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van de voorzitter… / bandieten op de begraafplaats

funeraire varia / een rustpunt op de begraafplaats

In Terebinth 2015-4 stond in het artikel ‘Een bakje troost op de begraaf-

plaats’ waar bezoekers iets kunnen eten of drinken. Daar kwam begin 

dit jaar een nieuwe bij: op 26 januari opende theehuis Het Theelicht op 

begraafplaats Orthen in ’s-Hertogenbosch zijn deuren. Het gebouw, dat 

daar sinds 1872 staat, diende lange tijd als lijkenhuis, maar de laatste 

jaren werd het voornamelijk gebruikt voor opslag. In samenwerking 

met de Stichting Solamen, de beheerder van de begraafplaats, en dank-

zij een startsubsidie van de gemeente en de inzet van vrijwilligers, werd 

het gebouw in een nieuw jasje gestoken. 

Een paar verplaatste grafstenen vormen de brug tussen ‘dood en leven’.
Maar niets herinnert nu meer aan het funeraire verleden in het fleurig 

en sfeervol ingerichte theehuis. In een rek liggen een aantal folders en 

het katern bij de Week van de Begraafplaats. Onder het genot van een 

kopje koffie vertelt Wilma Korthagen over haar drijfveren om zich aan 

te melden als vrijwilliger. ‘Vorig jaar hoorde ik over het initiatief voor 

een theehuis op Orthen. Ik dacht direct: dat is iets voor mij. Ik vind het 

fijn om hier te werken, ook al is het een begraafplaats. Je kunt iets voor 

de bezoekers betekenen.’
Niet elke bezoeker heeft behoefte aan een gesprek. Soms willen men-

sen alleen maar een kopje koffie na een bezoek aan het graf. ‘Je merkt 

snel genoeg of iemand een praatje wil maken of niet. Mensen gaan na 

een kopje koffie vaak anders weg dan ze gekomen zijn. Zoals die me-

vrouw die een half jaar geleden haar man heeft verloren, weggaat met 

de woorden ‘‘dit gesprek heeft mijn dag anders gekleurd’’.’
Een groep van 25 vrijwilligers zet zich in voor de dagelijkse gang van za-

ken in het theehuis: van het serveren van koffie en thee tot een praatje 

als daaraan behoefte is. ‘Met ons theehuis willen we voor de bezoekers 

een rustpunt creëren op de begraafplaats’.

Bartho Hendriksen

Net als vele anderen bezoek ik tijdens mijn va-

kanties graag begraafplaatsen. Meestal leer je 

daar veel van, maar soms stuit je op onbekende 

risico’s. In maart was ik in Malakka in Maleisië, 

en bezocht daar met Colin Goh, Josphine Chua 

en Daniel Tan de Chinese begraafplaats op de 

Bukit China (de Chinaheuvel), naar men zegt 

de grootste Chinese begraafplaats buiten Chi-

na. Met Colin ben ik al lang bevriend, hij weet 

veel over de Nederlandse geschiedenis van 

Malakka, dat in 1641 door de Verenigde Oost-

Indische Compagnie werd veroverd en tot 1825 

onder Nederlands bewind bleef. Josephine 

weet veel van de Chinese geschiedenis van 

Malakka en Daniel bleek een kei in het ontcij-

feren van Chinese karakters. Op de Bukit China 

wordt al eeuwenlang begraven; er zijn inmid-

dels circa 12.000 graven. Je bereikt de begraaf-

plaats via een paadje naast de oude Poh San 

Teng-tempel, eertijds gebouwd om bezoekers 

van de begraafplaats bij regen een droge plek 

te bieden voor gebed. 

Met elkaar liepen we de heuvel op, er was ver-

der niemand en Josephine begon meteen te 

vertellen. Chinezen begraven hun doden het 

liefst op een heuvel, dan kan je ze ‘zo comforta-

bel’ mogelijk neerleggen: met ‘dekking’ in de 

rug en ‘uitzicht’ naar voren. De graven liggen 

elk binnen een afgebakend ovaal gebiedje. Aan 

de voorkant van het feitelijke graf is een ‘bron’ 
en terzijde een ‘nepgraf’ van een wachter. Met   -

een voor het graf bevindt zich een ‘tafel’ voor 

voedsel. Elk jaar, tijdens het Ching Ming Festi-

val (4 of 5 april) bezoeken Chinezen de voor-

ouderlijke graven. Dan wordt er voedsel op de 

tafel gelegd. De aanwezigen wachten dan het 

moment af waarop de voorouders hun maaltijd 

hebben beëindigd. 

Om dat zeker te weten worden twee Jiăo Bēi, 

sikkelvormige blokjes met een platte en een 

bolle kant, opgeworpen. Vallen ze gelijk, dan 

hebben de voorouders hun maaltijd nog niet 

beëindigd en moet 

er opnieuw worden 

gewacht. Vallen ze 

ongelijk, dan heb-

ben zij genoeg ge-

had en kan ‘de rest’ 
door de aanwezigen 

worden opgegeten. 

Josephine vertelde 

dat ze de laatste 

keer bij haar ouders 

maar liefst zeven 

keer hadden moe-

ten gooien! Met een 

stuk papier onder 

een steentje laat je 

ten slotte weten dat je er was. 

Toen we de heuvel afdaalden, werd ons bij de 

tempel verschrikt gevraagd of we op de be-

graafplaats waren geweest. 

Ja dus. Toen vertelden ze ons dat daar kort 

tevoren twee mensen door bandieten waren 

overvallen, beroofd en zodanig toegetakeld 

dat ze in het ziekenhuis moesten worden be-

handeld… 

Gelukkig hadden wij hier geen weet van gehad. 

Het zag er allemaal heel vredig uit.

 

Bert Lever
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Begraafplaatsen zijn fascinerende plekken. Of het nu gaat om 
lief hebbers van genealogie, kunst, geschiedenis, groen of de dood 
zelf, er is voor elk wat wils. Maar de essentie van het funeraire 
erfgoed is het materiaal zelf, het thema van dit nummer. Hoofd-
redacteur Wim Cappers opent met een overzicht over vijftig 
eeuwen ‘materiaalgebruik bij graftekens’, waarna drie aparte bij-
dragen de toepassing van gietijzer, baksteen en hout nader 
belichten. Die over gietijzer werd geschreven door Meindert 
Stokroos, een pionier die bij de oprichting van Terebinth in 
1986 penningmeester werd. Cortenstaal zien we terug bij de 
rubriek Uit het veld, waar Bartho Hendriksen het kunstenaars-
echtpaar Huub en Adelheid Kortekaas bezoekt, die aan de wieg 
stonden van Terebinth.
In de reguliere bijdragen voert de wandeling dit keer naar de Al-
gemene Begraafplaats Muiderberg, die al meer dan twee eeuwen 
oud is en die zijn oude aanzien op een verrassende manier heeft 
weten te behouden. De rubriek Groen geeft een kijkje in het be-
leid van Begraafpark Heilig Land Stichting bij Nijmegen, terwijl 
Lodewijk Wagenaar op zoek gaat naar funeraire resten van Ne-
derlanders op Ceylon. 

Inhoud

Ze zijn er iedere vrijdagmiddag aan het werk: 

beheerder Wim Majoor en de vrijwilligers Henk 

de Sain en broer Harry Majoor, op de Oude RK 

begraafplaats naast station Bussum Zuid (Bas-

tionkant), aan de Nieuwe Hilversumseweg 57. 

Oud is de begraafplaats zeker, al in 1799 begon 

de St. Vitusparochie met de aanleg van een 

dodenakker buiten het dorp. Ingebruikname 

vond echter niet plaats voor 1822, de eerste 

teraardebestelling pas in 1834. Waarom daar 

zo lang tussen zat, heeft De Sain niet kunnen 

vinden. Hij kent de archieven op z’n duimpje 

en de geschiedenis van deze plek rolt dan ook 

in rap tempo voorbij. Van huis uit is hij ICT’er en 

hij heeft iedereen die hier ligt ingevoerd in een 

database. Nu zoekt hij de stambomen uit, zo-

dat er dwarsverbanden tussen de Bussummers 

zichtbaar worden. Bijvoorbeeld tussen de fami-

lies Vroom en Dreesmann.

Het werk van het drietal loont: de begraafplaats 

ligt er keurig bij, een ouderdom van twee eeu-

wen is er niet aan af te zien. Gevraagd naar zijn 

favoriete plek, aarzelt De Sain geen seconde: 

Peltenburg. Een voorzichtige hint naar de laat-

ste rustplaats van schrijver Frederik van Eeden, 

prominent in het middenpad, wijst hij af. 

Inderdaad is de kelder van de 

familie Peltenburg een bijzonder 

graf, een van de grotere aan de 

rand van het terrein. Het doet 

met zijn strakke vormgeving 

heel modern aan, al dateert de 

oudste begraving van 1914. 

Het is van witte kunststeen, een 

levensgroot Christusbeeld siert 

de achterwand. In het hek op 

de muur rondom zijn kruisen en 

letters verwerkt en het eindigt 

in twee doodslantarens, die 

ooit waren aangesloten op de 

gasleiding van de straatlantaarn 

erachter. 

Voor de foto gaan ze er alle drie 

voor staan: het onderhoud, van 

groenbeheer tot restauratie van de graven, is 

immers hun gezamenlijke werk.

Margriet de Roever
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Stèle van baksteen en marmer op de begraafplaats in Heemstede. Zie p. 10.
Foto omslag: Gietijzeren uil op de Oude Begraafplaats in Zuidhorn in 
Groningen. Een uil in een lauwerkrans was in de negentiende eeuw een 
gangbaar doodssymbool: dit nachtdier betekende duisternis en dood, de 
lauwerkrans het eeuwige leven. Zie p. 7. Foto's Bert Pierik

Mens & pleK / henK de sain, vrijwilliger bij de oude rK begraafplaats st. vitus

Henk de Sain en Wim en Harry Majoor voor de grafkelder 
van de familie Peltenburg 



Ogetwijfeld spreken in Nederland de Drentse 
hunebedden tot de verbeelding. Op school 
beginnen geschiedenisboekjes met deze begraaf-

plaatsen. Aangezien de Steentijd geen schriftelijke bron-
nen kent, geven deze oude restanten ons informatie over 
het leven tijdens dit tijdvak van de prehistorie.

