
Tweehonderd jaar Begraafplaats Tongerseweg Maastricht   

Oud en Nieuw Bergklooster
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Graven op internet: tweehonderd jaar
Dit nummer van Terebinth is gro-
tendeels gewijd aan het 200-jarig 
bestaan van de algemene begraaf-
plaats aan de Tongerseweg in Maas-
tricht. De Tongerseweg is daarmee 
een van de oudste begraafplaatsen 
die in de 19de eeuw buiten de muren 
of singels van de steden werden 
aangelegd. 
In 1777 opende in de duinen bij 
Scheveningen de eerste de begraaf-
plaats ‘Ter Navolging’ als eerste 
echte buitenbegraafplaats. Ook 
elders in het land ontstonden initia-
tieven voor het buiten (de bebouwde 
kom) begraven. In 1781 volgde Oud-
Zuilen. Deze buitenbegraafplaats 
werd gesticht door baron W.R. van 
Tuyll van Serooskerken, de bewoner 
van het aangrenzende Slot Zuylen. 
Ter Navolging in Tiel opende in 
1786 en Rustoord in Diemen in 
1791. Op 27 januari 1812 werd de 
begraafplaats aan de Tongerseweg 

in Maastricht ingezegend. Vorig jaar 
nog werd het 200-jarig bestaan van 
de begraafplaats van ’t Heike aan de 
Bredaseweg in Tilburg gevierd. 
Op de site van André Wils kun je 
onder het kopje ‘200 jaar 1811-2011’ 
een prachtige virtuele wandeling 
maken over de begraafplaats. 
Ook Terebinth besteedde in het 
maartnummer 2011 aandacht 
aan het ‘kerkhof met de beelden’. 
Het intikken van de trefwoorden 
‘begraafplaats’ en ‘200 jaar’ levert 
behalve Maastricht en Tilburg 
geen concrete resultaten op. De 
echte grote hausse van jubilerende 
begraafplaatsen wordt pas verwacht 
na 2029. 
Vanaf 1 januari 1829 was het begra-
ven in kerken om hygiënische 
redenen verboden en moesten 
gemeenten met meer dan duizend 
inwoners een begraafplaats buiten 
de bebouwde kom aanleggen. 

Een bijzondere plaats in de funeraire 
geschiedenis van Nederland neemt 
begraafplaats Bergklooster in. Deze 
werd in 1399 in gebruik genomen als 
kerkhof van het Agnietenklooster. 
Na de Reformatie werd het klooster 
gesloten en afgebroken, maar de 
begraafplaats bleef tot op de dag 
van vandaag in gebruik. Op 12 mei 
werd de nieuwe uitbreiding van 
Bergklooster geopend (zie elders in 
dit nummer).

Bartho Hendriksen
b.w.hendriksen@planet.nl

•	 Den	Haag,	Ter	Navolging,	
 www.ternavolging.nl
•	Maastricht,	Tongerseweg,	
 www.begraafplaatstongerseweg.nl
•	 Tilburg,	’t	Heike,	
 www.andrewils.nl/Virtualtour/
 bredaseweg/viewtour.html

In het laatste nummer van Terebinth 
stond een oproep van Marlien de Ru 
om de paaltjes op de begraafplaats in 
Marken te verklaren. 
Rindert Brouwer meldt dat op de web-
site van Atelier Terre-Aarde onder het 
thema ‘Anoniem begraven’ meer infor-
matie hierover te vinden is. Zie www.
atelier-terreaarde.nl/index.php/thema4. 

Een andere reactie (Wouter de Jonge):
Een (deels) aanvullende redenering - 

die bij mij opkwam - zou kunnen zijn: 
(on)terechte zuinigheid, geen opsmuk, 
geen poespas, geen kosten. En wel - 
weer mijn vermoeden - omdat de dood 
inderdaad onze vijand is en wij geen 
draad mee gaan geven, geen centimeter 
zijn kant op gaan, want daarmee zouden 
we kunnen twijfelen aan de almacht 
van onze Heer; uit eerbied voor Hem 
(onderdanigheid!) geen tierelantijnen, 
dus ook geen grafsteen. Interessante 
vraag, vind ik!

In Venray is door de eigenaar van 
Natuurbegraafplaats Weverslo in 
april Villa Weverslo geopend voor 
informatie en bijeenkomsten rond 
het thema ‘omgaan met de dood’.

Directe aanleiding daartoe is de behoef-
te op de natuurbegraafplaats aan tijd 
en ruimte voor afscheidsceremonieën 
en rouwverwerking. Hier zijn op de 
begraafplaats geen faciliteiten voor. 

Alles wat zich rondom het levenseinde 
afspeelt, krijgt in Villa Weverslo aan-
dacht. Verzorging en opbaring kan er 
in een huiselijke sfeer plaatsvinden. 
Er zijn sfeervolle kamers voor afscheid 
en rouwverwerking, een intieme aula 
voor ongeveer 35 personen en aparte 
ruimtes voor besprekingen. Er komt 
ook een documentatiecentrum met 
informatie over ceremoniën en rituelen 
rondom het overlijden en een perma-
nente expositie over natuurbegraven. 

Landschapsarchitect Ada Wille belicht-
te tijdens de twee open dagen de moge-
lijkheden van natuurbegraafplaatsen in 
het rituele landschap. 
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Inhoud
Thema Maastricht
Als de stemmen zwijgen, spreken de stenen, heet het boek 
dat in september verschijnt over de Algemene Begraafplaats 
in Maastricht die dit jaar 200 jaar bestaat. En dat doen de graf-
zerken, sarcofagen, de kapel voor ons twee eeuwen na de start 
op een uitbundige manier. In dit nummer een special over deze 
begraafplaats: gemeentelijk, maar ook zo katholiek. 

En verder
 2 Graven op internet / Funeraire varia
 3  Mens & Plek: Henri Goze
 4  Oud en Nieuw Bergklooster
 6  Excursienieuws
 7  Bestuurspagina’s
10  Medianieuws
12 Uit het veld / Colofon

Mens & Plek
 Naam  Henri Goze 
 Leeftijd 70 jaar
 Functie bestuurlid Stichting Tongersehof; de stichting 
  restaureert grafmonumenten op begraafplaats 
  Tongerseweg. Hij wandelt er dagelijks en geeft 
  als vrijwilliger rondleidingen.

Als we de Tongerseweg, met enige gevaar voor eigen leven, 
hebben overgestoken, ontmoet ik hier op Goede Vrijdag 
samen met mijn vrouw, Henri Goze. We lopen onder het 
poortgebouw door, met schedel en gekruiste dijbeenderen. 
De entree is overweldigend. De nog naakte bloedbeuken 
(bruine beuk) rijzen groots op achter monumentale grafstenen 
en zorgen samen met de grafkapel voor een indrukwekkende, 
gewijde atmosfeer. Voor Henri heel vertrouwd; geboren en 
getogen in Maastricht en daar als politiefunctionaris werk-
zaam geweest. 
Toch verleidt de begraafplaats ook hem elke dag weer tot een 
wandeling om te genieten van het groen en de cultuurhisto-
rische graven van de vele Maastrichtse notabelen en kunste-
naars. Lang geleden werd hij getroffen door een piëta op het 
graf van de familie Bellefrois. Charles Vos, de beeldhouwer, 
heeft in een expressieve stijl uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw het lijden van verlies verbeeld. In het ‘mannelijke’ 
gelaat van Maria, schemert het gezicht van Edmond Bel-
lefrois, vader van de jong gestorven zoon. 
Het zijn niet alleen de notabelen die hem naar de begraaf-
plaats lokken, maar vooral ook markante Maastrichtenaren 
zoals Giel Hameleers, verkoper van emaillen platen en 

onder de toonbank van condooms. Hij was beter bekend 
onder de naam ‘de Piele’, en bij het jaarlijkse Maastrichtse 
feest ‘Petit Paris’ liep hij verkleed als politieagent voorop en 
pakte onder grote hilariteit clochards op en sloot ze op in een 
nepgevangenis. Zijn naam staat op een bordje van email en 
zijn buste bovenop de steen met politiepet. 
Het hoogtepunt van de wandeling is letterlijk en figuurlijk de 
Sequoiadendron giganteum: de mammoetboom op de bur-
gemeestersrotonde. Tussen het bijna onverwoestbare, zachte 
schors ontwaken door het behaaglijke zonlicht in groten geta-
le kleine vuurwantsen. Wat Henri betreft is dit ooit een prima 
verstrooiplek voor zijn as.

Bert Pierik

omslag: ‘in het jaar 1812 den 27sten januarij is buiten de tongersche Poort 
de nieuWe kerkhoF ingeWijd door den heer Pastoor Partouns en de eerste daer 
begraVen Wed. Willems (uit ‘de ridder’) geb. cath. ZeekaF Van de st. nicolaes
Parochie 14 Februarij is uit Wijck henri macheels daer begraVen.’ ‘chronyck 
Van maestricht n 25 in handschriFt oP het stadsarchieF.’ deZe kleine hard
stenen obelisk staat Vlakbij de ingang, maar hij is niet in 1812 gePlaatst.  
misschien in 1912 bij het eeuWFeest.  

Foto linksboVen: detail Van een Van de Vele Prachtige monumenten oP begraaF
Plaats tongerseWeg Foto’s: bert Pierik 

Foto linksonder: burgemeester leoPold Van oPPen kreeg in 1941 een sarcoFaag 
als graFmonument. 

I - VIII

Thema Maastricht
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Het ontwerp van Nieuw Bergklooster 
is van Harry Pierik, tuinontwerper te 
Zwolle en zijn broer Bert; de beheerder 
van Bergklooster en uitgevoerd door 
BAM regio Oost. 
Om op de nieuwe begraafplaats ook 
graven met drie lagen aan te kunnen 
bieden is het terrein van 2,90 tot 3,70 
meter boven NAP opgehoogd. Voor de 
regulering van het grondwater is draina-
ge aangelegd. Aan de noordzijde is over 
de breedte een zonneborder ontworpen 
in verschillende lichte tinten, geel en 
aanverwante kleuren. Diverse soorten 
vaste planten, bladverliezende en blad-
houdende struiken, bomen en bolgewas-
sen zijn aangeplant. 

