten 
en begraafplaatsen. 
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ting tot Behoud van de Oude Begraaf-
plaats van Naarden wel wat te danken 
aan De Terebinth. 
Het werk van de vereniging maakte het 
voor anderen gemakkelijker om aan-
dacht te vragen voor hun lokale activi-
teiten. In verschillende regio’s gingen 
leden van De Terebinth actief aan de 
slag. Dit initiatief werd door de vereni-
ging omarmd, waardoor het fenomeen 
‘regio-adviseur’ ontstond. Menig regio-
adviseur stond aan de wieg van initiatie-
ven die inmiddels al weer jaren draaien: 
subsidies binnenhalen voor herstel en 
met veel inzet aan behoud doen. Maar 
zijn de pretenties van de vereniging wat 
betreft het willen zijn van een serieuze 
gesprekspartner van organisaties in de 
monumentenzorg, begraafplaatsbesturen 
en beheerders van begraafplaats, uitge-
komen? 
Nee, helaas niet. Te vaak werden deze 
organisaties met net te weinig des-
kundigheid tegemoet getreden. Alleen 
inhoudelijke deskundigheid blijkt niet 
te volstaan, kennis van het ambtelijke 
apparaat en goede communicatievaar-
digheden zijn minstens zo belangrijk. 

Met wisselend succes gaf de vereniging 
acte de présence in het funeraire veld, 
maar wanneer er vandaag de dag wat 
georganiseerd wordt dan hoort men niet 
automatisch de naam Terebinth. Dat is 
veelzeggend.

Zonder De Terebinth?
Wat zou Nederland zijn zonder een 
vereniging als De Terebinth? Die vraag 
mag je eigenlijk niet stellen, maar met 
een kritische houding moet je dit wel te 
overwegen. Zal er iets veranderen in de 
wijze waarop met onze funeraire cul-
tuur wordt omgegaan of merkt niemand 
daar wat van? Nou ja, de leden zullen 
het merken. Die stellen zeker het blad 
op prijs dat vier maal per jaar bezorgd 
wordt. Waarschijnlijk zal de ‘harde 
kern’ ook de excursies missen die met 
regelmaat georganiseerd worden. Maar 
daarbuiten? Het harde oordeel zal waar-
schijnlijk negatief uitvallen. 
Zolang op veel symposia, bijeenkom-
sten of andere gelegenheden geen ver-
tegenwoordiging van de vereniging 
aanwezig is, zal niemand iets missen 
aan De Terebinth. En als er wel leden 

van de vereniging aanwezig zijn, 
wordt de kleur of klank van De Tere-
binth onvoldoende neergezet. Het is 
ook opvallend hoe groot de aandacht 
is geworden in de wetenschappelijke 
wereld voor het funeraire onderwerp, 
terwijl De Terebinth daar vrijwel onbe-
kend is. 
Het kan ook anders, zoals de Western 
Front Association in Nederland aan-
toont. Ook een vereniging, bijna net 
zo oud en misschien net zoveel leden. 
Deze club organiseert ook excursies, 
waarvan de meeste naar het buitenland. 
Goed georganiseerd, net als de thuisbij-
eenkomsten die bestaan uit lezingen en 
uitwisseling van kennis en kunde. Als 
die vereniging zou wegvallen, verwacht 
ik dat veel mensen daar problemen mee 
zouden hebben, maar die vereniging 
heeft dan tenminste een waardevolle 
bijdrage geleverd aan de kijk op de 
Eerste Wereldoorlog vanuit Nederlands 
perspectief. Of datzelfde gezegd kan 
worden voor De Terebinth op funerair 
gebied is de vraag. 

Tekst en foto’s: Leon Bok
 
Leon Bok is lid van De Terebinth.en was 
lange tijd adviseur van het bestuur. Hij is 
eigenaar van het Bureau Funeraire Advie-
zen en medeoprichter van Dodenakkers.nl. 

Stichtingen als In Paradisum in Nijmegen of Stichting 
tot Behoud van de Oude Begraafplaats van Naarden 
hebben wat te danken aan De Terebinth

rEcodag 13 novEmbEr 2004.

 

rEcodag voorjaar 2004.
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Ook bij het overlijden is de mens geen 
enkele dwaasheid vreemd. Dat blijkt uit 
het verhaal van de Belgische rechter die 
twee jaar na zijn dood nog de krant liet 
bezorgen bij zijn graf waarin hij ook een 
brievenbus had laten aanbrengen. Of 
de loodgieter die een graf bouwde voor 
zijn familie, toepasselijk geheel van 
zink, in de vorm van een kapel. En zo 
zijn er meer, soms bizarre, achtergrond-
verhalen bij de grafmonumenten. Deze 
inventarisatie wil echter bovenal een se -
rieuze poging zijn om de funeraire kunst 
in Nederland opnieuw te ontdekken.

Overijssel
Op de begraafplaats in Goor pronkt het 
opzienbarende graf van Thomas Ains-
worth (1795-1841), mede-initiatiefne-
mer van de Twentse textielindustrie. 
Na zijn dood werd een prijsvraag uit-
geschreven voor het beste ontwerp van 
een graftombe. Het winnende ontwerp 
was van de Amsterdamse architect 
Heyninck: een neoclassicistisch monu-
ment, drie meter hoog en geheel van 
gietijzer (van ijzergieterij Nering Bögel 
in Deventer), versierd met funeraire 
voorstellingen in reliëfs. Het is een fraai 
rijksmonument en een van de meest op-
vallende grafmonumenten van gietijzer.

Gelderland
Op de Algemene Begraafplaats in Oos-
terbeek bevindt zich het graf van schrij-
ver Jacob van Lennep. Het monument, 
een marmeren buste van Van Lennep 
boven een stervende zwaan, werd tus-
sen 1858 en 1860 vervaardigd door de 
uit Duitsland afkomstige beeldhouwer 
Stracké. Deze stèle is vrij zeldzaam 
door het beeldhouwwerk, voor 1875 
komt er weinig beeldhouwwerk voor op 
Nederlandse graven.

Noord-Holland
Een van de meest opvallende grafmonu-
menten op Zorgvlied (Amstelveen) is 
het mausoleum met grafkelder in neo-
classicistische stijl van de familie Oscar 

Carré, circusdirecteur. De tempelvorm 
is een vrijwel exacte kopie van het Mai-
son Carrée te Nîmes, als verwijzing 
naar de familienaam. Het ontwerp uit 
1891 is van Van Rossum en Vuyk, die 
ook theater Carré bouwden. In het mau-
soleum ligt Oscar begraven naast zijn 
eerste, tweede en derde vrouw. Ook 
bezienswaardig is de Tempel van Dorre-
paal uit 1886, afgezet met een zadeldak, 
aan drie zijden geopend, met een engel 
van de beeldhouwer Stracké. Eveneens 
bijzonder zijn het grafmonument van 
Knoll met veel doodssymboliek, uit 

1900, het graf van de familie Van Banda 
uit 1873 met een tempelvormig balda-
kijn op groenmarmeren zuilen en een 
meer recente grafplaat in de vorm van 
een vleugel voor een overleden muzi-
kant.
Op De Nieuwe Ooster (Amsterdam) 
staan meerdere opmerkelijke grafmo-
numenten, zoals de monumentale graf-
kelder voor de omstreden generaal Van 
Heutsz dat in 2003 werd afgebroken en 
in 2011 op een minder prominent plek 
weer werd opgebouwd, de grote bron-
zen hond die het graf van Westerman 

Bijzondere en buitenissige grafkunst
Op begraafplaatsen zijn vaak merkwaardige pareltjes van architectuur en beeldhouw
kunst te vinden. Sommige grafmonumenten vallen op door hun afwijkende vormgeving 
en materiaalgebruik, de excentriciteit van de opdrachtgever of door een andere 
merkwaardigheid. Dit artikel bevat een persoonlijke selectie van bijzondere en soms 
buitenissige funeraire architectuur. 
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(eerste directeur van Artis) bewaakt en 
het graf van Elisabeth Albers in de stijl 
van de Amsterdams School. Verder zijn 
er voorbeelden te zien van takstompen 
en boomstammetjes bij graven die uit 
steen zijn gehakt. Maar dit ging menig 
criticus al te ver: ‘Hier blijkt weer voor 
de zooveelste maal het gebrek aan over-
eenstemming tusschen vorm en taal’. Als 
men hout wilde voorstellen dan moest 
men dit materiaal ook gebruiken in 
plaats van na te maken, vond menigeen. 

Zuid-Holland
De Gemeentelijke Begraafplaats in Den 
Haag heeft enkele merkwaardige monu-
menten die zeker het bekijken waard 
zijn, zoals een graf van gietijzer van 
firma Nöbel voor kolonel De Gumoëns 
en de mausolea voor de neven Pieter 
en David Ragay (thesauriërs van het 
Koninklijk Huis) en Anthony Luden.
In Dordrecht valt op de De Essenhof 
de grafkelder van familie De Roo van 
Capelle op, waarvan de vormgeving 
is gebaseerd op Griekse architectuur. 
Opmerkelijk is ook het werk van een 
Italiaanse beeldhouwer die hier voor 
een tombe een fraai levensgroot beeld 
van een treurende vrouw hakte. 