Hunebedden van zwerfkeien
In de IJstijd stuwde landijs zwerfstenen vanuit Scandina-
vië naar de Lage Landen. Van deze stenen hebben mensen 
buiten de nederzettingen hunebedden gebouwd.
Niet alle hunebedden hebben de vijftig voorbije eeuwen 
overleefd. Na de kerstening was er weinig waardering voor 
deze heidense bouwwerken. Wanneer er stenen nodig wa-
ren voor de bouw van kerken of de verharding van wegen, 
sloopten bewoners de steenhopen. Pas vanaf de Renais-
sance ontstond er opnieuw belangstelling voor de Klas-
sieke Oudheid en de daaraan voorafgaande eeuwen.
Toen paalworm in 1730 de houten palissaden van dij-
ken aantastte, dreigden hunebedden aan de strijd tegen 
het wassende water te worden opgeofferd. Het Land-
schap Drenthe stak daar een stokje voor door vernielers 
van hunebedden met een geldboete te dreigen. Met deze 
maatregel uit 1734 was de eerste Nederlandse monumen-
tenverordening een feit.

Hardstenen zerken
Na de kerstening verplaatste de lijkbezorging zich naar 
het centrum van dorp en stad. De armen kregen een graf 
in de gewijde aarde van het kerkhof. Daar wachtten ze 
op de dag dat zij met ziel en lichaam uit de dood zouden 
verrijzen. Het kerkhof bleef echter een kale vlakte omdat 
de minder gegoeden geen geld hadden voor een grafteken.
De rijken werden begraven in de kerk, liefst zo dicht mo-
gelijk bij het reliek van de heilige, die voor het zielenheil 
bemiddelde. Dit gebeurde eerst anoniem, maar na ver-
loop van tijd ging men deze graven markeren met zer-
ken ofwel liggende graftekens. Die werden gemaakt van 
hardsteen dat afkomstig was uit de Belgische Ardennen. 
Hardsteen is een kalksteen die uit de afzetting van dier-
lijke resten is ontstaan. Hardsteen werd verscheept naar 
de Lage Landen en daar door steenhouwers bewerkt. Zij 

hakten in de stenen de personalia uit. Christelijke symbo-
len als verwijzingen naar de vier evangelisten en christelij-
ke lettercombinaties als IHC (In Hoc Signo, In dit teken) 
verwijzen naar het geloof in een leven na de dood. Later 
werden de zerken ook versierd met wereldlijke teksten en 
afbeeldingen zoals wapenschilden om de status van de 
overledene aan te geven. Sinds de protestantse Reformatie 
overheersten teksten die de gelovigen aan de naderende 
dood herinnerden. Zo veranderde de kerkvloer in een 
mozaïek van grijze zerken.
Ook het leven van hardstenen zerken is soms eindig. De 
kerken raakten vol waardoor de zerken werden vernieuwd. 
Door het drukke kerkbezoek en de vele begravingen sle-
ten die en gingen kapot. Toen het begraven in kerken 
vanaf 1829 werd verboden, kwamen op veel kerkvloeren 
houten vlonders te liggen. Op de geëgaliseerde grond was 
het beter lopen en konden makkelijker kerkbanken staan. 
Als belangrijk onderdeel van het kerkinterieur zijn zerken 
zo uit zicht verdwenen: maar dit funeraire erfgoed blijft 
daardoor beter bewaard.

Zandstenen sarcofagen
Een alternatief voor hardsteen was zandsteen, dat afkom-
stig was uit ondermeer het Duitse Bentheim. Zandsteen 
is een afzettingsgesteente ontstaan uit vooral zand. Vanuit 
de Duitse grensstreek werd het vanaf de elfde eeuw via 
de rivieren aangevoerd. Het gelige Bentheimer zandsteen 
is vrij zacht. Daar werden vooral sarcofagen van gemaakt 
waarin rijken zich lieten begraven. Het deksel deed tevens 
dienst als zerk.
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Zerk van rode zandsteen op de Noorder Begraafplaats in Hilversum.

Grafmonumenten hebben iets onverzettelijks. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor een imposante piramide in Egypte of 
het mausoleum voor Lenin in Moskou. Ook kleinere graf-
tekens lijken de tijd te trotseren. Ze zijn vaak gemaakt van 
steen of andere bijna onverwoestbare materialen. Waar-
om plaatsen nabestaanden gedenkstenen op graven? 
Welke steensoorten en andere bestendige materialen 
gebruiken ze? Waar zijn de monumenten te vinden? En 
waarom hebben zelfs stenen gedenktekens niet altijd het 
eeuwige leven? Vergelijkenderwijs brengt deze inleiding 
op het thema ‘Materiaalgebruik bij graftekens’ de functies 
van gedenkstenen in kaart. Terug naar de essentie van 
ons funeraire erfgoed.

Versteend verleden



Zandsteen is uiteindelijk niet zo vaak gebruikt. De steen-
houwer kan dit minder goed bewerken. Vergeleken met 
hardsteen slijt het bovendien sneller. In kerken en musea 
zijn nog zandstenen sarcofagen en zerken te zien.

Marmeren praalgraven
Van de zeventiende tot het begin van de negentiende 
eeuw verrezen in veel kerken praalgraven. Overheden eer-
den zo vooraanstaande vaderlanders, onder wie zee helden. 
De praalgraven werden gemaakt van marmer dat is ge-
vormd uit kalksteen als gevolg van hoge temperaturen en 
enorme druk in de aardkorst. Marmer werd gewonnen in 
Italië en vandaar per schip aangevoerd. De praalgraven, 
gemaakt door beroemde beeldhouwers, kregen vaak een 
prominente plek midden in het koor.
In kerken bevinden zich nog veel praalgraven met grote 
kunsthistorische en historische waarde. Het feit dat het 
marmer in de Republiek binnen werd verwerkt, droeg bij 
aan het behoud. Marmer versuikert immers in ons natte 
klimaat. Niettemin hebben praalgraven vanwege roesten-
de doken onderhoud nodig.

Hardstenen stèles
Hardsteen kreeg een tweede leven op begraafplaatsen bui-
ten de bebouwde kom, die vanaf 1829 voor plaatsen met 
meer dan duizend inwoners verplicht waren. Op de gra-
ven in de laagste klassen kwamen vanwege de kosten niet 

of nauwelijks gedenktekens te staan. Hooguit werd op 
deze graven een houten plank met een een geverfde tekst 
geplaatst. Daarvan is weinig over omdat hout snel verrot.
In de hoogste klassen kwamen op de graven opnieuw 
hardstenen zerken te liggen. Na verloop van tijd kwam 
hierin verandering. Aangezien zerken buiten op aarde 
rusten, wateren ze slecht af. Bovendien breken liggende 
stenen sneller vanwege het inzakken van het graf. Daarom 
verschenen later op de graven stèles ofwel staande grafte-
kens.
In katholieke streken kreeg de stèle vaak de vorm van een 
kruis als teken van het geloof in de opstanding. Daarop 
werd veelal het gekruisigde hoofd van Christus afgebeeld. 
In protestantse regio’s zijn op stèles vooral palmtakken en 
Bijbelteksten te zien, omdat afbeeldingen verboden wa-
ren. Als teken dat nabestaanden de dood ook als afsluiting 
van het voorbije aardse bestaan gingen beschouwen, ver-
schenen er daarnaast afbeeldingen van omgekeerde toort-
sen en treurbomen op de graftekens.
Wanneer de grafrechten waren verlopen, werden de gra-
ven geruimd. Opzichters gebruikten de afgevoerde stèles 
ondermeer om paden te verharden. Niettemin zijn op 
begraafplaatsen nog veel negentiende-eeuwse stèles aan-
wezig.

Gietijzeren gedenktekens
Met de aanleg van buitenbegraafplaatsen werd het ge-
bruik van gietijzer voor grafmonumenten populair. Water 
en ijzeroer waren in Nederland ruimschoots voorhanden. 
Dankzij de introductie van de stoommachine en de lucht-
pomp, nam de productie van gietijzeren producten zoals 
grafmonumenten en grafhekken in het tweede kwart van 
de negentiende eeuw een hoge vlucht.
Gietijzer had het voordeel dat grafmonumenten te de-
monteren waren. Op begraafplaatsen buiten vestingsteden 
mochten in oorlogstijd immers geen verticale gedenk-
tekens staan. Gietijzer gaf tevens uitdrukking aan de wat 
sobere levensstijl van het postnapoleontische Biedermeier. 
IJzergieterijen brachten catalogi uit met voorbeelden van 
grafmonumenten.
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Grafsteen van sierbeton of ‘kunststeen’ op de Algemene Begraafplaats Meppel.

Graf van baksteen en graniet op de begraafplaats te Daarle.



Gietijzer heeft als nadeel dat het snel roest. De gedenk-
tekens en hekken moeten daarom regelmatig worden 
onderhouden. Op begraafplaatsen zijn nog veel gietijzeren 
gedenktekens te vinden.