Grafmonumenten
Vanaf de tuin lopen geel geasfalteerde 
hoofdpaden als zonnestralen naar de 
in- en uitgangen van de begraafplaats: 

de parkeerplaats aan de Bergklooster-
weg, begraafplaats en uitvaartcentrum 
Kranenburg. Tussen de gele hoofdpaden 
zijn graspaden aangelegd. Aan weers-
zijden van het graspad liggen de graven. 
Op Nieuw Bergklooster is gekozen voor 
een ruimere indeling dan op het oude. 
Door de ruimte is het mogelijk om 
meer vrijheid te geven in de keuze 
voor een grafmonument. 
In tegenstelling tot het oude deel is 
het op Nieuw Bergklooster toegestaan 
het graf geheel te bedekken. Er mogen 
staande grafmonumenten met een tuin 
of plaat en zerken geplaatst worden. 
Om de graven heen is gazon dat regel-
matig gemaaid wordt. Over het gazon 
kan tussen de graven worden gelopen. 
Rechthebbende worden uitgenodigd 
om zelf het graf te beplanten om zo de 
begraafplaats een groener aanzien te 
geven. Het graf kan ook, zoals op het 

oude Bergklooster, bedekt zijn met een 
eenvoudig staand grafmonument en gras 
dat meegemaaid wordt. 

Grafkelders
In het middendeel voor de tuin, in de 
tweede rij, is een gedeelte aangelegd 
voor tien grafkelders Deze kelders wor-
den door Bergklooster uitgegeven. Door 
in het middengedeelte in de eerste rijen 
alleen grafzerken toe te staan, blijft het 
midden van de tuin goed in zicht. Elders 
op de begraafplaats kunnen op verzoek 
ook grafkelders geplaatst worden. Voor 
deze kelders is een zerk als grafmonu-
ment niet verplicht.

Bert Pierik

In tegenstelling tot het oude deel is het op Nieuw
Bergklooster toegestaan het graf geheel te bedekken

de gele border met treurWilgen

De Vereniging Begraafplaats Bergklooster heeft aan het begin 
van de Bergkloosterweg, tussen de A28 en de begraafplaats 
Kranenburg, een nieuwe begraafplaats aangelegd. In mei 
2012 is deze in gebruik genomen. Nieuw Bergklooster kan 
nu met Oud Bergklooster decennia lang graven aanbieden. 

Meer vrijheid en nieuwe grafkelders

m
et eleg

a
n

te tu
lP, a

ls b
ek

r
o

n
in

g

V
er

n
ie

u
w

in
g

 B
er

g
kl

o
o

st
er



5Terebinth 2012-2

h
et o

n
tW

er
P V

o
o

r d
e a

sFa
lter

in
g en h

et in
Za

a
ien Va

n g
r

a
s (m

a
a

rt 2010)

Bert Pierik leidt mij rond over ‘zijn’ gloednieuwe begraaf-
plaats. Hij is vijfentwintig jaar secretaris/penningmeester 
van de Vereniging Begraafplaats Bergklooster en dagelijks 
beheerder van ‘oud’ Bergklooster dat op loopafstand van 
zijn woning ligt. Hij is ook al jarenlang lid van onze redactie. 

Bert, begin met de voorgeschiede-
nis graag.
‘De allereerste gedachte aan uitbreiding 
ontstond in 1997. De autosloperij van 
hiernaast moest gesaneerd worden en 
er zou woningbouw komen. Waarom 
geen nieuw Bergklooster aanleggen? 
De oude algemene begraafplaats is hon-
derden jaren oud en er is geen ruimte 
voor nieuwe grafkelders. De gemeente 
Zwolle vroeg in 2000 een masterplan 
voor het uitvaartgebeuren, gecentreerd 
rond vier organisaties, respectievelijk 
Kranenburg, Bergklooster, het crematie-
centrum en het nieuwe uitvaartcentrum 
van Yarden en Monuta. En het fantasti-
sche resultaat ligt twaalf jaar later aan  
je voeten!’ 

Vergezichten
‘Van de Vereniging kregen we de vrij-
heid om een nieuw concept uit te wer-
ken. We staan nu in het midden van de 
‘nieuwe’ en je ziet dat het terrein naar 
de kanten iets afloopt. De grond is niet 
vlak maar vertoont een bolling. Net als 

op de ‘oude’ begraafplaats wilden we 
ook hier graven met drie lagen kunnen 
aanbieden. Het kavel is daartoe opge-
hoogd, heel bewust niet egaal als een 
voetbalveld maar van vier aflopend naar 
drie meter hoog. De ronding in het open 
landschap is gemaakt op vergezichten. 
Vandaar de strategisch gekozen locaties 
van de zitbanken aan de randen. Aan de 
kopzijde heeft mijn broer Harry over de 
volle breedte een zonneborder ontwor-
pen, die we samen hebben aangelegd. 
Het beeld dat we willen uitstralen is er 
één van vergezichten, van licht en zon.’

Spiritualiteit
‘De ‘nieuwe’ wil zich vooral op de na-
bestaanden richten. Dus hebben we bij 
de ingang consequent gekozen voor 
linden met geel blad in plaats van de 
bekende Zwolse eikenbomen. Voor 
treurwilgen met gele takjes en voor 
goudkleurige en lichtgetinte planten in 
de zonneborder. Ook de geel geasfal-
teerde licht afbuigende hoofdpaden
naar onder andere het uitvaartcentrum

Nieuw Bergklooster met een andere filosofie
Kranenburg hiernaast mag je als uiting 
van moderne spiritualiteit beschouwen.
Kortom, de sfeer op de ‘nieuwe’ moet 
van die van de ‘oude’ verschillen’. 

Daar staan buxusplanten bij elkaar, 
hoezo?
‘Ja, de speels geplante maar oertraditio-
nele buxussen vormen het verbindende 
landschappelijke element met ‘Oud 
Bergklooster’. Deze hier zijn van het 
kinderveld. We kiezen voor afmetingen 
van de graven die passen bij volwas-
senen. Het idee is dat ouders later erbij 
kunnen komen liggen. Dit kinderveld 
transformeert dan stapsgewijs naar een 
volwassenenveld. Urnengraven doen 
we niet, daarvoor kunnen mensen bij 
begraafplaats Kranenburg of het ook 
hiernaast gelegen crematorium terecht. 
Het mooie van het project op dit his-
torische stuk grond is dat de vier par-
tijen ieder jaar een gemeenschappelijk 
Paas- en Kerstontbijt houden, er een 
beheerderoverleg is gekomen en straks 
organiseren we met elkaar weer de grote 
Lichttocht. Maar eerst de opening van 
‘Nieuw Bergklooster’ op 12 mei’. 

Jannes H. Mulder / Foto’s: Bert Pierik

www.bergklooster.nl

De sfeer op de ‘nieuwe’ moet van die van de ‘oude’ verschillen
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Ermelo 16 juni
De fietsexcursie langs begraafplaatsen 
in Ermelo op 16 juni wordt begeleid 
door Jan Mulder en Wim Vlaanderen. 
De tocht gaat langs landgoed Veldwijk, 
de begraafplaats op ’s-Heerenloo, de 
joodse begraafplaats aan de Wethouder 
Rikkerslaan en Puttenweg, het oorlogs-
monument aan de Horsterweg en de 
begraafplaats achter de Zendingskerk 
(1859). De tocht sluit rond 16.00 uur af 
bij de begraafplaats aan de Varenslaan. 
Start vanaf het stationsplein in Ermelo 
om 10.15 uur. Om 12.30 uur lunch voor 
eigen rekening. ’s Middags bezoek aan 
de begraafplaats bij de Zendingskerk en 

tenslotte naar de Varenlaan. Als iemand 
een fiets wil huren, dit aan Wim Vlaan-
deren doorgeven graag. Aanbieding: het 
boek Welk een rustig plekje van Gert 
Hofsink over de geschiedenis van tien 
Ermelose begraafplaatsen, is dan te 
koop voor € 12,50 in plaats van € 18,90. 
Ook het fietsrouteboekje is voor de lief-
hebber te koop voor € 2,50, graag van 
tevoren opgeven. 

Maastricht 8 september
Op zaterdag 8 september organiseert 
Vereniging De Terebinth een excursie 
op de Algemene Begraafplaats in  
Maastricht. De begraafplaats viert in 
2012 haar 200-jarig bestaan (zie thema-
katern). 
Medewerkers van de begraafplaats zul-
len o.a. een rondleiding over de begraaf-
plaats verzorgen. Op dit moment is het 
programma nog niet helemaal rond en 
zal later op de website van de vereni-
ging (www.terebinth.nl) te vinden zijn 
onder het kopje Terebinth actief/Excur-
sies. U kunt zich nu al wel aanmelden 

bij het Bureau (bureau@terebinth.nl of 
telefoon 0592-356 339). 

Diepenheim e.o. 6 oktober
Op zaterdag 6 oktober voert de excur-
sie ons naar Diepenheim, Markelo en 
Goor. In Hof van Twente is een begraaf-
plaats waar nog oude graftrommels te 
bewonderen zijn. We zien de graven van 
de oprichter van de textielindustrie en 
meer notabelen. Na de lunch bezoeken 
we de oude en nieuwe begraafplaats in 
Diepenheim en de begraafplaats op het 
landgoed Nijenhuis. Uw gidsen die dag 
zijn Jan Mulder en Wim Vlaanderen. 