Utrecht
Achter de kerk St. Petrus’ Banden in 
Driebergen-Rijsenburg ligt op een 
restant van het oorspronkelijke kerk-
hof de grafkelder van de familie Van 
Rijckevorsel. Het graf is afgezet met 
een realistisch weergegeven hardste-
nen dekplaat in de vorm van een zwaar 
baarkleed dat in ruime plooien valt over 
een loze doodkist met schuin oplo-
pend deksel, waarop het familiewapen 
is aangebracht. Het graf is linksonder 
gesigneerd met: E.F. Georges INV 1859. 
Georges was een Utrechtse beeldhou-
wer en restaurateur van graven. De 
ingang van de kelder is zich aan de ach-
terzijde van het monument en kan wor-
den neergeklapt. In Lage Vuursche op 
de N.H. Begraafplaats bevindt zich het 
graf van Jan Herman Insinger (1854-
1918) uit 1919. Het is een zeldzaam 
voorbeeld van verwerking van Egypti-
sche stijlelementen in (graf)architectuur 
in Nederland.
Op Soestbergen in Utrecht is veel fune-
raire curiosa te zien, zoals levendig 

beschreven door Meulenkamp in het 
deel Utrecht in de reeks Funeraire Cul-
tuur, Meerdere 19de-eeuwse graven 
tonen het gehele palet aan doodssym-
boliek. Een goed voorbeeld hiervan is 
de stèle voor Van Oort met de slang 
ouroboros, omgekeerde fakkels, een 
gevleugelde zandloper en de vijfpuntige 
ster. Deze ster komt op deze begraaf-
plaats vaak voor. De neostijlen zijn ook 
hier weer in allerlei gedaante aanwezig, 
maar er zijn ook voorbeelden van art 
nouveau tot aan de zogenaamd moder-
nere en foeilelijke zwembadstijl (met 
veel geglazuurde tegeltjes in meerdere 
kleuren). 
Opmerkelijke grafkunst is ook te vinden 
op andere Utrechtse begraafplaatsen, 
vooral op de R.K Begraafplaats St Bar-
bara. Op Kovelswade bevindt zich het 
graf van Blom, tijdens zijn leven werk-
zaam bij Werkspoor, met een zelfbouw 
miniatuurspoorbrug als hekwerk. 
In Zeist aan de Utrechtseweg op de 
voormalige R.K. Begraafplaats ligt 
een grote sarcofaag, vergelijkbaar met 

Ook bij het overlijden is de mens geen enkele dwaas-
heid vreemd
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het hierboven genoemde graf te Drie-
bergen-Rijsenburg, dat eveneens werd 
gebeeldhouwd door Georges; deze keer 
met een half weggeschoven, stenen 
doodskleed en neoclassicistische deco-
raties.

Noord-Brabant
In Putte (gemeente Woensdrecht) 
bevindt zich op het oude gedeelte van 
de Algemene Begraafplaats een unieke 
gietijzeren tombe uit 1910, gemaakt 
voor een kind. Het is een kleine, smalle 
lijkkist met aan de bovenzijde een lang-
werpig kruis. Aan het hoofdeinde staat 
op een sokkel een beeld van een engel 
met een rouwkrans in zijn hand. Het 
graf is gesigneerd met: C L. Jonckheere, 
Kiel, Antwerpen. Het is een zeldzaam 
ontwerp in de ontwikkeling van gietij-
zeren grafmonumenten.

Noord-Limburg
In Posterholt (gemeente Roerdalen) 
staat in het midden van de Algemene 
Begraafplaats aan de Mgr. Konings-
straat de gepleisterde grafkapel met 
grafkelder van de familie Geradts-
Regout uit 1865. Het monument is 
gebouwd naar een ontwerp van Pierre 
Cuypers, de bekende architect van het 
Rijksmuseum en het Centraal Station in 
Amsterdam. Het is opmerkelijk sober 

uitgevoerd met neogotische stijlele-
menten. Opvallend is daarbij nog het 
gebruik van geometrische driehoekige 
patronen. Het interieur is beschilderd 
met florale motieven in banden op de 
muren. 
Op Kapel in ’t Zand in Roermond lig-
gen tegen de scheidingsmuur tussen het 
protestantse en katholieke kerkhof twee 
graven. Over de muur steken twee han-
den in elkaar van de overleden man en 
vrouw, echtgenoten van verschillende 
geloofsovertuiging. Een heel bijzon-
der en merkwaardig beeld dat blijvend 
indruk maakt.
 
Zuid-Limburg
Op de R.K. Begraafplaats Oostermaas 
in Maastricht bevindt zich het bijzon-
dere familiegraf Roovers-Vollmer. 
Roovers (1877-1941) was een roman-
ticus met een voorliefde voor de schil-
derijen van Friedrich (zie Terebinth 
nieuwsbrief nr 26). Ruim voor zijn 
dood liet hij in 1928 per trein forse 
rotsblokken aanvoeren uit de Arden-
nen. Hiermee bouwde hij een monu-
mentale rotspartij met een groot kruis 
erop, zoals inderdaad ook veel voorko-
mend op schilderijen van Friedrich, als 
graf. Eveneens in Maastricht zijn op de 
begraafplaats Tongerseweg meerdere 
opvallende graven te zien, zoals de 

tombe van jonkheer Gericke van Her-
wijnen-De Salis, type Rousseau-graf, 
uit 1845, of het grafmonument voor de 
paters Jezuïeten uit 1870 dat rijk geor-
namenteerd is en een vermenging laat 
zien van klassieke en gotische elemen-
ten naar een ontwerp van Pierey. 
Een neogotische kapel met grafkelder 
en achthoekige plattegrond, gebouwd 
tussen 1885 en 1890, naar een ontwerp 
van Kayser is ook de moeite waard, 
evenals het graf van Bosch van Draken-
stein met smeedijzerwerk op een recht-
hoekig basement, rustend op tien in 
ijzer gegoten schedels, uit 1840. Op het 
sierhekwerk is een veelheid rouwattri-
buten aangebracht, waaronder twee 
zeisen en een schop, gekruiste helle-
baard en zwaard. Hier boven een helm 
en twee gekruiste doodsbeenderen, een 
bloemenmandje met schaar, die een 
bloemstengel afknipt. Ten slotte val-
len nog de drie identieke sarcofagen te 
noemen, prominent gegroepeerd in een 
driehoek.

Tekst: Anton Nuijten

Nuijten is aangesloten bij de Donderberg-
Groep, een stichting voor follies, tuin-
sieraden en vermaaksarchitectuur. De 
stichting organiseert tweemaal per jaar 
een excursie. 

Voor 1875 komt er weinig beeldhouwwerk voor op 
Nederlandse graven
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Collectief nationaal geheugen

feliciteert vereniging
De Terebinth
met haar 25 jarig 

jubileum.
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Jacob van Wassenaer-Obdam sneuvelde 
in 1665 in de zeeslag bij Lowestoft en 
kreeg een zeemansgraf. Hij kreeg van 
de overheid een groots herdenkingsmo-
nument in de Grote Kerk. De in steen 
gehouwen admiraal staat onder een 
baldakijn. Bezienswaardig zijn ook de 
later aangebrachte gedenkstenen voor 
beroemde landgenoten van wie het graf 

geruimd is. Bijvoorbeeld voor de dich-
ter en staatsman Constantijn Huygens 
en diens zoon Christiaan, uitvinder van 
het slingeruurwerk. Op het fraaie epitaaf 
voor rechtsgeleerde Theodorus Gras-
winckel, staat zijn devies: ‘Niemand 
wordt met traagheid onsterfelijk’.

Een zerkenvloer buiten de kerk
Aan Ter Navolging als oudste particu-
liere buitenbegraafplaats van ons land 
(1778) zijn de namen verbonden van 
oprichter Abraham Perrenot, Aagje 
Wolff en Betje Deken en Guillaume 
Groen van Prinsterer. Perrenot kocht 
het eerste graf en liet een Latijnse tekst 
op zijn zerk aanbrengen waarin hij liet 
weten dat zijn ‘rottende overblijfselen’ 
ver van de stad moesten liggen omdat 
hij bij leven niemand wilde benadelen 
en dat ook na zijn dood niet wilde doen. 
Het graf van het schrijfstersduo Wolff 
en Deken (beiden overleden in 1804) is 
geruimd, maar sinds 1895 hangt er een 
gedenksteen aan de muur. Binnen de 
muren waren alleen liggende stenen toe-
gestaan, een uitzondering werd gemaakt 
voor staatsman Groen van Prinsterer 
(1876). 