Granieten gedenkstenen
In de twintigste eeuw verdwenen hardsteen en gietijzer 
als materialen voor graftekens uit beeld. Het gebruik van 
zandsteen werd in 1951 verboden omdat de verwerking 
slecht is voor de gezondheid. In de eerste helft van die 
eeuw werd wel gebruik gemaakt van baksteen dat werd 
vervaardigd van rivierklei. De Amsterdamse School heeft 
de toepassing van baksteen bij graftekens gestimuleerd. 
Vanwege materiaalschaarste werd na de Eerste Wereld-
oorlog ook kunststeen in de vorm van mastaba beton, 
sierbeton en granito gebruikt.
De vorige eeuw is vooral het tijdvak van het granieten 
grafteken. Graniet is een stollingsgesteente dat wordt 
gewonnen in Azië. Het heeft boven hardsteen als voordeel 

dat het kan worden gepolijst. Bovendien is het in verschil-
lende kleuren beschikbaar. Uit kostenbesparing worden 
de stenen tegenwoordig in China en India gewonnen én 
bewerkt, waarna ze kant en klaar naar Nederland worden 
verscheept.
De verwerking van graniet als grafsteen valt min of meer 
samen met de strengere regelgeving voor gedenktekens 
sinds de jaren dertig. Lokale bestuurders, beheerders en 
tuinarchitecten gaven prioriteit aan het aanzien van de be-
graafplaats. Grafvelden met gepolijste granieten gedenk-
stenen met uitgehakte personalia ogen dan ook uniform 
en zijn een uiting van funeraire confectie. Dit effect wordt 
versterkt omdat dankzij de toegenomen welvaart vrijwel 
iedereen zich vanaf 1960 een grafteken kon permitteren.
Zelfs graniet is niet gemaakt voor de eeuwigheid. Zijn 
graven opgeheven, dan worden de granieten gedenkste-
nen afgevoerd en vernietigd.

Sinds de persoonlijk vormgegeven uitvaart eind twintigste 
eeuw de boventoon voert, heeft graniet concurrentie ge-
kregen van andere materialen. Zo zijn gedenktekens van 
glas in opkomst. Niet in de laatste plaats kiezen mensen 
steeds vaker voor een laatste rustplaats op een natuurbe-
graafplaats. Zij willen nabestaanden niet belasten met het 
grafonderhoud. Daarmee lijken we terug te keren naar 
het begin van de kerstening toen graven niet of nauwelijks 
werden gemarkeerd. 
Het is echter de vraag of deze trend doorzet. Door de 
eeuwen heen hebben stervenden én nabestaanden de be-
hoefte gehad graven te markeren. Nu is niet zozeer meer 
de groepsidentiteit in het geding om in het belang van 
het geloof of het familiegevoel bezoekers te herinneren, 
te bevragen of te manen. Tegenwoordig willen mensen 
hun individuele eigenheid in steen of een ander bestendig 
materiaal vastleggen. Daarom zullen ook in de toekomst 
gedenktekens worden toegevoegd aan ons versteend ver-
leden. Het is aan de beheerders om het visuele evenwicht 
te bewaren tussen waardevolle exemplaren en eigentijdse 
toevoegingen.

Wim Cappers I Foto’s Bert Pierik
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Moderne grafsteen van glas op de Noorderbegraafplaats in Hilversum.

Gietijzeren oeroboros op de Noorder Begraafplaats in Leeuwarden.



Bij metalen graftekens is sprake van een drietal 
grondvormen. Zo is er een ruimtelijke vorm, te 
vergelijken met wat we in het alledaagse spraak-

gebruik ‘grafmonument’ noemen. De grondvormen gaan 
terug op Egyptische, Griekse en Romeinse voorbeelden. 
Zo treffen we onder andere cippus- en altaarvormige 
modellen aan, versierd met zogeheten ‘doodsattributen’. 
Verder komen er liggende en staande vlakke vormen 
voor. Tot de laatste rekenen we ook de ijzeren hekwerken 
rondom de graven: deze zijn soms geheel opgebouwd uit 
gietijzeren componenten, maar meestal bestaan zij uit een 
combinatie van gegoten en smeedijzeren onderdelen.

Gietijzer uit Deventer
Voor de introductie van het ijzeren grafteken gaan we 
terug naar het begin van de negentiende eeuw, toen de 
Deventer IJzergieterij als eerste in ons land startte met 
de productie van gegoten ijzeren monumenten. Een in 
1834 uitgegeven catalogus biedt een gevarieerd beeld van 
wat er op dat gebied zoal door deze gieterij kon worden 
geleverd. De directeur, Johan Laurents Nering Bögel, liet 
zich hierbij inspireren door de gegoten gedenktekens van 
de Königliche Eisengieβerei in Berlijn, die destijds allerlei 
soorten gietwerk van uitzonderlijk hoge kwaliteit produ-
ceerde. Nering Bögel leverde 32 verschillende modellen, 
waarvan de prijzen varieerden van 30 tot 1200 gulden. 
Deze prestigieuze graftekens waren zeer kostbaar en alleen 
al daardoor uitsluitend weggelegd voor de beter gesitueer-
den.
De graftekens waren opgebouwd uit afzonderlijk gegoten 
onderdelen. Deze werden gegoten in vormzand; daartoe 
werd eerst een houten model gemaakt. Het maken van 
die houten modellen was het werk van een modelmaker, 
die een bekwaam houtsnijder moet zijn geweest. De vor-
mer maakte daarna met behulp van deze modellen een 
afdruk in zand. Na het wegnemen van het model bleef in 
het zand een holte achter, die door de gieter met vloeibaar 
metaal werd gevuld. Het vormen van een vlakke grafplaat 
en het gieten ervan was misschien een vrij eenvoudige 
zaak, maar bij het vormen, gieten en in elkaar zetten van 
complexe gietstukken kwam heel wat vakmanschap en 
vindingrijkheid kijken. Ter plekke werden de gegoten 
elementen met bouten, moeren en hoekijzers gemonteerd 
en vervolgens met een kap afgedekt. De naden tussen de 
onderdelen werden dichtgesmeerd met mastiek om in-
wateren - en daarmee op den duur verval - te voorkomen. 
Ten slotte moesten de graftekens in de verf worden gezet. 
Het goed in de verf houden was noodzakelijk om te voor-
komen dat het geheel op den duur ging roesten. Het tot 
stand komen van een gietijzeren grafteken was dus een 

lang proces, waar de expertise van heel wat vaklieden aan 
te pas kwam.
Het is aan de hand van de afbeeldingen in de catalogus 
van de Deventer IJzergieterij niet zonder meer mogelijk 
graftekens op begraafplaatsen te herkennen als afkomstig 
uit dat bedrijf. Dat komt allereerst door slecht tekenwerk 
van in de catalogus afgebeelde graftekens. Het lijkt erop 
dat de tekenaar wel eens fouten maakte bij het overnemen 
van de Berlijnse voorbeelden. Maar ook de opdrachtgever 
kon afwijken van de catalogus en speciale wensen laten 
verwerken in zijn grafteken. In veel gevallen ging het 
daarbij om toe te passen doodsattributen zoals (vliegende) 
zandlopers, staartbijtende slangen, vlinders, omgekeerde 
toortsen, schedels enzovoort. Maar hij kon ook een eigen 
ontwerp samenstellen aan de hand van bestaande com-
ponenten uit de catalogus. De graftekens konden als het 
ware in elkaar worden geschoven: het onderstuk van het 
ene grafteken werd dan bijvoorbeeld gecombineerd met 
het bovenstuk van een ander.

Andere gieterijen
Om de herkomst te achterhalen van de ijzeren graftekens 
is het van belang vertrouwd te raken met de specifieke 

Wanneer het over graftekens gaat, zullen de meesten van ons denken aan de natuurstenen exemplaren. 
Natuursteen lijkt het ideale materiaal daarvoor en is bovendien duurzaam. Wie echter de moeite neemt tot 
nader onderzoek, zal ontdekken dat daarnaast ook andere materialen in gebruik zijn. Metalen als ijzer, zink 
en brons, maar ook keramiek in de vorm van terracotta en baksteen komen voor, zij het veelal als onderdeel 
van een natuurstenen grafteken.

Faccae nusdaes re, conse quibus quam et officab oreiust, optatus voluptate

IJzeren graftekens op begraafplaatsen
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vormgevingsaspecten van bepaalde gieterijen, waarbij die 
zogenaamde doodsattributen een belangrijke rol spelen. 
Op grond van deze inzichten is het nu soms mogelijk iets 
naders te zeggen over de herkomst van een bepaald graf-
teken. Daarbij moet men er wel rekening mee houden 
dat verschillende gieterijen over dezelfde modellen be-
schikten. 
Voor zover bekend waren er in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw in ons land geen andere gieterijen die 
graftekens in hun assortiment hadden. Deze waren dus 

kennelijk allemaal producten van de Deventer IJzer-
gieterij. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw is de tijd van 
het ruimtelijke grafteken eigenlijk voorbij en treffen we 
gietijzer alleen nog aan in de vorm van hekwerk of graf-
platen, staand of liggend. In vergelijking met het traditio-
nele ruimtelijke monument waren grafplaten betrekkelijk 
eenvoudig te produceren. Deze konden naar keuze wor-
den versierd met belettering of met allerlei doodsattribu-
ten, of met een combinatie daarvan. Deze werden veelal 
in de plaat meegegoten, maar de verschillende elementen 
konden ook elk afzonderlijk worden gegoten en met be-
hulp van pennetjes op de ondergrond worden vastgezet. 
Opmerkelijk zijn correcties die we soms aantreffen op 
gietijzeren graftekens. Werd bijvoorbeeld een door de vor-
mer gemaakte ‘schrijffout’ pas opgemerkt na voltooiing 
van het gietstuk, dan werd de fout weggehakt en vervol-
gens hersteld met losse letters!
Terzelfder tijd deden allengs nieuwe gieterijen hun intrede 
op de funeraire markt. Grote maar ook kleinere gieterijen 
speelden in op de groeiende vraag naar funerair gietijzer; 
een daarvan was de gieterij Van Lohuizen. Wie een be-
zoek brengt aan de begraafplaats in Vaassen, treft daar nog 
verschillende grafmonumentjes aan gesigneerd met de 
naam ‘Van Lohuizen’, die overigens niet voorkomen in de 
catalogi van deze gieterij. Kennelijk waren zij niet belang-
rijk genoeg om er een apart catalogusblad aan te wijden.
In de provincie Groningen was het de gieterij van Ten 

Bladzijde in de catalogus van de ijzergieterij Van der Horst en Aberson 
in Keppel (Gelderse Achterhoek).