Einde aan buitenlandse funeraire 
reizen
Op de Algemene Vergadering van 21 
april gaven Rindert Brouwer en Jean-
nette Goudsmit van Atelier Terre-Aarde 
een toelichting op hun besluit te stoppen 
met de organisatie van funeraire reizen 
naar het buitenland. Hieronder enkele 
citaten uit hun speech:
‘Het was mooi, het was fijn, we heb-
ben er veel plezier aan beleefd en ervan 
genoten en -voor zover we weten- onze 
deelnemers aan de reizen ook. Maar na 
twaalf en een half keer een funeraire 
reis te hebben georganiseerd is het klaar. 
Het was geen gemakkelijke beslissing 
voor ons, hoewel we erbij ‘geholpen’ 
zijn door hetgeen we samen het laatste 
anderhalf jaar hebben doorgemaakt met 
de ziekte van Rindert. Voor zover we 
momenteel kunnen overzien, zijn  we 
de ellende wel weer te boven en heeft 
het leven heeft z’n normale loop her-
nomen. Maar toch is er iets veranderd, 
dat zal niemand verbazen. In feite zou 
een reis van volgend jaar nu al bijna 
klaar moeten zijn en die van het jaar 
erop in concept. Dat zou betekenen dat 
we nu fullspeed aan de slag moeten en 
dat zien we niet zitten. We zijn nèt pas 
bijgekomen van alle beslommeringen! 
Bovendien komen we dan altijd in een 
jaar tijd drie keer op dezelfde plaatsen 
en maken we dus drie keer dezelfde 
reis. Wij willen nu onze tijd besteden 
om samen drie keer een àndere reis te 
maken. We gaan ervan uit dat jullie 
begrip voor ons besluit hebben en we 
bedanken iedereen hartelijk voor het in 
ons gestelde vertrouwen en de warme 
vriendschappen die we van velen moch-
ten ervaren. De herinnering aan de rei-
zen sluiten we in ons hart en daarvan 
zullen we nog heel vaak nagenieten.’ h
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Excursieprogramma
Voor de rest van 2012 staan nog 
drie excursies op het programma. 
Voor informatie en opgave: 
vlaanderenmei@gmail.com of
tel. 038 453 1526. Betalingen 
graag overmaken op gironummer 
335536 van Vereniging de Terebinth 
te Oirschot o.v.v. Excursie… 



Tweehonderd jaar Begraafplaats Tongerseweg Maastricht   
verleden, heden en toekomst
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II Terebinth 2012-2 bijlage Tongerseweg Maastricht

Verscholen achter een hoge muur 
ligt aan de Tongerseweg een groe-
ne oase van ruim veertien hectaren 
groot. Met meer dan duizend bomen 
is het een van de grootste groene lon-
gen van de stad. In twee eeuwen zijn 
hier ruim 125.000 Maastrichtenaren 
begraven: moeders en kinderen, gou-
verneurs en gouvernantes, schilders 
en schrijvers, soldaten en oorlogs-
slachtoffers. Als een ver steend fami-
liealbum bewaart deze dodentuin de 
geschie de nis van de stad Maastricht. 

De herinnerin gen aan bekende stadsbewo
ners worden levend gehouden in verstilde 
grafmonumenten met mysterieuze opschrif
ten en symbolische voorstel lingen. Grafka
pellen, tombes en hardstenen zerken staan 
verscholen tussen cipressen en buxushagen. 
Omdat er in het verleden veel eeuwigdu
rende koopgraven zijn uitgegeven biedt 
het vooroorlogse deel van deze algemene 
begraafplaats nu een zeer rijk en gaaf fune

rair ensemble. Op de begraafplaats staan 
ook opvallend veel bomen en planten die in 
de winter groen blijven. Ze staan symbool 
voor het eeuwige leven, als tegenhanger 
van de vergankelijkheid van een mensen
leven. Op sommige kruispunten zien we 
nog exemplaren van de treurbomen die hon
derd jaar geleden zijn aangeplant om mee 
te treuren met de nabestaanden. Sinds een 
kwart eeuw vinden er in Maastricht steeds 
meer crematies plaats en op de Maastrichtse 
begraafplaats zijn naast een strooiveld ook 
meerdere nieuwe urnentuinen aangelegd.

Afwatering
De Maastrichtse Algemene Begraafplaats 
behoort tot de oudste algemene begraaf
plaatsen van Limburg. In de periode van 
de Franse overheersing tussen 1795 en 
1814 zijn meerdere onderzoeken ingesteld 
naar de Maastrichtse kerkhoven. De eerste 
plannen voor de aanleg van een Algemene 
Begraafplaats dateren uit 1805. In een rap
port uit februari 1806 bericht de inspecteur 

van het departe ment van de Nedermaas dat 
de gemeentelijke begraaf plaats voor een 
stad met 18.411 inwoners ontoerei kend 
is. Er vinden jaarlijks rond de zeshonderd 
begravin gen plaats. Het terrein watert niet 
goed af, waardoor er in het regensei zoen 
waterpoelen blijven staan. In de zomer 
bestaat de kans dat er epidemieën uitbreken, 
want in de onmiddellijke omgeving van het 
armenkerkhof staan enkele woonhui zen.
Dat jaar maakt de inspecteur ook de tarieven 
bekend die door de minister van de Eredienst 
namens keizer Napoleon waren vastgesteld 
voor de grafrechten, de prijzen van doods
kisten, de kosten van de dragers en voor het 
gebruik van een lijkwagen. Zelfs de vergoe
ding voor het luiden van de doodsklok is in 
dit keizerlijk decreet vastgelegd. In hetzelfde 
jaar voert de prefect van het departement 
van de Nedermaas met verschillende kerk
genootschappen overleg over de oprichting 
van een moderne algemene begraafplaats 
buiten de bebouwde kern van Maastricht. 

Eerste ontwerpplan
Op 23 december 1811 bericht burgemeester 
Coenegracht aan de leden van de gemeen
teraad dat het terrein aan de Tongerseweg 
voor begravingen in gereedheid is gebracht. 
Alleen de woning van de grafdelver en de 
ommuring van het terrein moeten nog uit
gevoerd worden. Voor deze werken heeft de 
Maastrichtse stadsarchitect Jean François 
Soiron een plan opgesteld. Hij ontwierp 
een vierkant terrein van 100 bij 100 meter 
met een gracht en een muur van 2,70 meter 
hoog. In het hart van de muur langs de Ton
gerseweg lag een poortgebouw. De joodse 
begraaf plaats is in dit plan aan de oostzijde 
van de begraaf plaats getekend. Dit eerste 
plan van architect Soiron dateert uit 1809. 
De nieuwe begraafplaats is op 27 januari 
1812 ingewijd door Hendrik Partouns, pas
toor van de SintServaaskerk en een van de 
weinige geestelijken die tijdens de Franse 
bezetting in Maastricht een kerkelijke func
tie vervulde. De toegang tot de begraafplaats 
werd in het midden van de muur langs de 
Tongerseweg gebouwd. Deze poortdoor
gang ligt nog steeds aan de hoofdingang van 
de begraafplaats. Het rechterdeel van het 
poorthuis was bestemd voor de woning van 
de doodgraver en in het linkerdeel werd een 
kapel ingericht. Meteen achter de ingang 
van de begraafplaats lag een smalle strook 
die gereser veerd was voor de lutheranen aan 
de linkerzijde en de gereformeerden aan de 
rechterzijde; deze zone was door een haag 
gescheiden van het katholieke gedeelte, 
dat daarachter lag. De joodse begraafplaats 
werd op een vierkant ommuurd gedeelte 
ten noorden van de dodenakker aangelegd.

Uitbreidingen
Rond het midden van de 19de eeuw ontstond 
de behoefte om de Algemene Begraaf
plaats uit te breiden. Al in 1848 besloot 

Versteend familiealbum 
van de geschiedenis van Maastricht
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de gemeenteraad om het gebied ten wes
ten van de begraafplaats, via een onteige
ningsprocedure, te verwer ven. Maar omdat 
deze procedure blijkbaar niet voorspoedig 
verliep, werd in 1852 een alternatief plan 
ontwikkeld voor het terrein ten oosten van 
de bestaande begraafplaats. Op 8 maart 
1854 verleende het provinciaal bestuur 
van het hertogdom Limburg haar goed
keuring aan het uitbreidingsplan, met de 
vergroting op het oostelijke gebiedsdeel, 
met een ringmuur op tien ellen (circa zeven 
meter) uit de as van de Tongerseweg. 
Het plan voor de nieuwe begraafplaats is 
in 1857 opgesteld door de bouwkundige 
Johannes van den Bergh, die in 1860 werd 
benoemd tot stadsarchitect van de gemeente 
Maastricht. Zijn ontwerp lijkt op het eerste 
gezicht op een totaal nieuwe aanleg, maar 
bij nadere beschou wing blijkt zijn plan 
echter subtiel aan te sluiten op de bestaande 
situatie. Hij projecteerde een tweede poort 
op vijftig meter ten oosten van het bestaande 
poorthuis. De nieuwe poort is in dezelfde 
stijl uitgevoerd als de poort in het hoofdge
bouw. Ook de haag tussen de religies heeft 
Van den Bergh doorgetrokken. Deze haag 
tussen het katholieke en het protestantse 
gedeelte is rond 1960 gerooid, maar een 
paar knoestige wortelstronken verraden de 

plek waar de haag ooit heeft gestaan. Op 
enkele plaatsen stonden tweelinggraven van 
echtparen uit gemengde huwelijken, waarbij 
het katholie ke graf door de haag gescheiden 
was van het protestantse graf. Het ontwerp 
van Van den Bergh wordt gedomineerd 
door een groot rond plein, dat het middel
punt van een nieuw assenkruis markeert. 