Mijn oog is rood gekreten
Je kunt op Oud Eik en Duinen veel 
rondleidingen geven zonder in herhaling 
te vervallen. Wie voor het eerst komt, 

zoekt natuurlijk de hoogtepunten op. 
Tot de top tien behoren de ruïne van de 
oude kapel waar het in de 1331 allemaal 
begon en het graf van de schrijver Louis 
Couperus (1923) met de afgebroken 
zuil. Officier L.E. Hekmeyer liet zijn 
lichaam in 1903 in Berlijn cremeren, 
omdat dat in Nederland nog niet moge-
lijk was. Zijn urn bevindt zich in een 

koepelvormige tempel. Let ook eens op 
het bijbehorende stenen bankje met de 
leeuwenkoppen aan de zijkanten. 
Romantische zielen komen op deze 
begraafplaats ruim aan hun trekken: 
tussen het groen duiken geregeld enge-
len, afgebroken zuilen, omfloerste 
urnen, geknakte bloemen en treurende 
figuren op. Neem het monument voor 
F.S. Elders (1890) met de biddende 
vrouwen figuur die tegen een afgebroken 
zuil leunt. Op de voet van het geheel 
staat: ‘Rust dierbre Felix zacht/ Louise 
bidt en wacht.’

Romantische monumenten
Andere monumenten geven hun gehei-
men pas prijs als je van heel dichtbij 
kijkt. Bij de afgebroken zuil voor
L.H.G. Thurkow zit het geheim op de 
sokkel: een reliëf van een engel die het 
gestorven kind naar de hemel draagt, 
weg van het kerkhof waarop een doods-
kist met rouwdoek staat. Ook het monu-
ment voor kunstschilder B.J. Blommers
(1914), die o.a. het vissers- en strandle-
ven in Scheveningen schilderde, ademt 
volop romantiek. Een treurende netten-
boetster staat naast de hoge stèle met 
Blommers’ portret waaronder te lezen 
valt: ‘Mijn oog is rood gekreten/ van tra-
nen uitgebeten/ in deze jammerklacht.’

Tekst en foto’s: Rita Hulsman

De excursie van 12 oktober voert naar drie begraafplaatsen in 
de hofstad: de Grote of St. Jacobskerk, Ter Navolging en Oud 
Eik en Duinen. Het betekent stilstaan bij monumenten van men
sen die door hun daden of werken onsterfelijk zijn geworden 
of die door hun grafmonument de aandacht weten te trekken. 

Niemand wordt met 
traagheid onsterfelijk 

Andere monumenten geven hun geheimen 
pas prijs als je van heel dichtbij kijkt

foto bovEn: 
bankjE bij koEpEl hEkmEyEr (1903).
foto middEn: 
klEin monumEnt voor W. dE haas (1908).
foto ondEr: 
monumEnt voor blommErs (1914).
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Op deze pagina’s is een selectie opgenomen van foto’s uit de 
afgelopen 25 jaar, genomen tijdens diverse activiteiten van 
De Terebinth. De afbeeldingen zijn ingezonden door Puck Kooy 
(PK), Froukje Lith (FL), José Hageman (JH), Bert Pierik (BP) 
en Wim Vlaanderen (WV). De redactie dankt hen en de anderen 
die foto’s instuurden. Alle foto’s zijn te bekijken via internet 
intikken: Picasa Terebinth). De onderschriften zullen zonder 
twijfel tekortkomingen vertonen; wij vragen bij voorbaat 
clementie want het was veel werk. De foto’s - met bijschriften - 
lopen van links naar rechts van boven naar beneden.

1. Wijhe en Olst (2005) met Willy Bats, Jan Mulder, Hans van 
Selm, Puck Kooy (JH) - 2. Den Dolder (2006) met rechts Corrie 
Burggraaf en Frank Keene (JH) - 3. Limburg (2009) met links 
Louis Rouppe van de Voort en rechts Guus Rüsing (BP) - 
4. Jo Duyff op het Alte Judenfriedhof in Worms (1998) (PK) - 
5. Onze oud-voorzitter Hennie Siebelt (FL) - 6. Anneke 
Vlaanderen, Puck Kooy, Anne Marie van de Wal, Frank Mutter, 
Wim Vlaanderen, Jan Hofman, Jo Duijf en Froukje Lith (FL) - 
7. Rindert Brouwer hakt in de ‘Verboden steen’ op weg naar 
Kassel (2004) (JH).

25 jaar Terebinth in beeld
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8. Zwolle (1989) met op de rug gezien Henk Mandersloot en 
Wim Vlaanderen (BP) - 9. Redactie Terebinth 2010 met op de 
voorgrond Bert Pierik en Bouke Jagt (opgevolgd door Selma 
Damsma) en staande Jannes Mulder, Bartho Hendriksen, 
Liesbeth Vermeulen, Rita Hulsman en Wim Cappers - 10. 
Froukje Lith tijdens de excursie naar Limburg (2009) (BP) - 
11. Recobijeenkomst Baarn (2000) met onder andere Rindert 

Brouwer, Henk Schurer, Teun Oosterbroek, Laura Fokkema, 
Hans de Ruiter, Wim Meulenbelt, Frans Renssen, Marietje 
Mandersloot, Anne Marie van de Wal, Marguerite de Jong, 
Wim Vlaanderen, Ecco Woltjer, Henk Mandersloot, Ben Aben 
en Willy Bats (BP) - 12. Oprichtingsvergadering met onder 
andere Joop Hattinga Verschure, voorzitter en Meindert 
Stokroos (WV) - 13. Vlaanderen-reis (2001) (JH)
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Op bijna elk jonger deel van een begraafplaats staan 
in de zwartgranieten zee enkele unieke monumenten 
die de eentonigheid doorbreken

Al voor de oprichting van De Terebinth 
waren er initiatieven om een veelzij-
diger aanbod van gedenktekens te cre-
eren. Dat gebeurde eind jaren zestig 
van de vorige eeuw, toen het resultaat 
zichtbaar werd van de strengere regels 
voor grafmonumenten die rond 1950 
werden ingesteld. Dat zou de efficiency 
bevorderen en overdadige opsmuk voor-
komen. De chef van de Rotterdamse 
algemene begraafplaatsen F.C. Jonge-
pier constateerde dat dit beleid tot een 
deprimerende monotonie had geleid. 
Hij nam het initiatief om andersoortige 
graftekens te introduceren. Samen met 
de directeur van Timmerman Natuur-
steen uit Zierikzee en enkele kunste-
naars richtte hij in 1968 een werkgroep 
op tot bevordering van eigentijdse graf-
tekens. De kunstenaars ontwierpen een 
serie stèles, die industrieel vervaardigd 
konden worden zodat ze betaalbaar 

waren voor iedereen. De brochure waar-
in de modellen gepresenteerd werden, 
droeg het motto ‘Ieder mens is uniek’. 
Tegelijk richtte Jongepier op begraaf-
plaats Crooswijk een grafvak in met 
nieuwe modellen, waardoor ook ande-
ren zich konden laten inspireren tot een 
moderne vormgeving. Maar aanvan-
kelijk waagden weinigen zich aan een 
dergelijk experiment. 

Werkgroep funeraire beeldende 
kunst
Een van de oprichters van de De Tere-
binth in 1986 was Huub Kortekaas. 
Als beeldend kunstenaar zette hij zich 

samen met zijn vrouw Adelheid in voor 
de vernieuwing van gedenktekens.
Enige jaren na de oprichting van De 
Terebinth nam de vereniging het initi-
atief een werkgroep in te stellen. Doel 
van de werkgroep was de nieuwe vorm-
geving van grafmonumenten zichtbaar 
te maken voor het publiek. De initia-
tiefnemers Nicole Capaan en Walter 
Carpay wilden dat onder meer bereiken 
door presentaties in een modeltuin op 
een begraafplaats. In een geïndividuali-
seerde samenleving zou het aanbod van 
grafbedekkingen zo gevarieerd mogelijk 
moeten zijn. Ook zelf een gedenkteken 
ontwerpen en uitvoeren of daaraan mee-
werken zou mogelijk moeten zijn. 
Op zaterdag 18 september 1993 orga-
niseerde De Terebinth samen met de 
Nijmeegse Galerie Magenta een sym-
posium in Den Haag onder de titel: 
‘Moderne graftekens, aan welke eisen 
moeten ze voldoen’. Tot de sprekers 
behoorden historicus Wim Cappers met 
een lezing over de geschiedenis van het 
grafteken en beeldend kunstenaar Huub 
Kortekaas met een voordracht over de 
vormgeving van het moderne grafteken. 
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Een belangrijke reden van de oprichting van De Terebinth 
in 1986, was het ontbreken van zorg voor de laatste rust
plaats. Het grafteken is daarbij een belangrijk element. 
Strenge regulering en eenzijdig aanbod hadden sinds de 
jaren vijftig van de vorige eeuw op de meeste begraaf
plaatsen gezorgd voor rijen confectiemonumenten zonder 
kraak of smaak. Meer diversiteit en persoonlijke inbreng 
bij de vormgeving was gewenst. Wat is daarvan nu, 25 jaar 
later, op begraafplaatsen te zien?

Is ieder grafmonument uniek?
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Vervolgens bezochten de aanwezigen de 
expositie ‘Gedenk Tekens’ op Oud Eik 
en Duinen. 
 