Het gerestaureerde gietijzeren grafteken van de waterstaatkundige Jan Blanken (1755-1838) in Vianen. Foto Bert Pierik
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Oever en Koning uit Martenshoek die zijn sporen naliet 
op begraafplaatsen en kerkhoven. In Drenthe wist de 
Asser IJzergieterij zich van een goede afzet te verzekeren. 
De gietijzeren graftekens rond de kerk in Hoog-Keppel 
verraden de nabijheid van de ijzergieterij van Van der 
Horst en Aberson aldaar.
Ook grote Haagse bedrijven als L.I. Enthoven & Co. en 
De Prins van Oranje leverden funerair gietijzer. Deze leg-
den zich vooral toe op de productie van toegangshekken 
voor begraafplaatsen en kerkhoven, en op het vervaardi-
gen van grafhekken en doodsattributen.

De herkomst van funerair gietijzer
Voor de onderzoeker van gietijzeren graftekens is het 
achterhalen van de herkomst van dit funeraire erfgoed 
altijd weer intrigerend. Het raadplegen van catalogi van 
ijzergieterijen is dan een eerste stap, maar meestal was 
funerair gietijzer slechts een bescheiden onderdeel van wat 
op een gieterij werd gemaakt: een of twee pagina’s met 
afbeeldingen in een catalogus is al een rijke oogst. Die van 
de Deventer IJzergieterij met zijn talrijke afbeeldingen is 
daarop een verheugende uitzondering. Jammer genoeg is 
een funeraire constructie maar zelden voorzien van een 
zogenaamd ‘fabrieksplaatje’: het gietijzeren plaatje met 
de naam van de gieterij of van een plaatselijke smid, die 
verantwoordelijk was voor het geheel.
Het meeste dat werd aangeboden waren gietijzeren graf-
hekken en ornamenten, onderdelen die door plaatselijke 
smeden werden gebruikt om voor hun opdrachtgevers 
grafhekken te construeren. Daarvoor waren ook balusters 
nodig, waartussen de gietijzeren dan wel gesmede graf-
hekken werden aangebracht. Voor het versieren van de 
hekwerken was er een ruime keus uit doodsattributen. 
Naar gelang de financiële draagkracht konden de ijzeren 
hekken rijk of eenvoudig worden uitgevoerd.

IJzeren toegangspoorten
Speciale gietijzeren producten zijn de toegangspoorten 
voor begraafplaatsen. De Deventer IJzergieterij adver-
teerde reeds in het begin van de jaren dertig van de ne-
gentiende eeuw met geheel gietijzeren toegangspoorten, 
daarmee inhakend op de afzetmogelijkheden die ontston-
den toen het begraven in kerken definitief werd verboden 
en zogenaamde buitenbegraafplaatsen werden ingericht. 
In de tweede helft van de eeuw brachten ook andere giete-
rijen toegangspoorten voor begraafplaatsen op de markt. 
Een opvallend verschil met die van de Deventer gieterij 
was, dat het gietijzer in de bewegende hekdelen zich nu 
beperkte tot de pieken op de spijlen; de regels en de spij-
len zelf werden in smeedijzer uitgevoerd. Deze construc-
tie had een duidelijke voorkeur in verband met de grote 
breukgevoeligheid van gietijzer. Het voortdurend dicht-
slaan van een gegoten hekwerk heeft desastreuze gevolgen 
voor de levensduur ervan.

Tot slot nog een opmerking over het onderhoud van 
funerair gietijzer. Om ijzeren graftekens en hekken te 
beschermen moeten ze goed worden geverfd; ze worden 
namelijk bedreigd door roestvorming. De gietijzeren 

elementen worden door het afbladderen van de verflagen 
gaandeweg met een gelijkmatige roestlaag bedekt. Je zou 
denken dat gietijzeren graftekens zo het ‘eeuwig leven’ 
zouden hebben, maar dat is niet zo. De schade die met 
name bij ijzeren graftekens ontstaat, vindt zijn oorzaak in 
het feit dat bij de montage ook smeedijzer werd gebruikt. 
Bij roestvorming neemt het smeedijzer sterk in volume 
toe, met als gevolg dat er in het giet ijzer spanning ont-
staat waardoor het op bepaalde plaatsen breekt. Populair 
gezegd: de constructie barst op den duur uit haar voegen. 
Metalen graftekens vereisen daarom geregeld onderhoud; 
het achterwege blijven daarvan heeft er nogal eens toe 
geleid dat beheerders van begraafplaatsen het ‘oud roest’ 
maar opruimden!

Meindert Stokroos

Gietijzeren hekbocht in de catalogus van de Deventer IJzergieterij.

Gietijzeren grafhek op de Zuider Begraafplaats in Groningen volgens een 
model uit de catalogus van L.I. van Enthoven hierboven. 

Foto Meindert Stokroos 



Het is niet verwonderlijk dat baksteen daarbui-
ten zo weinig is toegepast. Het materiaal is 
niet geschikt om te bewerken, zoals hardsteen, 

marmer of graniet dat is. Het gebruik bleef voornamelijk 
beperkt tot roef, sokkel of rollaag rond de grafruimte. Op 
de Soerenseweg in Apeldoorn staan veel hekwerken uit 
het eerste kwart van de twintigste eeuw die een bakstenen 
voetmuur met rollaag bezitten. Bij een aantal daarvan zijn 
de stenen geglazuurd en voorzien van afgeronde randen, 
terwijl de hoeken bestaan uit hardstenen penanten. An-
dere monumenten uit die periode beperken zich tot een 
bakstenen rollaag om de grafruimte heen. Op de gemeen-

telijke begraafplaats te Maarssen staat een monument uit 
1948 met een bakstenen basement, waarop achtereenvol-
gens een uitkragend natuurstenen blok en een vrouwen-
figuur zijn geplaatst.

Revival van middeleeuwse bouwstijlen
In de laatste decennia van de negentiende eeuw kwam 
baksteen als hoofdonderdeel voor grafbedekking in beeld, 
tenminste bij grotere grafmonumenten voor de elite. Een 
aantal architecten, onder wie P.J.H. Cuypers, liet zich 
inspireren door bouwstijlen uit de Middeleeuwen. Dat 
resulteerde onder meer in neogotische, neoklassieke en 
neoromaanse gebouwen zoals kerken, waarbij baksteen de 
overhand had, meestal in combinatie met natuurstenen 
ornamenten. Op diverse katholieke begraafplaatsen ver-
rezen forse bakstenen grafkapellen in neogotische stijl. 
Daartoe hoort onder meer de kapel voor Zeno van Dorth 
te Kranenburg in Bronckhorst (1865), een ontwerp van 
Cuypers zelf. 
Een voorbeeld van een kleiner formaat is een neogoti-
sche grafkapel op het Catharinakerkhof te Eindhoven uit 
1901. De muren zijn versierd met natuurstenen speklagen 
en een diversiteit aan ornamenten. De plaatselijke krant 
schreef daarover: ‘Ons kerkhof is weer een monument 
rijker geworden dat den vromen bezoeker onwillekeurig 
moet opvallen. Want voor een der achtbaarste familea van 
onze stad, de familie Smits van Oyen, is een fraai gedenk-
teeken gebouwd geworden.’

Expressieve baksteen
Dat baksteen toch meer mogelijkheden biedt dan steen 
voor steen opmetselen tot een hoekig geheel, hebben 
architecten van de Amsterdamse School laten zien. In de 
jaren 1910-1930 leefden zij zich uit op metselwerk door 
gebouwen, bruggen en kiosken te ontwerpen met gebo-
gen gevels, driehoekige uitbouwen en torentjes, terwijl zij 
ook gebruik maakten van bijzondere metselverbanden en 
verschillende kleuren baksteen. Een en ander werd ver-
rijkt met decoratieve elementen van natuursteen, maar 
baksteen bleef dominant.
Bij de bakstenen grafmonumenten die door deze stijl zijn 
beïnvloed, is echter van zwierigheid weinig te merken. 
Het monument van de familie Lammers op Westerveld te 
Driehuis uit 1918 is een wat lomp geheel. De zijwanden 
bestaan uit trapvormige blokken met verschillende met-
selverbanden en in het hogere trapvormige middengedeel-
te zijn hier en daar uitkragende stenen toegepast. 
Bij de forse muur die onderdeel is van het grafteken van 
J.H.A. Schaper op Essenveld te Groningen (1934) zijn 

Herinnering gevangen in baksteen
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Baksteen als onderdeel of ondersteuning van gedenktekens komt van oudsher voor. Maar er zijn twee perio -
den waarin dit materiaal prominent werd toegepast. Tussen 1860 en1910 gebeurde dat bij grotere objecten 
als mausolea en grafkapellen, die vaak in neostijlen zijn opgetrokken. Tussen 1918 en 1945 komt dit voor bij 
kleinere graftekens. Met hun rechthoekige opbouw waren deze laatste geënt op de nieuwe zakelijkheid, een 
architectuurstroming die toen hoogtij vierde. Baksteen was ideaal om de rechtlijnigheid in deze stroming ge-
stalte te geven. 

Stèle op Begraafplaats Steenbrugge in Deventer met een kern van baksteen, 
versierd met terracotta ornamenten



horizontale en verticale bakstenen toegepast, waarvan 
hier en daar een rijtje uitkragend. Voor de muur staat het 
beeld van een peinzende mannenfiguur. 
Het graf van de architect Cornelis Kruyswijk is bij uit -
stek een bakstenen monument. Het bestaat uit een muur 
met lagere zijstukken, waarbij het hogere middendeel 
uitmondt in een plantenbak. Het dateert uit 1935 en 
stond oorspronkelijk op Zorgvlied in Amsterdam, maar 
in 2017 werd het verplaatst naar de tuin van Museum 
Het Schip.