Nieuwe pleinen
Een tweede uitbreiding van de begraafplaats 
wordt in 1910 gerealiseerd naar een ontwerp 
van de Leuvense landschapsarchitect Lie
ven Rosseels (18431921). Rosseels heeft 
de uitbreiding van de begraafplaats gestruc
tureerd met drie nieuwe ronde erepleinen. 
Deze nieuwe pleinen vormen telkens weer 
het middelpunt van een assenkruis bin
nen een vierkant veld. Ook bij deze tweede 
uitbreiding is in de muur aan de Tongerse
weg weer een nieuwe poort gemaakt in 
dezelfde stijl als de oudere poorten. Als 
landschapsarchitect schonk Rosseels veel 
aandacht aan de beplanting van de begraaf
plaats. De hoofdassen achter de toegangs
poorten werden met rode beuken beplant. 
Sommige erepleinen werden beplant met 
een Sequoiadendron. Op de kruisingen van 
de paden werden vanwege de rouwsym
boliek treurbomen ge plaatst: zoals treur

berken, treuressen en treurhoningbomen. 
De grafmonumenten waren in deze periode 
aan strenge regels gebonden; niet alleen de 
afmetingen moesten aan een vaste maat
voering voldoen, maar er werd sinds 1919 
door de Schoonheidscommissie ook toe
zicht gehouden op de vormgeving ervan. 
Hiervoor moest de aanvrager een tekening 
met plattegrond en aanzicht ter beoorde
ling indienen. Er werden alleen monumen
ten toegestaan van natuursteen, baksteen 
of kunststeen en de fundering diende met 
mergelblokken uitgevoerd te worden. Op 
ieder graf moest de letter van het vak en 
het nummer van het graf gehakt worden. 

Voor alle gezindten
Bij een algemene begraafplaats zou men 
verwachten dat alle doden gelijk waren, 
maar niets is minder waar. De begraafplaats 
werd ingedeeld naar geloofsovertuiging, 
leeftijd, rijkdom en aanzien. In 1859 was 
een nieuwe verordening voor de begraaf
plaats opgesteld: Verorde ning regelende de 
verdeeling van Stadsbegraaf plaats benevens 
de verhuringen van afzonder lijke graven. 
Uit deze verorde ning blijkt dat de algemene 
begraaf plaats in drie delen was verdeeld: een 
katholiek gedeelte, een protestants gedeelte 
en een algemeen gedeelte voor ongedoopte 
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begravingen. Langs de randen waren nog 
stroken gereserveerd voor graven van kin
deren jonger dan zeven jaar en in de noord
oostelijke hoek was een strook gereserveerd 
voor de ongedoopte kinderen. De verschil
lende velden werden door hagen gescheiden. 
Het joodse grafveld lag nog steeds buiten 
de ommuring en werd tussen 1853 en 1854 
vergroot tot een rechthoe kig terrein, ter 
grootte van de nu nog bestaan de omvang. 
Langs de hoofdassen en zijpaden lagen de 
grafkelders en koopgraven die volgens de 
verordening van 1859 in drie klassen waren 
ingedeeld: voor eeuwigdurend eigendom, 
voor de huur van dertig jaar en voor de 
huur van twintig jaren. Het gehuurde ter
rein moest door de huurder worden afge
bakend met hardstenen grenspaaltjes. De 
eigenaar moest zorgen voor regelmatig 
onderhoud van de graftekens. De huurprijs 
werd bepaald op 12 gulden voor een termijn 
van twintig jaar en op 24 gulden voor een 
termijn van dertig jaar! De graven moesten 
een lengte hebben van 2 el en 25 duimen 
en een breedte van 1 el, bij een maximale 
diepte van 2,5 el. De graftekens moesten 

vooraf via een ontwerptekening door bur
gemeester en wethouders worden goedge
keurd. In de verordening staat niet vermeld 
hoeveel een eeuwigdurend koopgraf kostte. 
Er bestond ook nog een vierde klasse voor 
onbemiddelde families. Zij mochten boven 
het graf alleen een houten kruis plaatsen. 
Van al die houten kruisen is nauwelijks nog 
iets bewaard gebleven, want vroeger gold 
de stelregel dat een graf verviel zodra het 
houten kruis door houtrot was omgevallen. 

Tekst: Servé Minis (cultuurhistoricus en 
adviseur monumentenzorg van de gemeen-
te Maastricht) / Foto’s: Jim Evelein

In september verschijnt een gids vol wetenswaardigheden over de Algemene 
Begraafplaats van Maastricht. De auteur Servé Minis en fotograaf Jim Evelein 
hebben de graven op deze Algemene Begraafplaats geïnventariseerd en 
gedocumenteerd. Het resultaat van hun werk verschijnt nu bij het 200-jarig 
bestaan van de begraafplaats in een handzame gids. Naast een schat aan 
informatie is deze gids ook een voortreffelijke hulp bij het terugvinden van 
grafmonumenten. Deze publicatie omvat naast een algemene historische 
inleiding ook meerdere hoofdstukken over de cultuurhistorische en kunst-
historische betekenis van de grafmonumenten. Zie: www.veldekemestreech.nl
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Begraafplaatsen zijn spiegels van de 
samenleving. Aangezien het begraven 
in en rond kerken rond 1800 onhygië-
nisch werd gevonden, liet de overheid 
buiten de bebouwde kom algemene 
begraafplaatsen aanleggen. De inrich-
ting kwam nog steeds overeen met de 
religieuze verhouding in de samenle-
ving. Indeling, architectuur en gedenk-
tekens van de algemene begraafplaats 
aan de Tongerseweg laten zien hoe 
het katholieke Maastricht haar stem-
pel drukte op de laatste rustplaats.

Maastricht maakte sinds 1795 deel uit van 
de Franse Republiek. Toen een Frans decreet 
het begraven in kerken in 1804 verbood, 
opende het stadsbestuur in 1812 buiten de 
vestingwerken een algemene begraafplaats. 
Volgens het decreet moest elke gezind
heid een afgescheiden deel krijgen dat qua 
grootte overeenkwam met het aantal gelo
vigen. De gereformeerden en de lutheranen, 
veelal afkomstig van buiten Maastricht 
nadat de stad in 1632 Staats was geworden, 
kregen elk een smalle strook aan weers
zijde van de ingang die met hagen waren 

afgescheiden. Voor de joden kwam er een 
ommuurd deel benoorden de begraafplaats. 
De katholieken – veruit in de meerderheid 
–, claimden het grootste deel. Zo kon elke 
geloofsgemeenschap haar doden overeen
komstig de eigen voorschriften begraven. 
Aangezien katholieken hun doden in 
gewijde grond begraven, wijdde de pas
toor van de Sint Servaaskerk het roomse 
deel van de algemene begraafplaats in. 
De gedenktekens benadrukten het katho
lieke karakter van eigen deel. Op de gra
ven verrezen veelal kruizen als zichtbaar 
teken van het geloof in de opstanding.

Roomse architectuur
Overeenkomstig hun aantal kregen de katho
lieken bij de uitbreiding van de begraafplaats 
in 1857 weer het grootste deel toegewe
zen. Bovendien kwam er een deel voor niet 
gedoopte gelovigen. Een rotonde werd het 
centrum van het katholieke deel. Hier staat 
het classicistische gedenkteken met daarop 
een kruis voor Thomas Regout. Deze spij
kerfabrikant en vader van de oprichter van 
de aardewerkfabriek werd hier in 1862 
bijgezet. Voor het centrum van de rotondes 

ontwierp architect Johannes Kayser in 1885 
een neogotische grafkapel. Hier konden de 
katholieken voor het zielenheil van de doden 
bidden. Van buitenaf waren de graven onder 
de kapel toegankelijk. Zo herinnerde de 
grafkapel aan de situatie toen het begraven 
volgens de rooms traditie was geregeld.

Vreemde uitvaart
De dominantie van het roomse deel kwam 
tot uitdrukking in relatie tot de perifere, 
nietkatholieke delen. Langs de haag van 
het samengevoegde en iets vergrote pro
testantse deel verrezen gedenktekens die 
waren verbonden met grafmonumenten 
op het katholieke deel. Zo bleven echt
paren met een verschillende geloofs
achtergrond toch in de dood verbonden. 
Een rel rond het in de jaren 18531854 uit
gebreide joodse deel laat zien hoe belang
rijk het afscheiden van delen was. Toen een 
jood tegen advies van de opperrabbijn in 
1874 op zondag werd begraven, kwamen 
veel katholieken naar het sterfhuis om de 
vreemde uitvaartgewoonte eens van nabij 
mee te maken. Aangezien een agent de 
luidruchtige menigte niet tot rust maande, 
sloeg een jood een paar opdringerige jon
gens met zijn stok. Bij de joodse begraaf
plaats maakte de menigte zoveel lawaai dat 
de opperrabbijn zijn gebed twee keer moest 
onderbreken. Eén van de katholieke aanwe
zigen klom zelfs op de muur om de joodse 
afscheidsceremonie beter te kunnen zien.

Socialistisch vak
Deze rel laat zien dat de indeling van 
begraafplaats vooral in het belang was van 
de handhaving van de openbare orde. 
Toen de socialisten in Maastricht politieke 
macht verwierven, kregen ook zij een vak 
toegewezen. Dit deel en de joodse en 
protestantse delen accentueren slechts 
de do minante positie die de Maastrichtse 
katholieken lange tijd hebben ingenomen 
op de algemene begraafplaats aan de 
Tongerseweg.

Wim Cappers
Foto’s hieronder: Bert Pierik

Katholiek Maastricht en de algemene begraafplaats 
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Wie van mooie oude grafmonumenten
houdt, kan in Maastricht zijn hart op-
 halen. Aan de Tongerseweg buitelen
de bijzondere exemplaren bijna over 
elkaar heen: sarcofagen, hoge graf-
naalden, obelisken, zuilen, kruizen op
sokkel in allerlei soorten en maten, 
graftekens met beeldhouwwerk en 
ook nog een zuil in de vorm van een
Romeinse mijlpaal. 