Bewust afscheid bepaalt keuze
In het laatste decennium van de 20ste 
eeuw timmerden vooral kunstenaars aan 
de weg van vernieuwing van grafmonu-
menten en urnen. Het initiatief dat De 
Terebinth had genomen, kwam buiten 
de vereniging tot volle bloei. Er waren 
exposities, symposia, lezingen en pre-
sentaties op begraafplaatsen. Een groep 
kunstenaars richtte in 1991 de stichting 
Memento Gedenkbeelden op. Van deze 
groep, die met wisselende bezetting 
nog steeds bestaat, zijn gedenkbeelden 
te zien op permanente exposities op 
Kranenenburg te Zwolle en De Nieuwe 
Ooster te Amsterdam. 
De kunstenaars die gedenktekens in 
hun portfolio hebben, krijgen met enige 
regelmaat opdrachten. Net als bij Huub 
en Adelheid Kortekaas is dit werk 
meestal een onderdeel van een veel 
breder oeuvre. ‘Dat is ook beter’, ver-
telde Adelheid mij kortgeleden, ‘anders 
loop je kans steeds hetzelfde te maken’. 
Omdat kunstenaars unica maken, toe-
gespitst op specifieke opdrachtgevers, 
blijft hun aandeel op het totaal van 
de monumenten beperkt. Bovendien 
komen dergelijke opdrachten bijna altijd 

van mensen die heel bewust afscheid 
nemen van een dierbare. ‘Want’, zegt 
Adelheid, ‘vaak laten nabestaanden zich 
overdonderen en kiezen uit het reguliere 
aanbod zonder verder te zoeken’.
Er zijn ook makers van moderne graf-
monumenten of urnen die aansluiting 
hebben gezocht bij de uitvaartwereld 
door monumenten te ontwerpen voor 
natuursteenbedrijven. De meeste natuur-
steenbedrijven hebben inmiddels een 
reeks moderne monumenten die in serie 
vervaardigd kunnen worden, vaak geïn-
spireerd door voorbeelden van kunste-
naars. Sommige bedrijven hebben een 
speciale moderne collectie in het assor-
timent opgenomen, die is ontworpen 
door kunstenaars of beeldhouwers. 

Vernieuwing geland?
Een kwart tot een derde van de mensen 
die een gedenkteken willen plaatsen, 
heeft belangstelling voor een persoon-
lijk grafteken of voor een monument 
dat wat aparter is dan gebruikelijk. Bij-
voorbeeld twee of drie zuilen met glas 
ertussen, een monument van roestvrij 
staal, of van glas met felle kleuren. Wie 
een paar willekeurige begraafplaatsen 
bezoekt, ziet dat een klein deel van deze 
mensen er daadwerkelijk toe besluit. 
Is de vernieuwing toch niet helemaal 
gelukt? Huub en Adelheid Kortekaas 

zijn over het algemeen tevreden over 
de recente ontwikkelingen rondom 
de dood, met een kanttekening. Adel-
heid: ‘Er is een reuzenstap genomen. 
Maar de graftekens zijn achtergebleven 
bij de overige ontwikkelingen. Som-
mige begraafplaatsen, zoals Moscowa 
in Arnhem, reiken andersoortige graf-
monumenten aan, maar op de meeste 
begraafplaatsen is dat een incident’.
Het aanzien van begraafplaatsen is 
enigszins veranderd, maar lang niet 
overal. Mondjesmaat worden andere 
materialen, kleuren en vormgeving toe-
gepast. De regels zijn versoepeld. Het 
aanbod van modellen is gevarieerder, 
al zijn bepaalde modellen en kleuren 
aanzienlijk gewilder dan andere. Op 
bijna elk jonger deel van een begraaf-
plaats staan in de zwartgranieten zee 
enkele unieke monumenten of van de 
standaard afwijkende modellen die de 
eentonigheid doorbreken. Soms werkt 
het aanstekelijk, dan zie je opeens een 
heel rijtje afwijkende monumenten. 
Daarnaast zijn er bescheiden verande-
ringen in de vorm van toevoegingen: er 
verschijnen weer fotoportretten ─ vaak 
in kleur of aangebracht in lasertechniek 
─, figuratieve motieven, persoonlijke 
symboliek en teksten of verzen. 
Het verleden leert dat nieuwe vormge-
ving langzaam en laat gestalte krijgt in 
het overgrote deel van de gedenktekens. 
Naar verwachting zullen er de komende 
decennia meer unieke en licht afwijken-
de graftekens bij komen. 

Tekst en foto’s: Rita Hulsman
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Een kwart tot een derde van de mensen die een 
gedenkteken willen plaatsen heeft belangstelling   
voor een persoonlijk grafteken 
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De praktijk van de uitvaart staat onder 
invloed van algemene trends. Neemt 
individualisering toe, dan heeft dat 
gevolgen voor de wijze waarop mensen 
zich laten begraven of cremeren. De 
maatschappij is commerciëler geworden 
en ook dat zie je terug in de uitvaart. 
Via internet zijn beklede kribben voor 
de uitvaart te bestellen. Sommigen 
maken prompt gebruik van dit aanbod 
en kleden de veel te vroeg gestorven 
baby aan met speciaal daartoe gekochte 
kleertjes. Een derde maatschappelijke 

trend is medialisering. Ik doel dan op de 
grote invloed van beeldvormende media 
op het maatschappelijke leven. Aanvan-
kelijk ging het voornamelijk om foto’s 
in kranten en tijdschriften en om beel-
den op televisie, daar zijn internet en 
fotootjes op ieders mobiel bijgekomen. 
Kenmerkend voor de drie trends, indivi-
dualisering, consumentisme en media-
lisering, is dat ze elkaar versterken. Het 
individu is tegen betaling momenteel 
veel beter in staat zelf uit te maken hoe 
hij of zij wenst over te komen. 

Funerair chatten
Ik vermoed dat de vraag ‘hoe kom ik 
over?’ in de uitvaart een grotere rol is 
gaan spelen in vergelijking met 25 jaar 
geleden. Uiterlijk vertoon lijkt me toe-
genomen en een enkele keer is het alsof 
de uitvaart een tranentrekkend specta-
culair evenement vol theatrale gebaren 
moet zijn (André Hazes). Andere voor-
beelden van dit ‘funerair theater’- want 
zo zou ik het toch wel willen noemen - 
zijn de foto van de echo van het gestor-
ven kindje op de schoorsteenmantel, 
de terugkeer van rouwserviezen en het 
herinneringscadeau: een cd-rom met 
de live afscheidsrede van de overle-
dene na afloop mee naar huis. Al deze 
sporadische uitingen zullen in soort en 
aantal nog enigszins toenemen, maar 
vervolgens verdwijnen. Funerair chatten 
met de overledene, begrafenisclowns, 
beschuit met muisjes bij de uitvaart 
van een doodgeborene of afscheid 
nemen aan de (lege) kist bij lichaams-
donatie, deze aan theater grenzende 
uitingen zullen van voorbijgaande aard 
zijn. Hoezo?

Zomer- en winterwende
De eerder genoemde drie trends zul-
len in de uitvaart nog een tijdje door-
werken. Een nieuwe maatschappelijke 
onderstroom tekent zich echter af die de 
uitvaart de komende 25 jaar aanzienlijk 
verandert. Deze onderstroom geef ik het 
etiket ‘back-to-basics’. Welke tekenen 
wijzen op een maatschappelijke trend 
van back-to-basics en hoe zal zich dat 
uiten in de uitvaart? Teruggaan naar 
waar je vandaan komt, je roots zoe-
ken, doen mensen door oude tradities 
opnieuw uit te vinden, toe te passen en 
er aandacht voor te vragen. Niet alleen 
de viering van zomer- en winterwende, 
ook religie is terug van weggeweest. In 
de uitvaart beschouw ik de hernieuwde 
belangstelling voor Allerzielen als teken 
van een opkomende nieuwe wind. 

Onder invloed van individualisering en commercialisering 
zijn ook op funerair gebied allerlei nieuwe en fascineren
de gewoonten ontstaan. Het resultaat is ‘uitvaartzorg op 
maat’. Bekende voorbeelden zijn het condoleanceregis
ter op internet en het ecologisch begraven in kartonnen 
kisten. Aan sommige nieuwigheden zoals een power
pointpresentatie in de aula van het uitvaartcentrum of een 
tatoeage met as van de overledene moet ik nog wennen. 
Hoe zijn deze ontwikkelingen in uitvaartland te duiden?

Van funerair theater
naar back-to-basics

Begrafenisclowns, beschuit met muisjes bij de uit-
vaart van een doodgeborene of afscheid nemen 
aan de (lege) kist bij lichaamsdonatie zijn van 
voorbijgaande aard
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Minder poeha?
Mijn inschatting is dat mensen zich 
meer gaan afvragen wat de betekenis 
van sterven is. Wat modern bevallen 
is, lezen we in geuren en kleuren in de 
krant. Er komt routinematig medische 
technologie aan te pas en het lijkt of 
het niet meer zonder kan. De overgang 
van kind naar adolescent is de tweede 
rite de passage. De eerste menstruatie 
en het breken der stem bij jongens zijn 
zaken in deze overgang die anno 2011 
nauwelijks van betekenis zijn. Trouwen, 
de één na laatste belangrijke overgang 
in het leven, blijkt nog steeds een hoog-
tepunt. De betekenisvolle huwelijks-
belofte ‘tot de dood ons scheidt’ lijkt 
echter niet meer van deze tijd. 
Hoe verloopt de laatste overgang? Sinds 
mensenheugenis is doodgaan basaal 
gelijk gebleven. Medische technologie 
en terminale zorg zijn tot veel in staat 
maar, als puntje bij paaltje komt, is 
doodgaan nog altijd een eenzaam avon-
tuur. Euthanasie lijkt nieuw, maar het 
basisbegrip ‘een zachte dood’ bestaat 
al eeuwen. Een natuurlijke dood is één 
van de weinige constanten in ons leven. 
Mijn inschatting is dat we tussen nu 
en 2035 het doodgewone van sterven 
weer terugvinden en – belangrijker – 
gaan herwaarderen. Ik hoop dat in de 
komende periode het besef doorbreekt 
dat sterven één van de weinige overge-
bleven authentieke, echte levenservarin-
gen is waar we als maatschappij zuinig 
op moeten zijn. Bij zo’n onherroepelijk 
vertrek past geen opsmuk. Een natuur-
lijke dood op leeftijd vraagt om een 
sobere uitvaart. Kortom: ik verwacht dat 
de poeha rond een natuurlijke dood in 
2035 minimaal zal zijn.