Sobere navolging
Rond 1920 kwam de nieuwe zakelijkheid op in de bouw-
kunst, een stijl die zeer geschikt was voor rechthoekige 
vormen en op begraafplaatsen veel navolging kreeg. 
Waarschijnlijk heeft bij de toepassing ook de materiaal-
schaarste na de Eerste Wereldoorlog een rol gespeeld. De 
eenvoudigste modellen bestaan uit staanders geflankeerd 
door tekstplaten. Bij andere objecten werden de bakste-
nen verborgen onder een pleisterlaag of afgedekt met 
keramische tegels. De best bewaarde objecten zijn als één 
geheel gemetseld, met ter weerszijden een stevige staander 
en centraal daartussen een tekstplaat. Een voorbeeld uit 
1938 staat op de Soerenseweg in Apeldoorn.
Een bijzonder bakstenen ensemble is een langgerekte 
bovengrondse grafkelder voor vier families met elk vier 
plaatsen. Die dateert uit 1923 en bevindt zich op de pro-
testantse begraafplaats in Ammerzoden. De bouwdelen 
op de hoeken zijn wat hoger opgetrokken dan de beide 
middelste delen. Aan de onderkant bevinden zich houten 
luiken en daarboven naamplaten. Door sommige stenen 
iets te laten uitkragen is een decoratief effect ontstaan.

Afgeknotte piramide en urnenzuilen
Op sommige begraafplaatsen tref je bijna geen bakstenen 
monumenten aan, andere bezitten een aanzienlijk aan-
tal, zoals de gemeentelijke begraafplaatsen in Kesteren en 
Zeist. 
De kleine begraafplaats te Kesteren wordt gedomineerd 
door zes grafkelders met een eenvoudige, forse opbouw 
uit eind negentiende en begin twintigste eeuw. De tekst-

platen en plaquettes zijn van hardsteen. Opmerkelijk zijn 
de met hardstenen zerken bedekte daken daarvan en de 
palen op de hoeken.
In Zeist staat een bijzondere afgeknotte piramide van bak-
steen uit 1926. Tevens bezit deze begraafplaats een relatief 
groot aantal geheel of bijna geheel uit baksteen bestaande 
monumenten uit de periode 1930-1945. Vaak wordt de 
grafruimte omgeven door een bakstenen rollaag en be-
vinden zich op de hoeken aan de voorzijde lage, vierkante 
plantenbakken. Enkele monumenten hebben forse pilas-
ters met een terugliggend middendeel en een boogvor-
mige top van baksteen, andere zijn voorzien van getrapte 
zijkanten. Omstreeks 1970 zijn op deze begraafplaats ook 
bakstenen urnenzuilen geplaatst.

Een geval apart
Uitzonderlijk is de rooms-katholieke begraafplaats te 
Haalderen, waar rond 1930 een kleine bakstenen kapel is 
gebouwd. De plattegrond heeft de vorm van een driepas 
(klaverbladvormig) en een open driepasboog vormt de in-
gang. Op de begraafplaats zijn opvallend veel monumen-
ten ook uit baksteen opgebouwd. Die zijn veelal voorzien 
van opgelegde, in keramiek uitgevoerde voorstellingen die 
ook graftekens van andere materialen sieren. Ondanks de 
later bijgeplaatste moderne objecten, is de samenhang van 
het geheel bewaard gebleven. 

Rita Hulsman I Foto’s Bert Pierik
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Monument van baksteen en marmer op Heiderust in Rheden

Grafmonument van gebakken tegels en geglazuurde baksteen in Venlo.





materiaalgebruik bij graftekens
P. 12: IJzeren grafhekken op de Algemene Begraafplaats in Leeuwarden; een 
verwaarloosd graf van steen en zink op Steenbrugge in Deventer; een zin-
ken stèle met treurboom voor twee kinderen op Terschelling.
P. 13: Pad op Zorgvlied in Amsterdam waar rechts het paarse graf opvalt 
van Peter Giele, een doodshoofd van polyester ontworpen door mede-
kunstenaar Joep van Lieshout; moderne ovale zerk met bronzen cirkels op 
De Eshof in Haren; buste van keramiek op de Noorderbegraafplaats in 
Hilversum; glazen monument op De Wissel in Dronten. Foto´s Bert Pierik



Hout is goedkoper in de aanschaf dan hardsteen 
en ook makkelijker te bewerken. Op de Oude 
Algemene Begraafplaats in Holten staan nog 

steeds een aantal houten grafplanken uit de jaren twintig 
van de vorige eeuw. Minder vermogende mensen had-
den lang geen geld voor een gedenkteken van duurzaam 
materiaal en dan was hout uit de bossen van Holten een 
voordelige oplossing. Tot in de jaren zestig werden er graf-
borden neergezet, door families met weinig geld en ook 
op graven van levenloos geboren kinderen. Een eenvoudig 
houten bord past ook bij de sobere funeraire cultuur van 
protestanten. Overigens kwamen ook op joodse begraaf-
plaatsen houten graftafels voor, zoals in Oosterhout. In 
Leens staat nog een houten grafbord, voor Sophia van 
Hessen (1813-1886).

Kwetsbaar
Bij oudere monumenten wordt de inscriptie vaak be-
schermd door een glasplaatje en is er een dakje van zink 
op gezet tegen het inwateren. Op de begraafplaats bij de 
dorpskerk in Vierpolders is een houten exemplaar stevig 
ingepakt in zink, met glas aan de voorkant. Ook de let-
ters zijn kwetsbaar, of ze nu gelakt, geverfd en wel of niet 
inliggend zijn. Er zijn ook voorbeelden van zinken tekst-
platen, die door hout werden omlijst. Daarvan is er een 
te vinden op de oude Algemene Begraafplaats in Brielle, 

uit 1927. De dagen van dit unieke grafteken zijn evenwel 
geteld: het ligt nu weg te rotten op de grond.    
Qua vorm gaat het doorgaans om planken, bredere bor-
den of kruisvormen. In Sprang-Capelle staat een mooi 
Russisch kruis, van eikenhout. Dit kruis heeft een beton-
nen voetje en dat is verstandig, want houten monumen-
ten raken sneller in verval wanneer het hout rechtstreeks 
in contact staat met de grond. 
Meermalen komen we houten monumenten tegen die 
als tijdelijk zijn bedoeld. De Vlaamse dichteres Christine 
D’haen overleed in 2009 en kreeg op haar graf op Campo 
Santo in Gent-St. Amandsberg een houten kruis. Pas na 
de dood van haar echtgenoot, werd dit kruis vervangen 
door een stenen monument. Er zijn ook voorbeelden van 
oorlogsmonumenten die aanvankelijk van hout waren en 
later door een stenen gedenkteken werden vervangen. 

Restaureren? 
Regelmatig schilderen en lakken is de beste conserverings-
methode. Daardoor bleven twee houten kruisen op de 
begraafplaats Maria Rust in Rockanje tot op heden goed 
bewaard.  
De werkgroep Oud-Castricum vroeg destijds Terebinth 
advies over drie houten graftekens op het kerkhof in 
Castricum. Beerend Wietsma bevestigde, namens Tere-
binth, de uniciteit van deze graftekens in de regio en 
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Houten graftekens: tijdelijk en tijdloos
Hout is al eeuwen in gebruik als materiaal voor grafmonumenten. Aan de andere kant is het ook weer enorm 
tijdelijk, want hout is immers kwetsbaarder dan hardsteen, graniet of zelfs marmer. Tegenwoordig heeft dat 
voordelen. Tobden veel mensen voorheen over wegrottend hout, nu is dit een pluspunt voor natuurbegraaf-
plaatsen, waar beheerders het toejuichen dat houten naambordjes relatief snel weer worden opgenomen in 
de natuur. Bovendien – mocht u dat denken – is het gebruik van hout echt niet ouderwets: een modern hou-
ten kruis is meteen te bestellen…

Houten graftekens op graven van drenkelingen op Maria Rust in Rockanje.



moedigde de werkgroep aan om ze gerestaureerd te krij-
gen. De oudste is uit 1887, op de jongste staan drie na-
men van de familie Veenstra-Hoogterp, die overleden in 
1904, 1927 en 1935. Na droging van het hout konden 
de planken opnieuw worden geschilderd en zij werden op 
30 november 2007 herplaatst. Het werk werd belangeloos 
uitgevoerd door het bedrijf Borst Bouw en schilder Jan 
Breetveld uit Castricum. 

Reconstructie 
Vaak is het hout niet meer te redden. Daarvan kwamen 
we een voorbeeld tegen onder de kandidaten voor de 
eerste Gouden Terebinth (2016). De gemeente Krimpe-
nerwaard werd voorgedragen voor de prijs vanwege de 
redding van een aantal grafmonumenten op de gemeen-
telijke begraafplaats aan de Molenweg in Krimpen aan de 
Lek. Daar stond ook nog een houten hek om het graf van 
de familie Groeneveld, al een eeuw oud. Zo’n hek werd er 
neergezet opdat mensen niet over het graf zouden lopen. 
In de loop der tijd verrotten deze hekken en verdwenen 
ze. Dit exemplaar kon niet meer worden gerestaureerd. 
Om de herinnering aan deze houten ‘ledikanten’ niet 
verloren te laten gaan, is voor vernieuwing gekozen: een 
reconstructie, maar met behulp van restauratie van nog 
overgebleven onderdelen. De natuurstenen onderrand 
werd hersteld, de gietijzeren spijlen gestraald, kapotte 
spijlen werden hersteld en waar er een ontbrak, werden 
nieuwe nagegoten. Na een kleuronderzoek werd vastge-
steld dat het hek oorspronkelijk grijs geverfd was – als om 
natuursteen na te bootsen. Sinds de zomer van 2015 is de 
begraafplaats aldus een ‘nieuw’ houten monument rijker.