Waar te beginnen op deze enorme doden
akker? Niet te missen valt de bijna zeven 
meter hoge obelisk van de familie De 
Stuers. In dit graf ligt sinds 1916 Victor
 de Stuers, gedreven stimulator van de 
monumentenzorg. Ook de drie bij elkaar 
staande 19de eeuwse sarcofagen van de 
gouverneurs kun je nauwelijks over het 
hoofd zien. Ze zijn versierd met familie
wapens, kransen, doodshoofden en zand
lopers. Op één van de stenen doodkisten 
is een dodenmasker afgebeeld. Verder 
dwalend kom je zelfs in de 20ste eeuw 
nog een dodenmasker tegen, op het graf
monument van Marcel Tyssens uit 1960.
Ook het sarcofaagmodel kreeg navolging. 
Burgemeester Leopold van Oppen kreeg er 

in 1941 eentje, eenvoudiger dan die van de 
gouverneurs. Maar let eens op de originele 
decoratie op een van de lange zijden: twee 
engelen, de ene draagt de voorzittersha
mer en de ander de burgemeestersketting.

Jong gestorven
‘Vroom overleden op de leeftijd van 29 jaar 
te Maastricht op 9 mei 1861’, vermeldt een 
grafschrift in het Frans op een van de zijden 
van een hoge sokkel, die wordt bekroond 
met een afgebroken zuil. Het is de laatste 
rustplaats van Victorine RegoutBonhomme, 
gestorven bij de bevalling van haar vierde 
kind. Al ruim honderdvijftig jaar toont haar 
portretmedaillon hoe ze er bij leven uitzag.
Barbara Bosch van DrakesteijnVolkhemer 
was nog maar 22 jaar toen ze overleed, kort 
na haar huwelijk met jonkheer Carel Bosch 
van Drakesteijn. Om haar graf liet hij een 
fraai hekwerk zetten waarin veel symboliek 
is verwerkt. Behalve de bekende religieuze 
en doodssymboliek zien we minder alge
mene verwijzingen naar de kortstondigheid 
van het leven, zoals een schaal met bellen 
en een blaaspijp en een bloemenmandje 
met een schaar die een stengel afknipt. 
Elders staat een tijdloos beeld, een sculp

tuur van een vrouw die haar in het kraam
bed gestorven kind in de armen houdt. 

Religieuze voorstellingen
Engelen zijn royaal aanwezig, natuurlijk 
vooral op het oudere katholieke gedeelte. 
Sommige zijn ingetogen uitgebeeld, ande  
ren een tikkeltje weelderig. 
De piëta, een voorstelling van Maria met de 
gestorven Jezus in haar armen, komt op deze 
dodenakker geregeld voor. Hartverscheurend 
is de piëta van de Maastrichtse beeldhou
wer Charles Vos op een van de graven van 
de familie Bellefroid. Vos ontwierp meer 
monumenten op de Tongerseweg. Bijvoor
beeld dat voor de schilder Henri Jonas uit 
1944, een robuuste betonnen stèle met ter 
weerszijden een pleurante en centraal een 
bronzen portretmedaillon. Op het graf van 
Vos zelf, die in 1954 overleed, is een door 
hemzelf ontworpen Madonnabeeld geplaatst. 

Schatgraven aan de Tongerseweg in Maastricht
‘Hier ligt alleen hun stof, zij zijn in ’t hemel hof’ 
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De kapel: een sieraad
Op deze begraafplaats hebben katholieken, 
protestanten, joden en moslims allemaal hun 
eigen gedeelte. Er is zelfs een socialistisch 
grafveld met het graf van Hubert Beckers, 
die in 1929 tijdens de Zinkwitstaking door 
politiekogels om het leven kwam. Het strijd
bare beeld van Prometheus met een bran
dende fakkel in de hand markeert zijn graf. 
De bezoeker moet nog heel wat keren op 
herhaling gaan om al het schoons te ont
dekken dat hier te vinden is. Maar je kunt 
de begraafplaats niet verlaten zonder eerst 
de kapel aan te doen. Deze is in 1886 
gebouwd als ‘sieraad van den godsak
ker’, een plek om, ‘alvorens heen te gaan, 
nog een vurig gebed ten hemel te sturen’, 
zoals de toenmalige pastoors het verwoord
den. Of om gewoon even stil te zijn en het 
stof van het verleden te laten bezinken. 

Rita Hulsman / Foto’s: Bert Pierik
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Naast blijheid over het feit dat een mo -
numentale begraafplaats als die aan 
de Tongerseweg de tand des tijd zo 
goed heeft doorstaan, zijn er ook zor-
gen die het jubileum overschaduwen: 
zorgen over het voorbestaan ervan.

Het aantal begravingen is de afgelopen tien 
jaar namelijk dramatisch teruggelopen. Von  
den er in het jaar 2000 nog rond de drie
honderdvijftig begrafenissen plaats, nu is 
het aantal gezakt naar iets meer dan twee
honderd. Het financiële draagvlak voor 
een goede exploitatie is in de afgelopen 
jaren steeds kleiner geworden. Er is steeds 
meer gestreefd de begraafplaats kosten
dekkend te krijgen, terwijl de inkomsten 
van begrafenissen fors afnamen. Door een 
behoorlijke tariefsverhoging zijn naburige 
concurrerende begraafplaatsen verhou
dingsgewijs goedkoper geworden en het 

aantal crematies neemt steeds meer toe. 
Voor asbestemming zijn wel vijf oude bin
nenvelden aangelegd, achter de rijen graven 
die niet zo geschikt zijn om opnieuw uit 
geven. Er zijn urnengraven aangelegd voor 
de Maastrichtenaren die toch een plek op 
een begraafplaats willen om hun dierbaren te 
bezoeken. Maastricht zelf heeft geen cre
matorium. De gemeente Maastricht wilde 
wel graag een crematorium bouwen op de 
begraafplaats om de exploitatie te onder
steunen, maar daar was zoveel weerstand 
tegen dat is afgezien van de bouwplan
nen. In het naburige Eijsden, onder Maas
tricht, staat nu een nieuw crematorium. 
Veel monumenten op de algemene begraaf
plaats Maastricht hebben een beschermde 
status, wat deels te danken is aan oud
minister Victor de Stuers. Hij was de 
grondlegger van de monumentenzorg en 

zijn invloed is nog steeds op deze doden
akker te merken. In 1916 is hij hier bij
gezet in de familie grafkelder. Vanaf het 
begin moesten de grafmonumenten vol
doen aan de esthetische eisen van de daar
voor ingestelde commissie. Voor de vele 
Maastrichtenaren werd op deze wijze 
voorzien in een laatste bestemming onder 
een fraai vormgegeven grafmonument. 

Grafmonument hergebruiken 
Om het monumentale karakter te be hou  den 
en te bekostigen, worden al enige jaren af
standsgraven inclusief het monumentale  
grafmonument opnieuw uitgegeven. Het 
grafrecht wordt voor tenminste twintig jaar 
uitgegeven en voor ruim zes honderd euro 
mag men het oude monument gebruiken, 
dat wel in eigendom van de begraafplaats 
blijft. Oude opschriften worden vervangen 
door nieuwe, in stijl van het oude monu
ment en de zorg voor het monument is de 
taak van de rechthebbende. Soms wordt er 
smaakvol iets eigentijds aan toegevoegd. 
De bijzondere grafmonumenten blijven 
zo behouden voor de begraafplaats. Jaar
lijks worden er ongeveer tien van deze 
graven hergebruikt.  

Ecologisch beheer  
Op een bescheiden wijze levert de Stich
ting Tongersehof, door fondswerving, 
een bijdrage aan herstel van de vele bij
zondere grafmonumenten. Hier is de 
gemeente heel blij mee. Kosten kunnen
ook bespaard worden door het verzorgings
niveau van de parkdelen te verlagen. Be
paalde delen zijn geschikt voor een meer 
ecologisch beheer met wilde planten en 
wellicht geschikt te maken voor een meer 
natuurlijke vorm van begraven. Er is 
behoefte aan meer diversiteit in de wijze 
van begraven. Voorbeelden zijn: boven
gronds begraven, een apart kinderveld en 
een islamitisch gedeelte met gebedshuisje. 
Ook urnennissen of andere eigentijdse 
vormen van asbusbijzetting zijn moge
lijk. Hiermee kan de achteruitgang van het 
aantal begravingen enigszins opgevangen 
worden. Daarnaast is er veel behoefte aan 
een overdekte afscheidsruimte die ook voor 
andere aan het leven en dood gerelateerde 
doeleinden gebruikt kan worden, zoals 
kleine muziekuitvoeringen en lezingen. 
De nieuwe ontwikkelingen in de stad Maas
tricht moeten ook op deze bijzondere plek
zichtbaar zijn. Een projectleider gaat dit 
inventariseren zodat de gemeenteraad een 
gedegen besluit kan nemen voor de toe
komst van deze bijzondere begraafplaats. 