Verschillen in de uitvaart
Anno 2011 spreken we van een uitvaart 
op maat, te vergelijken met zorg op 
maat. Dit zijn ontwikkelingen die met 
individualisering en commercialisering 
te maken hebben. Net als in de gezond-
heidszorg is van een tweedeling in de 
uitvaartzorg sprake. Met geld en zucht 
naar originaliteit in combinatie met wat 
mediagenieke voorbeelden in je omge-
ving, zijn sommigen van ons eenvou-

dig in staat van de eigen uitvaart en het 
grafmonument een funerair statement te 
maken. 
Aan begraven wordt in de Randstad 
meer uitgegeven dan in Friesland. 
Samen met deze sociaal-economische 
verschillen ontstaan cultureel-econo-
mische differentiaties. In hartje Rot-
terdam werd onlangs een gloednieuw 
bejaardenhuis voor Turkse Nederlanders 
opgeleverd. Naar analogie verwacht ik 
in 2035 ‘aparte’ semiprivate islamiti-
sche of Chinese begraafplaatsen. Even 
‘apart’ als joodse begraafplaatsen, biedt 
deze funeraire pluriformiteit de betrok-
ken gemeenschappen intimiteit en de 
mogelijkheid eigen tradities te bena-
drukken.

Terebinth anno 2035
Alles bij elkaar zien we in de aanloop 
naar 2035 meer ‘funerair theater’ en 
buitenissigheid. Ik verwacht ondertus-
sen een back-to-basics-beweging die 
zich manifesteert in versobering en 
kleinschaligheid. Mensen beseffen in 
2035 dat een natuurlijke dood geen 

poeha nodig heeft. Zij bezoeken digitaal 
begraafplaatsen om de sfeer te proeven 
en komen zo nodig langs om te kijken 
in welke hof ze willen liggen en of de 
aula voldoende intiem is. Het stenen 
erfgoed waar De Terebinth zich vooral 
op richt, zal aandacht blijven vragen. 
Maar de dood is tegen die tijd geen 
taboe meer en begraafplaatsen trekken 
dan vanzelf minder toeristen. Toekom-
stige beheerders van begraafplaatsen 
zullen naast hun materiële beheer vooral 
aan spirituele zaken aandacht schenken.

Tekst en foto in kader: Jannes Mulder

Een lijstje van diverse websites met uitvaart-
trends is te vinden op www.terebinth.nl 

Het besef breekt door dat sterven één van de weinige 
overgebleven authentieke, echte levenservaringen is 
waar we als maatschappij zuinig op moeten zijn

Nieuw crematorium in Delft
Een voorbeeld van een gloednieuw uitvaartcentrum dat inspeelt op maatschap-
pelijke trends is Iepenhof, Hoflaan 18 in Delft. Ontworpen en ontwikkeld door 
Hulshof Architecten en in april 2011 geopend door uitvaartvereniging De Laatste 
Eer. De begrafenis-, crematie- en opbaarruimtes bieden geborgenheid, warmte 
en rust. Het geheel is plechtig, maar ook intiem en geruststellend. Het gebouw 
is duurzaam, mede dankzij warmteterugwinning. Buiten viel mij op hoe het 
bescheiden gebouw past en is opgenomen in het landschap van de gemeentelijke 
begraafplaats Iepenhof met de vele hoven en smalle paden.
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Mensen rouwen om alle dieren waar-
mee ze een band hadden. De diersoort 
is niet van belang, om vogels wordt net 
zo innig gerouwd als om honden. Rouw 
geeft een aanzet voor acceptatie en 
aanpassing van het leven na het verlies 
van een mens of dier. Speciale dieren-
begraafplaatsen zijn er in het hele land. 
Zo kunnen sinds 1970 huisdieren wor-
den begraven op een stuk land van een 
boerderij in Zevenhoven. Op Wereld-
dierendag is het er een enorme drukte 
en komen mensen allerlei aandenkens 
op de grafjes leggen. Dierenbegraaf-
plaats Zevenhoven organiseert jaarlijks 
vrij willigersdagen, dit jaar nog op 8 
oktober en 19 november 2011. Elkaar 
ontmoeten, samen de begraafplaats 
verzorgen en samen een hapje eten, 
smeedt een bijzondere band en kan 
enorm helpen in een rouwproces. 

Grafkunst
Dierenbegraafplaats Zandvoort is 
gelegen op een apart gedeelte van de 
Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 
Tweemaal wandelde ik over deze be-
graafplaats en las elke tekst. Mijn eerste 
indruk is een bepaald soort gezellige 
rommeligheid. Dit komt door de grote 
mate van vrijheid die mensen hebben 
voor het inrichten en onderhouden van 
het grafje. Een vrijheid die er bij graven 
voor volwassen mensen minder is, of in 
ieder geval minder gevoeld wordt, maar 
die al wat groter lijkt bij graven voor 
kinderen. In de grafkunst bij volwasse-
nen is enige lijn te zien in vormgeving, 
mode, geschiedenis, rijkdom e.d. Bij 
graven voor kinderen bestaat een grote-
re verscheidenheid die meer gerelateerd 
lijkt aan het vaak onverwachte en door-
gaans immens grote verdriet. 

Bij huisdieren zijn de verscheidenheid 
en vrijheid nog groter. Sommige graven 
doen mij denken aan mini-grote-men-
sen-graven: netjes, gestileerd met een 
teken van de rijkdom van de baasjes. 
Andere graven associeer ik met kinder-
grafjes, zoals de aanwezigheid van de 
speeltjes van het dier. 
Vaak is sprake van heel persoonlijke en 
vrije vormgeving. Waar kindergraven 
nog enige lijn hebben in ‘allemaal een 
speciaal gemaakt monument’, ligt het 
voor dierengraven blijkbaar vrij. Van 
tennisballen en andere speeltjes tot zelf 
meegebrachte stenen; van zelf beschre-
ven houtjes tot grotere gebeeldhouwde 
monumenten; van zelfgekleide tegeltjes 
tot gesealde foto’s, het is er allemaal. 
Sommige boodschappen lijken op die 
van kindergraven en op veel monumen-
ten wordt zelfs gesproken van ‘mijn 
kind’. Dat laat zien hoe sterk de band 
met het huisdier als gezinslid wordt 
gevoeld. 

Katten en vogelhuisje
Op enkele grafmonumenten staat geen 
naam, op vele slechts namen met soms 
een datum. Vaak weet je niet of het gaat 
om honden, cavia’s of andere dieren.  

Monumenten tonen rouw om kat Gijs
Mensen vinden het belangrijk om op persoonlijke wijze 
voor de laatste keer van iemand afscheid te nemen. Ook 
voor hun huisdieren, die steeds meer als gezinslid wor
den gezien, blijken de uitvaartrite en een grafmonument 
belangrijk. Beide helpen bij het verwerken van het ver
lies. Het aantal dierenbegraafplaatsen neemt toe en het is 
inmiddels toegestaan huisdieren te cremeren. 
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Zo sta ik bij een kei met daarop slechts 
de naam ‘Gijs’. Ik ontmoet het baasje en 
zij vertelt dat Gijs een vrolijke en gezel-
lige golden retriever was. Even verder-
op een klein katvormig momentje voor 
een andere Gijs en gezien de vorm van 
dit monument neem ik aan dat Gijs een 
kater was. Later zie ik een vogelhuisje 
als monument met een weinig zeggende 
naam. Volgens mij kan op deze wijze 
geen vogel gehouden worden… mis-
schien was het huisje een lievelings-
object van een kat om naar vogeltjes te 
loeren? 
Wat religie betreft kom ik slechts twee 
voorbeelden tegen. Op het ene monu-
ment een davidster; op het ander het 
verzoek aan de hondengod vooral zui-
nig op het hondje te zijn. 