Modern 
Hout is ook van nu. Daar weten Mol en Ery Waltheer 
van mee te praten. Ery: ‘Net toen ik opgehouden was 
met werken, was ik bij een begrafenis. Toen keek ik eens 
rond na de kerkdienst op de begraafplaats, en ik vond die 
stenen nogal een koude bedoening. Dat 
moest toch ook in hout kunnen.’ Zo 
werd het idee geboren om houten krui-
sen te gaan maken en te verkopen. Mol: 
‘Hij is de houtman en hij maakt het 
ontwerp, ik doe de communicatie en het 
contact met de klanten. We begonnen 
in 2010 en schreven naar uitvaartonder-
nemers in heel Nederland.’ Nu komen 
alle bestellingen rechtstreeks binnen via 
de website (www.houtenkruis.nl). Na 
de kruisen volgden de houten letters en 
nog ande re modellen. De teksten wor-
den gelaserd. In totaal hebben zij er nu 
ongeveer 125 afgeleverd.
Hij heeft een kleine werkplaats voor de 
afwerking, maar de bestellingen gaan 
naar een fabriek waar de graftekens wor-
den gezaagd. Zij plaatsen alles zelf, door 
heel Nederland en België. Hun kruisen 
maken geen contact met de grond, om-
dat ze op een roestvrijstalen pijp staan. 

Ze houden het zeker dertig jaar uit en worden gemaakt 
van gecertificeerd hardhout, meest azobé, merbau, me-
ranti, mahonie, bilinga en ook van eiken. Ery Waltheer 
legt uit dat de graftekens worden behandeld met gekookte 
lijnolie, met 25% terpentine erdoor – dan dringt het 
dieper het hout in: ‘Je kunt het hout elk jaar met lijnolie 
blijven insmeren, of het onbewerkt laten vergrijzen.’

Korrie Korevaart

TerebinTh 2017-3 15

Het gereconstrueerde grafmonument van de familie Groeneveld in Krimpen aan de Lek.  
Foto Bureau Van Helsdingen

Ery Waltheer in zijn werkplaats met een recent vervaardigd kruis.
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paKKende verhalen, 
povere verslaglegging
Wie het Limburgse land doorkruist, ziet om de 

haverklap een kruis staan bij een splitsing van 

wegen. Niemand kijkt op van deze volksdevo-

tie in deze van oudsher katholieke provincie. 

Godfried Egelie schreef begin jaren tachtig van 

de vorige eeuw twee boeken over Limburgse 

wegkruisen.

René ten Dam, medeoprichter van Stichting Do-

denakkers, besteedt in Historische moord kruisen 

in Nederland aandacht aan moord kruisen. In 

tegenstelling tot rechtskruisen behoren moord-

kruisen tot de herinneringskruisen. Terwijl da-

ders of hun familie als zoenoffer rechtskruisen 

plaatsten, werden moordkruisen opgericht door 

nabestaanden en omwonenden op de plek 

waar een moord was gepleegd.

Na een theoretische inleiding volgt een be-

schrijving van ongeveer veertig moordkruisen, 

geplaatst tussen 1417 en 1936. Vaak vond de 

moord plaats tegen de achtergrond van een 

kermis of de ruzie om een geliefde. Het kruis zelf 

blijkt later niet zelden te zijn gestolen, kapot-

gemaakt of verplaatst. De auteur heeft alle 

plaatsen bezocht en veel literatuur en websites 

gebruikt. Het met kleurenfoto’s geïllustreerde 

boek is pakkend geschreven.

Toch bevredigt de publicatie niet helemaal. In 

zijn inleiding meldt de schrijver dat kruisen in 

de belangstelling stonden wanneer de katho-

lieke gemeenschap zich moest bewijzen. Dat 

was het geval na de protestantse Reformatie 

en het herkrijgen van godsdienstvrijheid. Bij de 

voorbeelden blijken geestelijken herhaaldelijk 

belangstelling te tonen voor een moordkruis. 

Een analyse van de achtergrond van deze be-

moeienis had bijgedragen aan de kwaliteit van 

het boek. De eindredactie is bovendien helaas 

pover. Woordherhalingen, moeizaam lopende 

zinnen, stilistische fouten, ze komen te vaak 

voor.

Dat doet niet af aan het belang van het boek. 

Moordkruisen zijn dankzij deze publicatie weer 

in beeld, zodat dit kwetsbare funeraire erfgoed 

hopelijk beter wordt beschermd.

Wim Cappers

R. ten Dam, Historische moordkruisen in Neder

land. “Bid voor die sele” (S.l.: uitg.  in eigen 

beheer, 2017, ISBN 9789402157833, 166 blz., 

€ 27,95).

de essenhof in dordrecht: er 
KoMt geen worM aan te pas…
Elke begraafplaats verdient een eigen boekje. 

Je kunt er de sfeer gaan proeven, maar vanzelf-

sprekend wil je meer weten over de geschie-

denis van je (aanstaande) begraafplek, over 

mogelijke keuzes: een algemeen of een par-

ticulier graf, voor welke periode en hoe duur? 

Welke mensen werken er – wat denken zij over 

hun werk? De schrijfster van het boekje over de 

oude Dordtse begraafplaats, Essenhof, voor altijd 

in mijn hart, heeft de succesformule gevonden: 

een handzaam verhaal waarin gaandeweg tal-

loze vragen over begraven (spelen wormen een 

rol bij de vertering van het lijk?) in het alge-

meen en over een graf of urn op Essenhof in het 

bijzonder, worden beantwoord. 

In soepel geschreven hoofdstukken krijgen de 

lezers de cijfers (13 hectare, 7500 particuliere 

graven, 8000 algemene graven, ruim 2000 

plaatsen voor urnen), de geschiedenis (inge-

richt in 1828, plus de ontwikkeling in bijna twee 

eeuwen) en het karakter van Essenhof (een 

echte stadsbegraafplaats met een fraai geres-

taureerde aula uit 1938, maar ook met moderne 

gebouwen en een interessante beplanting). 

Ontroerende verhalen over bezoekers en gra-

ven ontbreken niet, evenmin als gedichten en 

citaten uit archiefstukken. 

Anja Krabben schrijft met liefde voor detail en 

sfeer, een liefde die we terugzien in de foto’s 

van de Dordtse fotograaf Edwin Bootsman. De 

perfecte informatiemix die je elke begraafplaats 

en elk crematorium gunt.

Kleine fouten (zie p. 20, waar de Dordtse Syno -

de pas in 1818-1819 plaatsvindt), plus wat an-

dere ongelukjes zijn bij de tweede druk snel te 

repareren. De productie van een leesbaar boek 

sluit overigens niet uit dat de auteur achterin 

toch een verantwoording geeft, met bronnen 

en vindplaatsen. Die ontbreekt nu nog. 

Zo’n verantwoording kost maar één pagina ex-

tra en helpt ook de meest leergierige lezer ver-

der…

Korrie Korevaart
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A. Krabben, Essenhof, voor altijd in mijn hart. 

Over heden en verleden van een bijzondere 

plaats. Foto’s E. Bootsma (Dordrecht/Amster-

dam: Stichting Eindelijk, 2017, 68 blz., gratis 

verkrijgbaar bij een bezoek aan begraafplaats 

en crematorium Essenhof in Dordrecht).

nederlandse graven in nagasaKi
Titia van der Eb studeerde biologie in Leiden en 

is specialist op het gebied van de (geschiedenis 

van de) Japanse tuinarchitectuur. Tijdens haar 

bezoeken aan Japan trokken Nederlandse gra-

ven haar aandacht. In De Hollandsche Begraaf

plaats in Nagasaki beschrijft ze in detail wat er 

nog op deze historische begraafplaats staat. De 

talloze foto’s en tekeningen in het boek helpen 

de lezers zich een goed beeld te vormen van 

toen en nu.

De begraafplaats ligt op het terrein van de Gos-

hinji (een boeddhistische tempel) tegen de voet 

van de berg Inasa, en is vermoedelijk van 1654 

tot 1870 in gebruik geweest. Er zijn nog dertig 

dekstenen te zien en elf zerkjes. 

Ook met hulp van japanologen en slavisten (er 

zijn ook vijf Russische grafstenen op de begraaf-



plaats) is Van der Eb erin geslaagd de waarde 

van alle eerder gepubliceerde inventarisaties te 

bepalen. Ze heeft zich vastgebeten in een stevig 

bronnenonderzoek: van grafstenen, kaarten, 

brieven en ander archiefmateriaal. In het geval 

van drie van de vier onleesbare dekstenen heeft 

ze weten te achterhalen wie eronder begraven 

liggen.  

In deze tweede druk zijn evidente (druk-)fouten 

verbeterd en is er nieuwe informatie opgeno-

men.

 

Slechts weinig mensen zijn in staat dit soort 

onderzoek te doen, wat betreft kennis en om-

standigheden. De variëteit van de bronnen 

maakt het ingewikkeld. Het onderzoek van de 

schrijfster is evenwel onmisbaar voor de kennis 

van de historische connecties tussen Nederland 

en Japan, en van belang voor het behoud van 

de begraafplaats. Op deze plek vinden we, on-

der andere, de oudste Engelse graven in Japan 

en de eerste grafsteen voor een westerse vrouw 

en een westers kind. Ook daarom moeten er 

fondsen te vinden zijn om de derde druk van 

dit boek professioneel te redigeren en vorm te 

geven.

Korrie Korevaart

T. van der Eb-Brongersma, De Hollandsche 

Begraafplaats in Nagasaki (Oegstgeest: Hans 

Meijeraan, 2017, ISBN 978-90-815950-3-2, 

131 blz., € 19,95 plus verzendkosten (€ 3,-); 

te bestellen via talent3@xs4all.nl); ook ver-

krijgbaar bij de balie van het Japanmuseum 

SieboldHuis in Leiden.
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 L.J. van der Heijden, Leven, wonen en werken; dood en begraven 

(Amsterdam:  uitg. in eigen beheer, 2017, 422 blz., geïll., € 27,20, te be-

stellen bij boekhandel Minerva, Koninginneweg 229, Amsterdam, boek-

handelminerva@gmail.com of Leonjozefvanderheijden@gmail.com). 