Bert Pierik

Feest: 200 jaar! Wat brengt de toekomst?
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Deze bijlage van Terebinth, het blad van Vereniging de Terebinth, verschijnt 
ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van Begraafplaats 
Tongerseweg in Maastricht. Met dank aan de gemeente Maastricht voor de 
financiële ondersteuning en inhoudelijke bijdragen. Projectredactie: Bartho 
Hendriksen en Liesbeth Vermeulen. Zie ook www.terebinth.nl

Algemene Begraafplaats Tongerseweg - Tongerseweg 292 - 6215 AC Maastricht. 
Open: ma-vr 8-16.30 (april-okt. tot 20.00 uur), za-zo 8-16.00 uur. Bereikbaar met 
stadbus 3 (halte Aramislaan). Telefoon: 043 343 03 52. Website: 
www.begraafplaatstongerseweg.nl Hier is onder het kopje Bedrijfsvoering een 
onderzoek uit 2009 te downloaden over de bijzondere flora en fauna.
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Regioadviseurs kijken terug op 
actief jaar
Op 10 maart kwam een afvaardiging 
van de landelijke regioadviseurs bij 
elkaar op Moscowa te Arnhem. In 2011 
is er veel gedaan aan het geven van 
adviezen, het restaureren van begraaf-
plaatsen en het inventariseren van 
onderhoud van vele begraafplaatsen.
Regioadviseurs worden vaak benaderd 
door gemeenten en/of begraafplaats-
beheerders en verzocht mee te denken 
over het onderhoud. Bijvoorbeeld in 
Culemborg, hier werd het graf van Pie-
ter Aafjes, directeur en dirigent van 
Cresendo muziekkorps in Culemborg, 
opgeknapt. In het Groningse Den Andel 
wordt een zeer oude moestuin met kapi-
tale en monumentale bomen bij een 
begraafplaats een plukgaard. In Wijhe 
zijn de graftrommels gerestaureerd en 
de begraafplaats in St. Oedenrode is 
in 2012 opgeknapt en moet nu weer 
opnieuw begroeid raken.
Daarnaast constateert men dat zich weer 
nieuwe bomenziektes manifesteren, er 
veel kettingen (rondom graven) van 
begraafplaatsen verdwijnen en zou er 
meer voorlichting aan beheerders en 
gemeenteambtenaren gegeven kunnen 
worden over hun funerair erfgoed.
Door de bevlogen beheerder van 
begraafplaats Moscowa, André Kruij-
mer, werd een interessante rondleiding 
gegeven. Kruizen in diverse vormen, 
het grafmonument met het kleed, in de 
muzikale hoek de diverse muziekinstru-
menten, maar ook moderne monumen-
ten. Een wandeling meer dan waard.

De Terebinth op uitvaartbeurs 
In Gorinchem wordt van 25 tot 28 sep-
tember een grote uitvaartbeurs gehou-
den. De Terebinth zal met een stand 
aanwezig zijn. Er worden onder meer 
demonstraties in onderhoud gegeven. 

Ella Eefting 
nieuwe bureaumanager
Voor veel leden van de Terebinth geen 
onbekende, maar we stellen haar graag 
voor: Ella Eefting (64), onze bureauma-
nager. Na een onrustige tijd met enkele 
tijdelijke waarnemers denken we dat het 
bureau van De Terebinth bij Ella nu in 
goede handen is. Voorvarend heeft ze de 
taken opgepakt en heeft erg veel werk 
gehad aan het reorganiseren en inventa-
riseren van de bureauadministratie. De 
grote mailingen o.a. voor de jaarverga-

deringen, de mailberichten als herinne-
ring, er leek geen einde aan te komen. 
Het leek wel een dagtaak te worden, 
niet de bedoeling van vrijwilligerswerk.
Sinds 1997 is Ella actief als funerair 
spreker. Dat wil zeggen dat ze spreekt 
bij begrafenissen en crematies in de 
noordelijke provincies. Al jaren is 
Ella lid van De Terebinth. Met haar 
man Henk Rook heeft ze zeker tien 
keer deelgenomen aan de buitenlandse 
excursiereizen van Rindert Brouwer 
en Jeannette Goudsmit. Ook in eigen 
land zijn ze vaak van de partij. Begraaf-
plaatsen zijn voor Ella mooi als ze een 
oase van rust zijn, waar al dan niet 
gecultiveerde natuur tot zijn recht mag 
komen. Bovendien geeft zo’n dodenak-
ker veel aan over leven en sterven van 
de mensen die er begraven liggen. Toen 
het bestuur van De Terebinth Ella ver-
leden jaar vroeg als bureaumedewerker 
heeft Ella uiteindelijk ‘ja’ gezegd. ‘Een 
bureaumedewerker kan veel onder-
steunend werk doen, en ik kan wel een 
briefje schrijven, goed mensen enthou-
siasmeren’, aldus Ella. Dat het werken 
op het bureau wel iets meer van haar 
vergt heeft ze ondertussen wel onder-
vonden. Wij, het bestuur van De Tere-
binth, zijn blij met Ella en hopen op een 
prettige en duurzame samenwerking. 

Stichting Op den Rösheuvel in 
Valkenswaard
Onder leiding van ing. W.L.P. Coolen 
van de gemeentelijke monumenten-
commissie is in Valkenswaard altijd 
gestreefd naar het behoud van de fune-
raire cultuur. Onder zijn leiding is De 
Oude Begraafplaats gerestaureerd, 
geconserveerd en op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst. Inmiddels 
is Wil Coolen met pensioen, maar zijn 
werkzaamheden bij de gemeente zullen 
verdergaan in een nieuwe stichting, die 
onlangs is opgericht: Stichting Op den 

Rösheuvel, stichting voor funerair erf-
goed en cultuur in Valkenswaard. Tege-
lijkertijd is de website van de stichting 
gelanceerd: www.opdenrosheuvel.nl. 
De website beschrijft onder andere alle 
begraafplaatsen in de gemeente  Val-
kenswaard, zowel de hedendaagse als 
de begraafplaatsen uit het verleden. 
Rindert Brouwer, 
regioadviseur Zuidoost Brabant

Open dag Enschede
Op 9 juni is De Terebinth aanwezig op 
de Open Dag van de Oosterbegraaf-
plaats in Enschede. 
Oosterbegraafplaats en gedenkpark, 
Noord Esmarkerrondweg 407, 7533 BL 
Enschede, T 053 - 432 32 62.

Terebinth inventariseert Rustoord
De Belangenvereniging Rustoord in 
Diemen heeft De Terebinth gevraagd 
een deel van begraafplaats Rustoord te 
inventariseren. Een offerte is positief 
door de gemeente Diemen ontvangen. 
Sinds 2010 is de gemeente eigenaar van 
deze oude begraafplaats en heeft al veel 
opgeknapt, zoals de paden, het groen 
en de aula. De inventarisatie zal uitge-
voerd worden door Wim Vlaanderen en 
Marijke van Wijngaarden. Liesbeth Ver-
meulen zal het rapport samenstellen en 
redigeren. De gemeente Diemen heeft de 
intentie lid te worden van De Terebinth 
en wordt formeel de opdrachtgever.

In Memoriam
Op 11 april 2012 is Harry de Olde uit 
Zuidlaren overleden. Als lid van De 
Terebinth was hij vooral geïnteresseerd 
in graftrommels en houten gedenkte-
kens. Over deze relatief onbekende 
aspecten van de funeraire cultuur ver-
zamelde hij met de grootste zorgvul-
digheid informatie. Harry de Olde is in 
zijn woonplaats begraven. Namens de 
Vereniging wenst het bestuur de familie 
veel sterkte toe.

ella eeFting. Foto: hilbrand dijkhuiZen 

Data bestuursvergaderingen
Het bestuur van de Terebinth 
vergadert op 19 juni, 15 augustus 
en 29 september 2012. Mocht u 
vragen hebben aan het bestuur laat 
dan tijdig weten zodat wij het op 
de agenda kunnen plaatsen. Stuur 
uw reactie naar de secretaris of het 
bureau (zie het colofon).
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Tijdens de jaarlijkse ledenvergade-
ring op 21 april in Hilversum werden 
naast het jaarverslag over 2011 ook 
het financieel jaarverslag en het jaar-
verslag van de redactie van het tijd-
schrift besproken en goedgekeurd. In 
de kascommissie nam plaats de heer 
Waltheer. De redactie deelde mee dat 
de digitale nieuwsbrief is gestopt en 
het bestuur overweegt een voorzetting 
van de Nieuwsbrief. Er werd gespro-
ken over het twitteraccount en de 
indeling van het blad. 

De Terebinth nam afscheid van Paul 
Stoffels als penningmeester. Hante Wit-
teveen werd benoemd in deze functie 
als opvolger. Na nader overleg met het 
dagelijks bestuur heeft Siska Caneel 
besloten om per 1 mei de functie van 
secretaris te aanvaarden.

Regioadviseurs 
In het komende jaar is het functioneren 
en de activiteiten van de regioadviseurs 
een bijzonder punt van aandacht voor 
het bestuur. 
Er zijn enkele regio’s waarvoor geen 
adviseur is, deze plaatsen moeten nodig 
ingevuld worden. Eventueel ook activi-
teiten in de regio’s en een kort verslag 
opnemen in het jaarverslag om zicht-
baar te maken wat er allemaal in de 
regio’s gebeurt. Er zal een traject wor-
den uitgezet. 
Er moet meer bekendheid zijn over wie 
de regioadviseurs zijn en wat ze doen. 
Ook kan er veel meer gebruik worden 

gemaakt van onze website. Daarvoor 
zijn verslagen, oproepen, foto’s en tek-
sten zeer welkom.

Het bestuur heeft een actielijst opge-
steld van 15 punten gebaseerd op de 
doelstellingennota, het werkplan, het 

Jaarvergadering 
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Manifest en de uitslag van de ledenen-
quête waaraan dit jaar vormgegeven zal 
worden. 
De bestaande vacatures zullen ingevuld 
moeten worden. Ella Eefting is dit jaar 
aangetreden als nieuwe bureaumede-
werker. Zij vervangt hierbij Hans van 
Selm die deze taak voor het bestuur 
heeft waargenomen. 
Er komt een duidelijk pr-plan om de 
bekendheid van De Terebinth te ver-
groten. Aan een professionele invulling 
van de stand op de grote landelijke uit-
vaartbeurs in september wordt gewerkt. 
Gestructureerd overleg met de LOB 
(Landelijke Organisatie van Begraaf-
plaatsen) is gestart. Er zijn contacten 
gelegd over het Allerzielenproject en de 
Europese week van de Begraafplaatsen.

Redactie 
Er wordt voorgesteld een klankbord-
groep te vormen voor de redactie van 
het tijdschrift.
De redactie zelf staat altijd open voor 
opmerkingen van lezers over inhoud 
en artikelen. Ook in 2012 zullen weer 

vier nummers verschijnen waaronder 
een themanummer vanwege het twee-
honderdjarige bestaan van de Algemene 
begraafplaats Maastricht. In 2013 komt 
mogelijk een special in het kader van de 
Europese week van de Begraafplaatsen. 