Keuzemogelijkheden 
Bij het overlijden van een huisdier zijn 
er diverse keuzemogelijkheden. Het 
stoffelijk overschot kan worden aange-
boden voor destructie waarna het dier 
samen met andere dieren en slachtafval 
in grote verbrandingsovens verdwijnt. 
In sommige gemeenten mag, onder 
voorwaarden te vinden in de gemeente-
lijke verordeningen, een klein huisdier 
in de eigen tuin begraven worden. Van 
speciale begraafplaatsen voor dieren en 
dierencrematoria maken mensen steeds 
vaker gebruik. 
Enkele minder gebruikelijke zaken 
als een dier opzetten, het gebruik van 
gedenkbomen en eco-begraven verdie-
nen meer aandacht. Zo is het toegestaan 
een huisdier door een preparateur te 

laten opzetten. De mensen die ik daar-
over spreek, geven aan nog altijd een 
groot en intens verdriet te voelen. Zij 
willen om die reden geen foto’s toestaan 
en anoniem blijven. 
Preparateurs die huisdieren opzetten, 
raden het doorgaans af en doen het niet 
graag. Mensen missen ‘iets’ als ze naar 
het dier kijken en dat wat ze missen 
kan zelfs de beste preparateur niet voor 
elkaar krijgen. 
Opvallend aan de opgezette dieren is dat 
een hond netjes opzit en pootjes geeft 
en een kat die slaapt alsof zij zo wak-
ker kan worden om naar het nog altijd 
klaarstaande voedselbakje te wande-
len. De eigenaren praten over een her-
denking om een herinnering levend te 
houden – waarbij het opgezette dier als 
monument fungeert – maar ik krijg ik 
de sterke associatie van het léven levend 
willen houden. Het dier zelf, niet de 
herinnering.

Dierenboom
Een andere mogelijkheid is de as van 
het gecremeerde dier (of mens) te laten 
opnemen in een levend monument, bij-
voorbeeld in een boom. 
De Gedenkboom biedt de mogelijkheid 
de herinnering aan de mens of het dier 
levend te houden. Tijdens de ceremonie 
– zelf vorm te geven onder begeleiding 
van een medewerker – wordt het meng-
sel van as en aarde samengevoegd in 
een speciale bak, waarin vervolgens een 
jonge boom naar keuze wordt geplant. 
Wanneer de jonge boom goed geworteld 
is en alle vruchtbare bestanddelen van 

de as heeft opgenomen (gemiddeld na 
vier maanden), kan deze van de kweke-
rij overgebracht worden naar een plek 
naar keuze. Dat mag in eigen tuin, de 
vrije natuur of in een grote plantenbak 
op het balkon.
Het Dieren Uitvaart Centrum te Am-
sterdam pakt zaken weer heel anders 
aan en begraaft milieuvriendelijk. Het is 
dus niet mogelijk om speeltjes of andere 
aandenkens mee te begraven. De dieren 
worden in milieuvriendelijk materiaal 
in een weide begraven waarna het gras 
weer wordt ingezaaid. Met behulp van 
een coördinatiesysteem van nummers 
en letters langs de zijkanten kan men de 
plek terugvinden. 
 
Ter afsluiting raad ik iedereen aan eens 
een kijkje te nemen op een dierenbe-
graafplaats. Je kunt zien hoe voor velen 
van ons huisdieren van grote emotionele 
betekenis zijn geweest.

Tekst en foto’s: Selma Damsma 

foto’s pagina 24:
links: monumEnt voor kat gijs.
rEchts: EErst dE zElfgEmaaktE houtEn 
kruisjEs, latEr krEEg WiskE EEn stEEn. 

foto’s rEchts:
vogElhuisjE, maar WElk diEr zou Er liggEn? 
uitErst rEchts: EEn van dE monumEntEn mEt 
EEn rEligiEus tintjE.

Verder lezen?
• Prepareren.nl 
• Dedierenboom.nl en 
 rememberingreen.nl
• Vennenberg.nl
• Dierenbegraafplaats.com
• Dierenbegraafplaats-zandvoort.nl
• Ducamsterdam.nl

Sommige boodschappen lijken op die van kindergra-
ven en op veel monumenten wordt zelfs gesproken 
van ‘mijn kind’
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Van de voorzitter
We staan vlak voor ons jubileum van 
24 september. De afgelopen maanden 
zijn we druk in de weer geweest met 
de voorbereidingen. Het jubileumboek 
wordt gemaakt en de fototentoonstelling 
over het werk van De Terebinth 
voorbereid. De bereidheid om mee te 
werken is groot. Ook hebben we van 
diverse organisaties een financiële 
bijdrage mogen ontvangen zodat we 
met een sluitende begroting kunnen 
werken. En dat doet ons deugd in deze 
tijd van crises. 
Voor het jubileum rekenen we op zoveel 
mogelijk belangstellenden. We willen 
graag een volle zaal. Als bestuur vinden 
we de bijeenkomst erg belangrijk voor 
de vereniging. We hebben een aantal 
‘mijlpalen’ te melden. Allereerst vinden 
onze leden dat we ons nog druk moeten 

maken om de zorg voor het funerair 
erfgoed. Dat is een van de uitslagen van 
de ledenenquête. Vandaar dat we 24 
september een manifest gaan aanbieden, 
waarin we onze zorg uitspreken en 
aangeven wat men van Vereniging De 
Terebinth mag verwachten. 
Een tweede mijlpaal is ons 
jubileumboek Over 25 jaar. Een 
boekwerk met denkers en schrijvers 
uit de funeraire wereld die hun visie 
geven op de funeraire cultuur over 25 
jaar. Ik zou het een getuigenis willen 
noemen. Dankzij onze sponsors is 
het een prachtig boek geworden. Ik 
wil hier met name Rindert Brouwer, 
Jeannette Goudsmit en Peter Henssen 
noemen die door hun geweldige inzet 
dit gerealiseerd hebben. Ik zou zeggen, 
laat u verrassen en kom het boek 
ophalen tijdens de jubileumviering in 
Hilversum. 

Ten slotte kunnen we twee kandidaten 
voor het bestuur voordragen. Zie voor 
meer informatie het volgende artikel. 
We denken dat beiden, samen met de 
andere bestuursleden, de vereniging 
verder zullen uitbouwen. Daarbij 
zijn ons jubileum en de ontwikkelde 
activiteiten een goede impuls. 
Zelf kijk ik terug op toch wel drie 
spannende jaren, waarin we flink aan de 
slag zijn geweest. Ik denk dat we erin 
geslaagd zijn het elan en de uitstraling 
van de vereniging te versterken. Maar 
we zijn er nog niet. Een van de taken is 
werven van nieuwe leden en de verdere 
uitbouw van externe contacten. Ik kijk 
met een goed gevoel terug op deze 
drie jaar en zal zeker waar gewenst 
een bijdrage blijven leveren aan de 
vereniging. 

Harry Arkesteijn 

Vereniging De Terebinth bestaat 25 jaar
Op zaterdag 24 september 2011 houdt De Vereniging haar jubileumviering in 
Zalencentrum De Akker, Melkpad 14A, 1217 KC Hilversum. 
Het programma is als volgt:

10.30 uur Ontvangst deelnemers
11.00 uur Opening jubileumbijeenkomst door de voorzitter
11.15 uur  Huishoudelijk gedeelte Algemene Leden Vergadering 
12.30 uur Ontvangst genodigden 
13.00 uur Eenvoudige lunch en bezoek fototentoonstelling

14.00 uur Korte jubileumtoespraak door voorzitter,
  toelichting Terebinth manifest

  Presentatie jubileumboek Over 25 jaar door Rindert Brouwer

  De toekomst van de funeraire cultuur, een drietal impressies 
  door Ineke Strouken (Nederlands Centrum Volkscultuur), 
  Guus Sluijter (Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover) en 
  Wim van Midwoud (Landelijke Organisatie Begraafplaatsen)

  Uitreiking eerste exemplaren jubileumboek

  De funeraire wereld - een wereld apart, afronding van de 
  jubileumbijeenkomst door Marie-Louise Meuris, directeur 
  Begraafplaats Crematorium en Gedenkpark De Nieuwe Ooster

15.30 uur Afronding met drankje en hapje

In verband met voorschriften van de brandweer kunt u deze bijaankomst alleen 
bijwonen als u zich heeft aangemeld via onze website www.terebinth.nl. De leden 
hebben hiertoe een uitnodiging ontvangen.         De Terebinth

Vereniging voor Funeraire Cultuur
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Twee kandidaten voor het bestuur
Met groot genoegen draagt het bestuur van De Terebinth twee nieuwe bestuursleden 
voor. Het zijn mevrouw Siska Caneel en de heer Peter Henssen. Het bestuur draagt 
Peter Henssen voor als beoogd voorzitter en opvolger van de huidige voorzitter Harry 
Arkesteijn. Siska Caneel wordt voorgedragen als assistentsecretaris van het bestuur. 

Beide kandidaten hebben enige tijd 
meegelopen en zich stevig ingezet bij 
de voorbereidingen van ons jubileum. 
Peter Henssen heeft zoals bekend vorig 
jaar een ledenenquête georganiseerd en 
daarop in de laatste ledenvergadering 
een toelichting gegeven. We zien in hem 
een goede voorzitter die de vereniging 
en het bestuur verder kan versterken. 
Wij zullen onze voordracht voorleggen 
aan de ledenvergadering op 24 septem-
ber 2011. Beide kandidaten worden 
hieronder voorgesteld. 