Nieuwe editie van de memoires van kunstschilder Leon van der Heijden, 

beheerder van de gesloten begraafplaats Huis te Vraag aan de Schinkel 

in Amsterdam, die deze oude dodenakker op geheel eigen wijze veran-

derde in een bijzondere plek (zie Terebinth 2016-2). 

 Vianen is een schouwspel. Beelden van de toneelroute 2016 (Vianen: 

Stichting Toneelroute Vianen, 2017, 144 blz., € 20,-). Fotoreportage van de 

indrukwekkende maskerade waarmee de begrafenis van Walraven III van 

Brederode in 1614 werd nagespeeld (zie Terebinth 2016-4). Het fotoboek  

is in Vianen onder meer verkrijgbaar in het Stedelijk Museum. 

 14-15 September wordt in Jever in Duitsland een colloqium ge-

houden over adellijke uitvaart- en grafcultuur in het Nederlands/Duitse 

kustgebied. Zie voor de brochure o.a. de website van de Rijksuniversiteit 

Groningen www.rug.nl; geen deelnamekosten; aanmelden voor 8 sep-

tember op info@schlossmuseum.de

 Coöperatie DELA viert haar tachtigste verjaardag. Maar niet in haar 

eentje: samen met de Funeraire Academie organiseert deze uitvaart-

onderneming op donderdag 28 september het congres ‘Zin in Uitvaart?! 

Betekenisvol vormgeven aan het laatste afscheid’. Wat is er nodig voor 

een persoonlijke en betekenisvolle uitvaart anno 2017? Het programma 

(van 13 tot 19 uur, in de Paterskerk in Eindhoven) verenigt theorie en 

praktijk, het ideaal en de dagelijkse realiteit. Sprekers zijn o.a. Bas Heij-

ne (schrijver), Paul Post (hoogleraar Rituele Studies aan de Universiteit 

Tilburg), Tjitske Jansen (dichter), Martin Hoondert (universitair docent 

Muziek, Religie en Ritueel aan de Universiteit Tilburg), Brenda Mathijssen 

onderzoeker aan de Universiteit van Reading), Else-Marie van den Eeren-

beemt (familietherapeut en publicist) en Aart Mak (theoloog). Journalist 

Frénk van der Linden is de moderator van het programma. Deelname 

kost € 40, zie totzover.nl/funeraire-academie/uitvaartcongres/.

 In de Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a te Baarn is nog tot 16 ok-

tober de tentoon stelling te zien: ‘Zand erover. Begraven in Baarn’. De 

expositie is gratis te bezoeken op woensdag 14-16 uur en op zaterdag 

11-13 uur.

onderhoud Materialen

Hoe onderhouden we de verschillende materialen waarvan graftekens zijn 

gemaakt? In Nederland en Vlaanderen zijn enkele boekjes en brochures in 

PDF beschikbaar die op deze vraag antwoord geven.

De voormalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg gaf aan het begin 

van dit millennium enkele brochures uit met informatie over beheer en 

onderhoud van begraafplaatsen in het algemeen en het herstel van fu-

nerair natuursteen, kunststeen, ijzer en hout in het bijzonder. Ze zijn nog 

steeds heel bruikbaar.

De Monumentenwacht Vlaanderen vzw heeft een boekje beschikbaar 

dat specifiek over onderhoud van funerair erfgoed gaat. Zie verder www.

terebinth.nl: brochures.

De  provincie Vlaams-Brabant heeft onlangs een herziene uitgave ge-

maakt van een brochure over plattelandskerkhoven. Deze uitgave gaat in 

op de inventarisatie, het beheer en de herwaardering van plattelands-

kerkhoven. In het boekje is ook aandacht voor materialen en onderhoud. 

• cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/gids-06-cultuur-

historie-beheer-en-onderhoud-van-monumentale-begraafplaatsen-2005.

pdf

• cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/gids-techniek-

18-historische-graftekens-3e-druk_2005.pdf.pdf

•  cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/gids-techniek-

19-historische-graftekens-2e-druk-2003.pdf

• vlaamsbrabant.be/binaries/plattelandskerkhoven_BROCHURE_2017_

tcm5-100749.pdf

• monumentenwacht.be/sites/www.monumentenwacht.be/files/

onderhoud_van_funerair_erfgoed.pdf

• B. Pierik, ‘Van grafsteen naar steengroeve’, Terebinth (2007-2), p. 20-21

• B. Pierik, ‘Hart voor hardsteen. Van gestold leven naar gedenk-

monument’, Terebinth (2012-1), p. 12-13.



Het perceel aan de Zuiderzee werd in 1789 ge-
kocht door de Amsterdamse begrafenisonder-
nemer Tobias Kanth, negen jaar na de opening 

van Ter Navolging op een duintop in Scheveningen. Dat 
was de eerste buitenbegraafplaats in Nederland, voor 
burgers van Den Haag. De zandige uitlopers van de 
Muider berg vormden een logische plek voor Amsterdam. 
De Hoogduitse joden brachten daar al anderhalve eeuw 
hun doden naar toe, maar de stad zelf realiseerde pas in 
1860 en 1866 grafruimte buiten haar wallen. De Familie-
begraafplaats ligt iets verder dan de joodse, Badlaan 26. 
Aan de kust is dat niet meer, daar kwam bebouwing, maar 
sinds de Zuiderzee IJsselmeer is, kan je de golven toch 
niet meer horen ruisen. 

Zerk aan zerk
Links van de oprijlaan, geflankeerd door bomen, liggen 
grote kelders. Direct valt het monument Groen/Van Stoc-
kum in het oog, een obelisk met gesluierde urn en aan de 
voet twee waakzame honden, naar het leven uitgebeeld 
in marmer: een slanke jachthond waarvan je de ribbetjes 
kan tellen en een wolliger exemplaar. Vroeger was hier 

een park, maar nadat de begraafplaats in 1956 overging 
naar de gemeente, werd dit de dodenakker van het dorp. 
De tweedeling van de laan lijkt zich voort te zetten op het 
oude grafveld: links eveneens grote kelders, rechts meest 
gewone graven. Her en der opgeschoten bomen zorgen 
voor een overkoepelend bladerdak.
Het verharde pad buigt na twee rijen kelders naar rechts, 
maar spannender is het om door te lopen en op eigen 
gezag te kijken wie hier hun laatste rustplaats vonden. De 
graven liggen zerk aan zerk, sommige verzakt of gebroken. 
Eeuwige rechten worden hier nog steeds gerespecteerd. 
De meeste zijn van hardsteen en geven een goed beeld van 
de revival van dit materiaal zoals op p. 5 wordt beschre-
ven. Ornamentiek is er weinig: hier een anker, daar een 
kruis, palmtak, staartbijtende slang, vlinder of een krans 
van biscuit. 
Waren graven in en om de kerk publiek domein, hun 
opvolgers hier zijn niet meer allemaal gedecoreerd voor 
ieders oog. De laatste rustplaats wordt een privézaak en 
draagt vaak niet meer dan een naam of initialen. Intrige-
rend: wie zouden er liggen onder de letters S: G: V: S: of 
A.M.N.? Sommige opschriften zijn nog maar met moeite 
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‘familie-’ en ‘begraafplaats’ staat in de staanders van het hek van de Algemene Begraafplaats Muiderberg, 
voorheen Protestantse Familiebegraafplaats. Die is al meer dan twee eeuwen oud; de letters, het gebouw 
met open zijbeuk en de pomp ademen de sfeer van vervlogen tijden. Voor mij was het een eyeopener toen 
ik er tien jaar geleden, net begonnen aan het boek De begraafplaatsen van Amsterdam, voor het eerst 
kwam: als een goed bewaard geheim lag hier een vroegnegentiende-eeuwse dodenakker – alsof de tijd had 
stilgestaan.

Het oude deel van de begraafplaats, gezien vanuit de zeekant.

Funeraire wandeling
De Algemene Begraafplaats Muiderberg: 
een twee eeuwen oude dodenakker



te ontcijferen of onleesbaar. Toch vinden we een aantal 
bekende namen, van bestuurders, kunstenaars en weten-
schappers die een rol speelden in de ontwikkelingen van 
hun tijd.