Ereleden
Rindert Brouwer en Jeannette Goud-
smit stoppen met het organiseren van 
funeraire reizen naar het buitenland. Zie 
voor een toelichting de excursiepagina. 
Zij werden benoemd tot ereleden van de 
vereniging. Hun inzet was groots, het 
applaus dat zij krijgen (naast een zilve-
ren kandelaar met inscriptie), ook. 

Kijken naar de dood
Voor het middagprogramma was prof. 
dr. Anne van der Meiden uitgenodigd. 
Hij hield een causerie, waarin hij sprak 
over zijn kijken naar de dood en de 
gebruiken daar om heen. Hij deed dit op 
zijn welbekende humoristische wijze, 
met Twentse tongval. Hij is auteur van 
onder meer het boek ’In de dood kun 
je niet wonen’. Hij schreef ook in het 

Wat was ik blij, toen ik begin 2010 toevallig - via internet 
- over het bestaan van De Terebinth te weten kwam. Het 
prachtige tijdschrift en de nieuwsbrieven waren voor mij 
een bron van nieuwe kennis. Ik spelde ze dan ook van a 
tot z. 
Vorig jaar ging ik mee met Jeannette en Rindert naar Tsje-
chië en Praag. Eerlijk gezegd, zag ik wel een beetje tegen-
op, omdat ik nog nooit aan een groepsreis deelgenomen 
had. Wat heb ik genoten. Het was een bijzonder en gezellig 
gezelschap en ik heb me door de perfecte organisatie geen 
moment opgejaagd gevoeld. De reactie van mijn omgeving 
loog er overigens niet om. Niet alleen bleek vrijwel nie-
mand – zoals ik daarvoor – het woord funerair zelfs maar 
te kennen, maar dat er nog meer mensen zoals ik waren, 
wekte algemene verbazing op. 

Alle geledingen
Van 1975 tot 1990 heb ik in het buitenland gewoond als 
‘dependent’: niet werkende partner. Daarna weer in Neder-
land. Toen mijn zonen nog jong waren was ik thuis, later 
gaf ik cursussen, onder meer over politiek en pensioenen 
aan vrouwen. In 1998 kwam ik als enquêtrice in dienst van 
het Centraal Bureau voor Statistiek. In september 2010 
nam ik hier ontslag. Het boeiende van het werk was, dat 
je in aanraking kwam met mensen uit alle geledingen van 
de samenleving. Dit is ook wat me in een vereniging als 
De Terebinth aantrekt. Elke keer als ik las – ‘een bestuur 
zonder penningmeester en secretaris’ – voelde ik me schul-

dig. En zo nam ik in februari contact op met de voorzitter. 
Bestuurlijke ervaring heb ik te over, maar nooit als pen-
ningmeester. Deze uitdaging ben ik aangegaan. 
Een vriendin en ik maken twee maal per jaar een reisje. 
Even verdwaald, kwamen we een keer langs de begraaf-
plaats in Witteveen. Op mijn uitroep: ‘Zullen we even’, 
werd met een stomverbaasde blik gereageerd. Maar geluk-
kig werd zij onmiddellijk gegrepen toen ik het een en 
ander uitlegde. Sindsdien staat ’een kerkhof of begraaf-
plaats’ als vast punt op het programma. Sterker, er zijn 
weekenden dat we er wel zes ’doen’. 

hante WitteVeen oP de gelijknamige begraaFPlaats

Penningmeester Hante Witteveen stelt zich voor

jubileumboek van De Terebinth Over 25 
jaar dat leden vorig jaar hebben ontvan-
gen. 

De bestuurspagina’s vallen onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Contactpersoon is Siska Caneel. 
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  Plaatsen van herinnering 
Op 17 november 
2011 promo-
veerde Mirjam 
Klaassens op 
haar proefschrift 
over de geografie 
van de dood en 
de herinnering in 
Nederland. Zij 
is daarmee de 
eerste in een rij 

van zes onderzoekers die in één jaar tijd 
vanuit verschillende disciplines een dis-
sertatie verdedigen over diverse aspec-
ten van de funeraire cultuur.
Dit in het Engels geschreven, geïllus-
treerde en goed leesbare proefschrift 
heeft een originele invalshoek. Klaas-
sens onderzoekt hoe bermmonumenten, 
herdenkingswebsites, natuurbegraaf-
plaatsen en crematoria willekeurige 
ruimtes tot betekenisvolle plaatsen 
maken. Het is opvallend dat op de eerste 
drie plekken vooral jongeren worden 
herdacht en dat de ouders zo ook contact 
zoeken met lotgenoten.
Bermmonumenten markeren de plekken 
waar jonge mannen zijn verongelukt. 
Overheden probeert de plaatsing te regu-
leren omdat de verkeersveiligheid in het 
geding is. Vooral moeders zetten herden-
kingswebsites op. Na vijf jaar houden ze 
deze sites niet meer bij. Toch blijven ze 
in de lucht zodat de virtuele band met de 
doden blijft bestaan.
Het idee achter de natuurbegraafplaats 
Bergerbos is de opname van de over-
ledene in de natuur. Hierdoor kunnen 
nabestaanden zich met de levens-
cyclus verzoenen. In tegenstelling tot 
Engeland, in 1993 de bakermat van de 
natuurbegraafplaats, krijgen in Neder-

land bestaande bossen een bestemming 
als laatste rustplaats. In afwijking met 
Engeland mogen de graven hier ook 
worden gemarkeerd met natuurlijke 
voorwerpen. De vrijheid is onbegrensd 
tijdens de uitvaart en het grafbezoek. 
In de architectuur van crematoria onder-
scheidt Klaassens vier fasen. Terwijl 
de eerste ontwerpen een monumentale 
uitstraling kregen, legden de architecten 
tussen 1930 en 1970 een verband tus-
sen het crematorium en het landschap. 
Na de zielloze architectuur uit de peri-
ode 1970-2000 proberen ontwerpers 
sindsdien de nabestaanden bij de dood 
te betrekken door vaste routes voor het 
lijk, de nabestaanden en de staf los te 
laten en het bijwonen van het crematie-
proces mogelijk te maken.
De vernieuwing van de crematorium-
architectuur is volgens Klaassens geen 
groot succes. Er blijft behoefte bestaan 
aan vaste routes. Bovendien blijft het 
volgens haar merkwaardig dat de post-
moderne architecten de schoorstenen 
blijven verstoppen omdat ze te veel aan 
vernietigingskampen doen denken.
Deze cultureel-geografische analyse 
was overigens soms gebaat geweest bij 
meer historische reflectie. De opmerking 
dat kruizen als bermmonumenten in het 
seculiere Nederland nauwelijks voor-
komen krijgt meer betekenis wanneer 
wordt bedacht dat wegkruizen sinds de 
veertiende eeuw in het toen heel katho-
lieke Limburg plekken markeerden waar 
mensen een gewelddadige dood waren 
gestorven. Herdenkingssites kunnen de 
moderne variant worden genoemd van 
de correspondentie, de schriften, de kle-
ding en de fotoalbums waarmee nabe-
staanden voorheen hun verdriet deelden.
Bergerbos is niet de eerste begraafplaats 
waar weduwen en weduwnaars elkaar 

in de armen sloten. De Haagse begraaf-
plaats Oud Eik en Duinen stond al in de 
19de eeuw bekend als huwelijksbureau. 
De bovenregionale populariteit van 
natuurbegraafplaats Bergerbos is vooral 
verklaarbaar doordat er buiten Limburg 
en Gelderland geen een alternatief is.
Bij de analyse van crematoria had het 
verzet van de bevolking tegen de bouw 
beter in kaart moeten worden gebracht. 
Het bijwonen van de verassing was al 
vlak na de opening in crematorium Vel-
sen mogelijk.
Bovenal had de periodisering van de 
crematoriumarchitectuur meer rekening 
moeten houden met het probleem dat het 
nieuwe crematieproces pas eind jaren 
dertig van de vorige eeuw was uitgekris-
talliseerd. Sindsdien stond de vraag cen-
traal hoe geseculariseerde nabestaanden 
in de kale ruimtes aan een persoonlijk 
afscheid vorm konden geven.
Deze kanttekeningen nemen niet weg 
dat het proefschrift een interessante en 
geslaagde analyse maakt van de heden-
daagse funeraire cultuur vanuit ruim-
telijk perspectief. Mirjam Klaassens 
maakt duidelijk dat de plaatsen deel uit-
maken van netwerken van herinnering. 
Ze vormen een aanvullend communica-
tienetwerk van de nabestaanden met de 
overledene en lotgenoten.

Wim Cappers

Fin
A.S. van Rossum, ‘Fin. (Het begin van het einde)’. (Niet uit-
gegeven magazine, november 2011, 40 blz.). Dit boekje in 
miniformaat dat met teksten en afbeeldingen reflecteert op 
het thema dood, is uitgegeven in eigen beheer en te bestellen 
via aukjevanrossum@gmail.com. Het kost € 5,- exclusief 
verzendkosten.

Body Worlds
De tentoonstelling Body Worlds & The Story of the Heart is 
verlengd tot 18 juni en te zien in EXPO Zuidas Amsterdam. 
De expositie toont menselijke lichamen die zijn behandeld 
volgens de plastinatiemethode van Gunther von Hagens. 
Zie: www.bodyworlds.com

After Life
After life, kunst over de eindbestemming heet de tentoonstel -    
ling van internationaal bekende kunstenaars in het Nederlands 
Uitvaart Museum Tot Zover en op begraafplaats De Nieuwe 
Ooster. Tot 1 juli. 

Tropenmuseum
In het Tropenmuseum is tegelijkertijd de tentoonstelling De 
Dood Leeft te zien. Verlengd tot 27 augustus. Rond de tentoon-
stellingen worden allerlei activiteiten georganiseerd. Kijk voor 
meer informatie op www.totzover.nl en www.tropenmuseum.nl.