Peter Henssen, beoogd voorzitter 
Peter Henssen (1944) werkte na zijn 
doctoraal sociologie bij het Ministerie 

van Defensie, vooral in de zorg voor 
gehandicapte ex-militairen en oor-
logsveteranen. Naast zijn werk deed 
hij ervaring op als bestuurslid van een 
Volksuniversiteit, een schoolbestuur 
en een instelling voor maatschappe-
lijke dienstverlening. Vrijwilligerswerk 
in de uitvaartbranche deed hij onder 
andere op als AVVL-uitvaartconsulent 
en funerair spreker bij de Humanisti-
sche Uitvaartbegeleiding. Sinds 1998 
is hij samen met zijn vrouw zelfstan-
dig uitvaartverzorger, Hij was ook de 
redacteur van de Nieuwsbrief van het 
Netwerk Uitvaartvernieuwers en later 
redactielid van Het Uitvaartwezen. 
Sinds ongeveer twee jaar is hij lid van 
De Terebinth waarvan een jaar actief. 
Hij organiseerde de eerste ledenen-
quête en vormde met Rindert Brouwer 
de redactie van het jubileumboek. Hij 
heeft een brede belangstelling voor 
onderwerpen op het gebied van uitvaart, 
begraven, cremeren en herdenken. Zie 
www-peterhensenuitvaartzorg.nl

Siska Caneel, beoogd assistent-
secretaris 
Siska Caneel (1955) werkte voordat zij 
in 2005 een zelfstandig uitvaartbedrijf 
in Arnhem startte al tien jaar als (eind)
redacteur bij een huis-aan-huisblad in 
Deventer en bijna tien jaar als direc-
tieassistent en office manager bij een 
landelijke maatschappelijke instelling. 
Ze heeft bijna dertig jaar als vrijwilliger 
bestuurservaring opgedaan in diverse 

maatschappelijke besturen, zoals de 
Gelderse Vrouwenraad, het Politiek 
Scholings Centrum, FNV Vrouwen, 
fractievoorzitter in de gemeenteraad van 
Rijnwaarden, Seniorenraad Arnhem, 
Programmaraad en Algemeen Bestuur 
Omroep Gelderland. Sinds begin 2011 
is zij lid van De Terebinth omdat de 
doelstelling haar bijzonder aanspreekt. 
Door binnen de vereniging actief mee te 
denken en werken hoopt zij een bijdrage 
te kunnen leveren aan de verwezen-
lijking van die doelstelling. Zie www.
caneeluitvaarten.nl

Het bestuur

En ook de ‘opmaker’ van dit tijdschrift feliciteert 
De Terebinth met het zilveren jubileum

   • uitgeverij met eigen studio
   • gespecialiseerd in de opmaak van boeken en ledenmagazines

Meer informatie? Bel of mail naar (010) 7370372 / info@guysengodoy.nl
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Over de ledenenquête van 2010
Eind 2010 zijn honderd leden benaderd met de vraag of 
zij een schriftelijke enquête wilden invullen. Dat was voor 
het eerst sinds de oprichting in 1985. De respons was 
65%, een relatief hoog percentage. Daarom mag worden 
gesteld dat veel leden er belang aan hechten bestuur en 
redactie hun mening te geven. Anders gezegd: de vereni
ging gaat hen ter harte. Het hoge percentage maakt de 
resultaten representatief voor het hele ledenbestand. 

Tweederde van de leden is langer dan 
vijf jaar lid, een derde zelfs meer dan 
tien jaar. Veel leden blijven dus langdu-
rig lid. Tegelijk is slechts 4% korter dan 
twee jaar lid. De inmiddels geplande 
ledenwervingsactie is dus noodzakelijk 
om de vereniging getalsmatig op het 
huidige niveau te houden.
Meer dan de helft van de responden-
ten beschouwt zich als meelevend lid. 
Bijna 40% ziet zichzelf als abonnee 
van het tijdschrift. Actief lid noemt zich 
6%. Dat is weliswaar weinig, maar niet 
ongewoon voor vrijwilligersorganisa-
ties. Een klein aantal personen vormt de 
kurk waarop de organisatie drijft. 

Zorg voor het funerair erfgoed
Ruim tweederde van de ondervraagden 
vindt de zorg voor waardevolle histori-
sche begraafplaatsen/grafmonumenten 
matig, en ruim 20% vindt die slecht. 
Het gaat hier om de kerntaak
van de vereniging, en het zou bevreem-
ding opwekken wanneer de leden er 
geheel anders over zouden denken. Feit 
is evenwel dat er in de afgelopen 25 jaar 
veel ten goede is gekeerd. Dit neemt 
niet weg dat er nog veel moet worden 
gedaan. Het bestuur zal zich met name 
bezinnen op concrete en meetbare doe-
len voor de komende jaren.
 
Functioneren bestuur
Bijna de helft van de leden vindt dat het 
bestuur zijn werk goed doet. Een even 
groot aantal heeft daar geen mening 
over. Het bestuur ziet de noodzaak de 
leden duidelijker te informeren over wat 
het doet. 

Regionale Adviseurs
Driekwart van de leden kent taak en 
werkwijze van de regionale adviseurs 
niet, en weet ook niet wie deze functie 
in de eigen regio vervult. Het behoeft 
geen betoog dat het bestuur hier erg veel 
aan zal moeten doen.

Tijdschrift
Het tijdschrift Terebinth wordt door 
een grote meerderheid positief gewaar-
deerd. Dat is een compliment aan de 
redactie en allen die aan dit medium 
medewerking verlenen. Qua rubrieken 
gaat de belangstelling het meest uit 
naar informatieve artikelen, funeraire 
wandelingen en iets mindere mate naar 
boekbesprekingen en graven op inter-
net. Verenigingsnieuws scoort met 13% 
het laagst. Het bestuur zal de redactie 
uitnodigen voor een gesprek over de 
vraag of eventueel iets andere accenten 
wenselijk zijn. 

Prioriteiten
De ondervraagden vinden van alle acti-
viteiten het meest belangrijk: het advi-
seren van begraafplaatsen, het tijdschrift 
en de excursies. Verder werden vooral 
genoemd: de inventarisatieploeg, lezin-
gen, de website, de restauratieploeg en 
de digitale nieuwsbrief.

Evaluatie
Alles overziende meent het bestuur dat 
de enquête-uitslag duidelijk maakt dat 
de leden het aanbod van activiteiten 
waarderen. Niets wijst erop dat er een 
heel andere koers zou moeten worden 
gevaren. Wel zal er veel energie moeten 
worden gestoken in het informeren over 
wat het bestuur doet, en wat de regio-
nale adviseurs doen en presteren.

Tot slot
Het bestuur wil hierbij allen die op een 
of andere manier aan de enquête hebben 
meegewerkt hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage. Veel respondenten hebben 
ook suggesties gedaan. Zo droegen zij 
ertoe bij dat bestuur, redactie en leden 
belangrijke informatie hebben gekregen 
om het functioneren van de vereniging 
te optimaliseren. 

Het bestuur

Leren restaureren?
Zoals u misschien weet is er in 
De Terebinth een restauratieploeg 
gevormd. Hans van Selm, Hans 
Gorter, Henk Paardekooper, Wim 
Westenengh en Cor van Oosterhout 
doen mee. Maar wij willen graag 
dat meer mensen zich opgeven. De 
ploeg zal zich leren bekwamen in 
het stellen, zwarten en lijmen van 
grafmonumenten. Ook zal aandacht 
worden besteed aan het verwijderen 
van roestige doken in grafstenen. De 
leiding rust bij Rinus van den Belt, 
een steenhouwer in ruste en nu in 
dienst van Natuursteenvoorlichting. 
In de toekomst moet deze restau-
ratieploeg vrijwilligers begeleiden die 
een begraafplaats willen opknappen. 

Als u interesse heeft, kunt u zich 
aanmelden bij Wim Vlaanderen: 
Kranenburgweg 5 8024 AC Zwolle, 
e-mail: vlaanderenmei@gmail.com.

Lezers reageren
In Terebinth nummer 2 leverde 
het discussiestuk Een grafsteen 
hergebruiken twee reacties op. Een 
van de inzenders wilde zijn bijdrage 
liever niet geplaatst zien. Hieronder 
de andere reactie.

Geachte redactie,
Ik ben het absoluut niet eens met 
uw stelling dat vergruizen beter is 
dan grafstenen hergebruiken. Ik 
vind het juist wel iets symbolisch 
hebben dat na ruiming de herinnering 
van de overledenen toch blijvend 
is. Bovendien ook vind ik dat de 
inscripties zichtbaar moeten blijven.
Het vergruizen van grafstenen 
vind ik in cultuurhistorisch opzicht 
doodzonde. Stel je voor dat we 
zouden besluiten alle grafstenen in 
de kerkvloeren te vernietigen. Het 
is overigens ook niet waar dat de 
RK kerk haar kerkgebouwen liever 
prijsgeeft aan de sloper dan aan 
profaan hergebruik. Dat kan ook niet 
want vele kerken zijn een monument
Kortom ik ben voor behoud hoe dan 
ook.
Met vriendelijke groet,
Peter van Wiechen
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BGNU feliciteert De Terebinth bij haar 25-jarig bestaan

  BGNU - Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen
  Postbus 93529, 2509 AM ‘s-Gravenhage
  Telefoon 070 - 364 75 00 - Telefax 070 - 345 90 23
  E-mail info@bgnu.nl - URL www.bgnu.nl

BGNU is de afkorting van “Branchevereniging Gecertificeerde  
Nederlandse Uitvaartondernemingen”. Het is de organisatie waarin  
kwaliteitsgerichte uitvaartondernemers samenwerken aan een gezonde 
bedrijfstak. De vereniging vertegenwoordigt een overtuigende  
meerderheid van de branche door het aantal ondernemingen dat lid is en 
het deel van de uitvaartverzorgingsmarkt dat haar leden samen  
verzorgen. 

Bij het overlijden van een dierbare is het belangrijk te kunnen vertrouwen 
op professionele ondersteuning. Op betrokkenheid, begrip en medeleven. 
Kortom, op een uitvaartonderneming die u alle zorg uit handen neemt, 
zodat u op passende wijze samen met familie en vrienden invulling kunt 
geven aan een waardig afscheid. 

BGNU hanteert uitermate strenge criteria op het gebied van kwaliteit. Zo zijn alle 
aangesloten uitvaartondernemingen in bezit van het onafhankelijke Keurmerk 
Uitvaartzorg. Een garantie voor transparante dienstverlening en uitstekende 
ondersteuning in een periode waarin u die het meeste nodig heeft. 
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              Ontwerp en (her)inrichtingsplannen 
 voor begraafplaatsen, kerkhofjes en
 crematoria:

 • uitbreiding/inbreiding/herinrichting
 • ontwikkeling nieuwe begraafplaats
 • opwaardering/revitalisatie
 • kinderhofjes
 • urnenmuren
 • urnentuinen
 • nagedachtenismogelijkheden,
    strooivelden en verzamelgraven
 • restauratie & renovatie

               Buro- en projectinformatie op aanvraag.  
                           Zie ook: www.adawille.nl
            

ir. Ada Wille bnt
Dorpsstraat 37
2396 HB Koudekerk a/d Rijn
tel. 071-341 90 97 
06-23 37 97 09
info@adawille.nl
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ATELIER16
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feliciteert De Terebinth 
met haar 25-jarig jubileum.
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Op onze websites vinden bezoekers (ruim 800.000 per jaar) naast algemene, ook 
informatie over diensten en producten in de uitvaart. Zo vinden bezoekers direct het 
product of dienst waarnaar zij op zoek zijn: van asverstrooiing tot uitvaartverzorging. 
In de algemene en provinciale adressengidsen (bereikbaar via al onze websites!)  

kunnen potentiële klanten 
via uw adres vermelding  
direct naar uw website.

Kosten:
Vermelding in alle 
adressengidsen op onze 
websites met een link 
naar uw  website  al 
vanaf € 125,- per jaar.

uitvaartinformatie.nl / crematorium.nl / begraafplaats.org / rouw.nl

www.uitvaartadressen.nl
Uitvaart Internet Diensten

P. Moreelsestraat 30, 8932 HS Leeuwarden / T. 058-2139707 / E. info@uitvaartinformatie.nl

Onze websites bieden bedrijven en 
organisaties de mogelijkheid om snel 
vindbaar te zijn op het internet (onze 
websites staan bij vrijwel alle zoekmachines 
op nr. 1) en zo een grotere doelgroep te 
bereiken.

Uniek is dat u voor één prijs via al onze 
websites snel bent te vinden.
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   Dagelijks bestuur Vereniging 
   De Terebinth
   Harry Arkesteijn (voorzitter), 040-2070636,    
   voorzitter@terebinth.nl; Paul Stoffels (pen-

ningmeester), 0499-391044, penningmees-
ter@terebinth.nl; vacature secretaris.

Bureau
Hans van Selm, Ruttenbeeklaan 57, 6732 
AZ Harskamp, 0318-456723, bureau@
terebinth.nl.

Doelstelling
De Terebinth is een onafhankelijke landelijke 
vereniging die zich inzet voor de funeraire 
cultuur in Nederland. Behoud van en aan-
dacht voor waardevolle kerkhoven, begraaf-
plaatsen en gedenktekens staat daarbij 
voorop. 
Verder streeft zij naar een brede toegan-
kelijke funeraire structuur, waarin burgers 
gemakkelijk hun weg weten te vinden en 
waar informatie in alle openheid voor ieder-
een voorhanden is. De vereniging bepleit 
een goede en respectvolle zorg voor onze 
doden en hun nabestaanden.

UIT HET VElD
In deze rubriek vertellen regio
adviseurs over hun werk. Deze 
keer Wim Vlaanderen die aan de 
wieg van De Terebinth stond.
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Wim Vlaanderen is lid van het eerste uur. 
Een terugblik op 25 jaar De Terebinth.
‘Met verbazing lazen we het in de krant. Een 
bijeenkomst onder de titel Zorg rond dood 
en rustplaatsen. We konden het indertijd 
nauwelijks geloven! Het zou over ondoor-
dacht ruimen van graven gaan zonder dat 
nabestaanden er bericht over kregen. En over 
bijzondere bomen op de oude begraafplaat-
sen. Als beheerder wist ik dat alle bomen in 
Zwolle waren geïnventariseerd behalve die 
bij mij op Kranenburg. Dus ik ben direct 
naar die eerste bijeenkomst in Utrecht 
gegaan. Daar zaten achter een keurige tafel 
J.C.M. Hattinga Verschure met Meindert 
Stokroos, de man van gietijzeren hekwerken, 
en Huub Kortekaas, de kunstenaar van de 
toegangspoorten van begraafplaatsen. We 
vonden het wel een beetje intellectuelen. 
Iemand begon Frans te spreken en daarna een 
ander Engels. Ik kon daar niet tegen, stond 
op en vroeg ‘kan iemand dat voor me verta-
len?’ ’Sorry’, en zo meer. Ik mocht de voor-
zitter wel. Hij zei dat ik moest tutoyeren en 
Joop mocht zeggen. Daar had ik wel moeite 
mee indertijd. Hij had een aristocratisch 
voorkomen en de stem van een commissaris 
van politie. Maar wij van de begraafplaatsen 
waren in dit gezelschap ver in de minderheid. 
Gert-Jan Korte, beheerder van de gemeen-
telijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan in 
Den Haag maakte in 1989 een mooi rapport 
met de titel De laatste eer over het beheer 
zijn eigen begraafplaats en ik ging op ver-
zoek van de voorzitter excursies organiseren. 

Ondertussen had De Terebinth een proces 
tegen het ruimen van graven in Heerenveen 
in gang gezet. We zijn toen prompt naar 
Heerenveen gegaan en de pers overviel ons. 
Zoveel aandacht kregen we vanwege dat pro-
ces. Hattinga betaalde uit eigen zak de kosten 
van dit proces maar helaas verloren we van 
de gemeente Heerenveen. In 1989 organi-
seerde Wessel Meijer in Utrecht Nekroforum, 
een festival over dood en samen met mijn 
verzamelde spullen trokken we opnieuw aan-
dacht van veel kranten.’
‘Hattinga stopte in 1991 en daarna kwam 
Henny Siebelt. Net als ik een einzelgänger. 
Siebelt heeft veel voor de vereniging gedaan. 
Ons ledental was toen hoog, 700! Het is goed 
te bedenken dat het Nederlands Uitvaart 
Museum Tot Zover en de Landelijke Organi-
satie van Begraafplaatsen (LOB) toen nog 
niet bestonden. Een hoogtepunt was mijn 
bezoek aan het Arbeitsgemeinschaft Fried-
hof und Denkmal in Kassel, Duitsland. Dat 
moesten we in ons land ook krijgen. Voor 
mij was een ander hoogtepunt de lezing in 
Stuttgart en later mijn lezing in Antwerpen. 
Als ik terugblik waren er ook kleine diepte-
punten. Bijvoorbeeld toen de algemene 
ledenvergadering in 2001 de ondertitel van 
De Terebinth van vereniging voor herstel 
van zorg rond dood en rustplaats veran-
derde in Vereniging voor Funeraire Cultuur. 
Het stond intelligent, maar funerair zegt 
een buitenstaander zo weinig’. ‘Anno 2011 
gaat het goed met de vereniging. Landschap 
Overijssel heeft De Terebinth gevraagd met 

een groot project Historische begraafplaatsen 
in cultuurtoeristisch perspectief mee te doen 
(www.ribo.nl). Dat zouden we meer moe-
ten doen. De vereniging heeft de afgelopen 
25 jaar veel kennis en ervaring opgebouwd. 
Kennis over heraldiek en symboliek. We 
hebben leden die veel weten van dendrologie 
en we hebben stenendeskundigen in huis. 
Ik zou restauratieploegjes willen oprichten 
die vrijwilligers lokaal het vak leren. En wat 
voor wensen ik voor de toekomst nog meer 
heb? Ja, deze! Ik mag hopen dat de inhoud 
van ons tijdschrift, de digitale Nieuwsbrief 
en onze website wat toegankelijker en meer 
bruikbaar worden voor gewone leden. Schrijf 
dat maar op, want jij zit toch in de redactie?’

Tekst: Jannes H. Mulder