De dood leeft
In het magazine De Dood Leeft worden thema’s uit de gelijk-
namige tentoonstelling verder uitgewerkt. Te koop in de winkel 
van het Tropenmuseum voor € 6,95 (978 9460 221 7 50). 

Mediatips 

M. Klaassens, Final places. Geographies 
of death and remembrance in the Nether-
lands 
(Zonder plaats: eigen uitgave, 2011, ISBN 
978-90-367-5166-7, http://dissertations.
ub.rug.nl/faculties/rw/2011/m.klaassens/, 
176 blz., € 10,- via m.klaassens@rug.nl. 
De eerste tien belangstellenden krijgen 
het proefschrift gratis. Via het mailadres 
kan ook gratis een digitale versie van het 
proefschrift worden besteld).
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Deze publicatie omvat naast een algemene historische in-
leiding ook meerdere hoofdstukken die zeer overzichtelijk 
per vak de bijzondere graven becommentariëren. Het maat-
schappelijk belang van de overledenen en de cultuurhisto-
rische waardering van het grafmonument hebben de keuze 
van de selectie in deze gids bepaald. Aan het einde van de 
gids is een wandelroute opgenomen langs de graven van 
prominente Maastrichtenaren uit ons verleden: de fien fleur 
vaan Mestreech.

Over het boek: omvang 408 pagina’s – formaat: 123 x 225 
mm – genaaid gebonden met harde omslag, kapitaalband 
en leeslint – rijk geïllustreerd in kleur – verschijningsdatum 1 
sept. 2012. Uitgave van Stichting Veldeke Mestreech.

Intekenen tot 1 juli via www.veldekemestreech.nl voor € 17,50

Als de stemmen 
zwijgen spreken 
de stenen

Gids voor de 
Algemene 
Begraafplaats 
van Maastricht 
(1812-2012)

  Geschiedenis van een 
  familiebedrijf

In september dit jaar verschijnt ter 
gelegenheid van het twee honderdjarig 
bestaan van de Algemene Begraafplaats 
Maastricht een uniek fotoboek. In het 
laatste nummer van 2011 besteedde de 
redactie aandacht aan de uitgave Heren 
alstublieft, waarin de geschiedenis van 
Uitvaartverzorging Kramer uit Arn-
hem werd beschreven, die in 2010 het 
125-jarige jubileum vierde. En nu is er 
dan een prachtig boek over het honderd-
jarig bestaan van Mijnhart Uitvaartver-
zorging uit het naburige Oosterbeek. 
Gelukkig zegt de titel van deze hardback 
uitgave al dat niet alleen de geschiedenis 
van het familiebedrijf Mijnhart aan de 
orde komt. Funerair en historisch geïn-
teresseerden kunnen hun hart ophalen 
aan de beschrijving van het dorp Ooster-
beek vanaf de zeventiende eeuw tot aan 
het bedrijf Mijnhart anno nu. Door de 
vele en soms paginagrote afbeeldingen 
geeft het boek een mooi inzicht in zowel 
begraafgewoonten als de ontwikkeling 
van de onderneming. 
In 1911 richtten vier heren uit Ooster-
beek de ‘Nieuwe Oosterbeekse Begra-
fenis Onderneming’ (N.O.B.O.) op. 
Uitvaartverzorging Mijnhart dankt zijn 
naam aan Jan Mijnhart, van oorsprong 
timmerman, die in 1933 uitvaartver-
zorger in Arnhem werd. In 1955 nam 
Mijnhart de NOBO over en veranderde 
de naam. In de jaren zestig en zeventig 
werd het bedrijf uitgebreid met vesti-
gingen in Arnhem en Wageningen. De 
onderneming ontwikkelde zich tot een 
echt familiebedrijf, waar ook de doch-
ters en zoon meewerkten. Vanaf 1972 
heet het bedrijf Uitvaartverzorging 
Firma J. Mijnhart. Sinds 1977 leidt zoon 
Dick de firma vanuit het hoofdkantoor in 
Oosterbeek. Zijn kinderen, Inge en Dirk 
Jan en echtgenote Gerda vormen sinds 
2004 de directie. In 2009 verhuisde het 
bedrijf naar de huidige locatie aan de 
Utrechtseweg 220 in Oosterbeek. 
Leuk is het gebruik van archiefmateri-
aal, afbeeldingen van koopaktes, tarie-
ven en vragenlijsten van de overheid. 
Sommige delen zouden als stof kunnen 
dienen voor een Nederlandse aflevering 
van ‘Six feet under’, een Amerikaanse 
serie over een begrafenisonderneming. 
Zoals de dag in 1978 dat een Starfighter 
piloot vlakbij neerstortte, of de geweld-
dadige overval op een AH-filiaal in 

1990, waarbij twee doden en een zwaar-
gewonde vielen. Aan het eind van het 
boek weten we veel over begraven in 
Oosterbeek en over het familiebedrijf 
Mijnhart. Over 
de auteur van dit 
alles lezen we 
helaas niets. Een 
tekstje over wie 
Pieter van der 
Kuil is, ontbreekt. 
Het lettertype en 
bladspiegel zijn 
niet echt mijn 
smaak, maar 
daarover valt te 

twisten. Jammer dat het boek maar zo 
beperkt verkrijgbaar is. Ook op de web-
site van Mijnhart Uitvaartonderneming 
wordt het niet aangeprezen. 

Liesbeth Vermeulen

advertentie

Kuil, van der, P., 1911 2011, Honderd 
jaar begraven in Oosterbeek en omgeving. 
Van NOBO tot Mijnhart Uitvaartverzor-
ging. (Oosterbeek: Uitvaartverzorging J. 
Mijnhart BV, 2011, 197 blz., ISBN 978-
90-9026467-7, NUR 677. 
Te koop voor € 29,95 in de plaatselijke 
boekhandels Romijn en Plantage Meijer 
& Siegers en bij Mijnhart Uitvaartver-
zorging zelf. 
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Als Hans op een begraafplaats wandelt, 
kijkt hij voordat hij een grafmonument 
heeft gezien eerst naar boven en dan naar 
beneden. Hans is een echte groenman. 
Zijn grootste passie zijn bomen, strui-
ken en planten. We ontmoeten elkaar in 
Deventer op de door Leonard Springer, in 
landschapsstijl ontworpen begraafplaats 
Steenbrugge. Springer moet ook een 
bomenliefhebber zijn geweest want er 
staan veel diverse soorten. We bewonde-
ren samen oude Japanse esdoorns, sierap-
pels en een van Hans’ lievelingsbomen: 
de haagbeuk met zijn als spieren gevorm-
de stam en takken. Deze haagbeuk begint 
net prachtig uit te lopen met kleine fris-
groene blaadjes en katjes. In zijn tuin 
heeft hij een groot stuk versteend hout 
liggen dat dienst kan doen als grafsteen.
Hans is al sinds jaren actief voor de 
Nederlandse Dendrologische Vereniging 
(NDV). Hij staat regelmatig, net zoals hij 
dat voor De Terebinth doet, namens de 
NDV in de voorlichtingsstand op beur-
zen en plantenfeesten, zoals op landgoed 
Bingerden. Dit is onder tuinliefhebbers 
een bekend plantenfestival. Hij is vrij-
williger in de bibliotheek van arboretum 
Trompenburg en in zijn arbeidzame leven 
werkte Hans als burger bij defensie. 
Als opzichter groen op de defensieter-
reinen op de Harskamp, midden op de 
Veluwe, droeg hij zorg voor o.a. de 
inkoop van de beplanting. Hij woont nog 
steeds in Harskamp. Binnen de NDV 
kwam hij Wim Vlaanderen tegen, Tere-
binther van het eerste uur, die hem er 

van overtuigde dat er op begraafplaatsen 
veel interessant groen te bewonderen is. 
Sindsdien is hij lid en zet hij zich graag 
in voor de Vereniging, samen met ande-
ren als coördinator van de regionale 
adviseurs, groenadviseur, als lid van de 
excursiecommissie en sinds kort van de 
restauratiegroep.Een tijdje geleden heeft 
de restauratie ploeg van De Terebinth een 
aantal kapotte grafstenen in elkaar gezet 
op het oudste veldje van de begraaf-
plaats Steenbrugge. Dicht bij de ingang 
staan en liggen voornamelijk hardstenen 
grafmonumenten in niet al te beste staat. 
Inmiddels is er al een tweede keer een 
dag georganiseerd waar een klein ploegje 
aan het werk is geweest. Een snelle blik 
maakt duidelijk dat hier nog heel wat 
dagen werk te verrichten is. Samen met 
Wim Vlaanderen organiseert hij restau-

ratiedagen in het land voor de regionale 
adviseurs en plaatselijke vrijwilligers. 
Het restaureren is een vorm van des-
kundigheidsbevordering. In Deventer 
zijn nu helaas nog geen vrijwilligers die 
het restauratiewerk kunnen voortzetten, 
maar voor Yarden - die de begraafplaats 
beheert - is het wel een aanmoediging 
om aandacht te schenken aan deze gra-
ven. In Roosendaal, Noord-Brabant, 
zijn wel vrijwilligers geïnstrueerd door 
Terebinthers en een externe deskun-
dige steenhouwer. Zij kunnen verder 
met restauraties. Het is ondoenlijk om 
overal in het land te gaan restaureren, 
maar juist door aandacht te schenken aan 
de oude monumenten krijgen houders 
van begraafplaatsen nieuwe inzichten 
en worden de oude monumenten beter 
gewaardeerd. Het ‘groene oog’ van Hans 
wordt zo toch naar het grijs van de graf-
monumenten getrokken, vooral als er een 
plantaardige versiering als symbool op 
het monument is afgebeeld.

Bert Pierik

UIt het velD
In deze rubriek vertellen regio-adviseurs over
hun werk. Deze keer Hans van Selm, bestuurs-
lid van Vereniging de Terebinth, tot voor kort 
bureaumedewerker en regio-adviseur in de 
agglomeratie Arnhem-Nijmegen