Twee achttiende-eeuwers
Vooraan valt de stèle op van de musicus Gustav Heinze 
(1820-1904, nr 31-32), ook met gesluierde urn en met in 
elkaar grijpende handen, een lier, ganzenveer en rol pa-
pier. De zerk is ovaal, net als op het graf ernaast, wat meer 
voorkomt. Heinze richtte in Amsterdam de muziekschool 
op en de Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging. 
Daarachter liggen in één graf (oud nr 35) twee bekende 
geneeskundigen, vader C.B. (1796-1883) en zoon J.W.R. 
Tilanus (1823-1914), beiden ‘hoogleraar’ (volgens de 
steen), die het klinisch onderwijs aan het ziekbed vooruit-
hielpen. Moest ik in 2004 nog zoeken naar het graf van 
Hendrik Doeff (1777-1835, oud nr 41) aan hun hoofd-
einde – met alleen Doeff op de zerk –, tegenwoordig heeft 
dit een gedenksteen. Doeff wist als gouverneur van Deshi-
ma in Japan met financiële steun van de keizer deze han-
delspost in de Franse Tijd voor Nederland te behouden, 
toen de scheepvaart stil lag en er geen contact was.
Het graf van een oudere achttiende-eeuwer, Nicolaes 
van Staphorst (1742-1801), die zijn sporen naliet aan 
de andere kant van de wereld, is moeilijker te vinden. 
Gewapend met het oude nummer B 5 ga ik op zoek. In 
zijn huis, Odeon, Singel 460 vonden in 1782 de onder-
handelingen plaats die leidden tot de erkenning van de 
Verenigde Staten. De jonge Van Staphorst, nieuwkomer 
in de haute finance, verstrekte de natie in wording lenin-
gen, waaraan gevestigde bankiers hun vingers niet wilden 
branden. Tussen een boom en de heg aan de zeekant vind 
ik een rij stokoude graven, vanaf de boom eerst 6-1, daar-
naast uitgebreid met 8-13; twee dragen het jaartal 1808. 
Nr. 5, tegenwoordig 113, is een sterk verweerde zerk, 

zonder sporen van een opschrift. Een gedenkteken op dit 
graf waarin hij in 1813 werd herbegraven, zou ook hier 
op zijn plaats zijn; de plaquette die in 1982 aan de gevel 
van Odeon is aangebracht, werd later gestolen. 
In nr. 301 ligt de dichter J.F. Helmers (1767-1813), die 
ik net als Heinze alleen ken van de straatnaam. In 426 
vinden we een andere hoogleraar, Jan van Geuns (1808-
1880), leerling van Tilanus en redacteur van De Gids. 
Achteraan, aan het pad dat rond dit veld loopt, zijn de 
monumenten weer prestigieuzer, zoals een grote kelder 
van de familie Wiselius, met alleen een familiewapen. 

Oud en nieuw
Bij nadere beschouwing blijkt toch hier en daar een steen 
vernieuwd of heeft een recentere begraving plaatsgevon-
den. Op het graf van de schrijver Justus van Maurik 
(1846-1904, nr 182), wiens werk ik nog wel ken, dekt 
een steen voor een in 1998 overleden dochter zijn overlij-
densdatum af. Bij nr. 125 kwam ik zijn naam ook tegen: 
zijn (groot)vader? Vooraan gaat het oude gedeelte op een 
vloeiende manier over in het nieuwe. Opvallend zijn daar 
enkele lange, smalle graven voor een paar kisten achter 
elkaar; één is zelfs gesigneerd: J. Rinse J[r], Amsterdam (nr 
40, 1879). Op dit terrein staan banken, maar voor een 
toilet moet je even doorlopen naar het strand.
De begraafplaats is dagelijks geopend van 9-16 uur. Het 
ontvangstgebouw wordt beheerd door Uitvaartverzorging 
Van Vuure te Hilversum, maar de begraafplaats is eigen-
dom van de gemeente Gooise Meren. Daar heeft de afde-
ling Begraafplaatsadministratie de graven gedigitaliseerd 
en bij een volgend bezoek ga ik zeker op zoek naar nr. 
K X11, het graf van de biologe Anna Weber-Van Bosse 
(1852-1942), de eerste vrouw in Nederland die een ere-
doctoraat ontving.

Margriet de Roever
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Het graf van de musicus Gustav Heinze, overleden in 1904.



Weinig begraafplaatsen in ons land liggen in 

zo’n mooie omgeving als het begraafpark Hei

lig Land Stichting. Deze was ooit onderdeel 

van een devotiepark, dat door een kunstenaar, 

kapelaan en architect is bedacht, ontworpen 

en neergezet. Elementen uit het toenmalige 

Palestina werden op schaal gekopieerd en 

opgebouwd in dit prachtige stuwwalgebied, 

dat met zijn golvende landschap gemakkelijk 

doet denken aan het Heilige Land. De archi

tect Jan Stuyt en met name kunstenaar Piet 

Gerrits hebben een complex aangelegd waar

in de oosterse elementen die zij ontwierpen, 

moeiteloos in het landschap pasten. 

Park en omgeving zijn in perfecte harmonie 

met elkaar, zij lijken voor elkaar gemaakt. Ger-

rits en Stuyt wisten de unieke eigenschappen 

van dit landgoed bij Nijmegen ten volle uit te 

buiten en gebouwen en natuur als het ware 

met elkaar te laten vergroeien (zie ook Tere

binth 2015-3, p. 16). Het is een erfenis die het 

meer dan verdient in ere te worden gehouden 

en verder te ontwikkelen in de geest van de 

scheppers. Een taak die makkelijk wordt onder-

schat: het is heel wat meer dan hier en daar wat 

snoeien en klaar.

groenbeheer
Het begraafpark wordt voortdurend verfraaid. 

Daaraan wordt invulling gegeven door de na-

tuur met daarin de objecten en de diversiteit 

aan grafvormen als één geheel te laten over-

komen. We streven ernaar om dit in volledige 

harmonie te laten zijn met de omgeving. Het 

uitgangspunt is dat cultuur en natuur elkaar 

versterken en aanvullen. Dat vereist aandacht 

en voortdurende afstemming, maar zo blijft het 

unieke karakter van het park behouden. Ingre-

pen in natuur en landschap worden zorgvuldig 

gewogen. Nieuwe elementen worden beoor-

deeld op vorm, uitstraling en hun plaats binnen 

het geheel.

Dit betekent voor het groenbeheer dat we naast 

het onderhouden van de tuingraven – om-

muurde graftuintjes gebaseerd op graven in het 

oude Palestina – ook beplantingsadvies geven 

voor deze laatste rustplaatsen. Er is een groen-

depot met een ruime keus aan planten, die qua 

uitstraling goed op de begraafplaats passen en 

die het goed doen in deze bosrijke omgeving.

De sculpturale en architectonische objecten zijn 

door middel van wandelpaden en doorkijkjes, 

de zogenaamde vista’s, met elkaar verbonden. 

Om de zichtlijnen en doorkijken te handhaven 

wordt er veel gesnoeid. Het park wordt ook 

voortdurend ontdaan van bramen en opschot.

booMbeheer
Regelmatig wordt er gekeken welke bomen 

plaats kunnen maken om andere meer kans te 

geven, om open plekken te creëren of bijzonde-

re bomen solitair neer te zetten om hun schoon-

heid meer tot uitdrukking te laten komen. Bij 

het ontstaan van dit park bestond de omgeving 

voornamelijk uit heidelandschap. In de loop der 

tijd is een grote diversiteit aan bomen aange-

plant, die voor een groot deel de sfeer en de 

rust bepalen. Aanvankelijk waren dat eiken, beu-

ken, zilversparren en Japanse ceders. De laat-

ste decennia zijn meer bijzondere soorten het 

gedenkpark komen versterken. En nog steeds 

worden regelmatig nieuwe soorten aangeplant.

Het beheer is op deze manier een voortdurende 

afweging tussen behoud en vernieuwing, waar-

bij we altijd één opdracht voor ogen houden: 

het begraafpark van de Heilig Land Stichting 

moet een bijzondere plek voor inspiratie, troost 

en bezinning zijn en blijven. 

Marieke van Baarle

groen: de heilig land stichting

Tuingraf op Begraafpark Heilig Landstichting, geïnspireerd op graven in het oude Palestina. Foto Henk Braam
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terebinthnieuws
weeK van de begraaf-
plaats
Leden van bestuur en redactie gingen in de 

Week van de Begraafplaats (27 mei tot en met 

3 juni jl.) langs bij twaalf begraafplaatsen in 

het land, waaronder Rustoord in Nijmegen 

en Essenhof in Dordrecht. Zij deden daarvan 

dagelijks verslag op de Facebookpagina van 

Terebinth. 

Het thema van de Week, ‘Duurzaamheid’, vond 

menigeen lastig uit te leggen, maar dat was 

daarom ook prikkelend. Bezoekers van activitei-

ten tijdens de Week en lezers van het speciale 

katern maakten vaak voor het eerst kennis met 

de duurzame aspecten van uitvaarten en be-

graafplaatsen. De bijenhotels waren een schot 

in de roos: een paar begraafplaatsen voegden 

de daad bij het woord en openden rond 1 juni 

een hotel voor insecten. 

De Week kon rekenen op veel interesse van lo-

kale media. In Friesland berichtten onder 

andere de Leeuwarder Courant en Omroep 

Fryslân over de themadag die Terebinth in Nes 

en Akkrum organiseerde. Daar stond de Friese 

grafcultuur centraal, inclusief een lezing van 

Peter Karstkarel over dit onderwerp. 

Ruim dertig deelnemers kregen een rondleiding 

op de begraafplaats in Nes (met klokkenstoel) 

en bezochten het mausoleum van de familie 

Cooper in Akkrum. 

Ondanks het feit dat 

de bezoekersaantallen 

per begraafplaats sterk 

wisselden, was het en-

thousiasme ter plekke 

aanstekelijk. De organi-

satoren van de Week (de 

Landelijke Organisatie van 

Begraafplaatsen, de Bran-

che Vereniging Onderne-

mers Begraafplaatsbeheer 

en Terebinth) verheugen 

zich daarom nu al op de 

vijfde afl evering van de 

Week in 2018.

resultaten enquête
Na de Week vroeg Terebinth haar donateurs 

met een mailadres om hierover een vragenlijst 

in te vullen. De ontvangen enquêteformulieren 

gaven nuttige feedback, interessante informatie 

en hartverwarmende reacties (‘Ga zo door…’).  

Het is duidelijk dat de inhoud van het speciale 

katern veel lezers aan het denken heeft gezet. 

Donateurs misten in het katern nog enkele 

aspecten van duurzaamheid: het gebruik van 

houten grafmonumenten, alternatieven voor 

chemische onkruidbestrijding en het begraven 

in doek, in een lijkwade.  

De vraag naar voorstellen voor het thema in 

2018 leverde beslist bruikbare onderwerpen 

op, zoals rouwverwerking, opschriften op graf-

monumenten, flora en fauna op begraafplaat-

sen, rouwkleding en rituelen (door de eeuwen 

heen), kunst op de begraafplaats en gesloten 

begraafplaatsen. Terebinth neemt deze sugges-

ties mee in de voorbereiding voor de volgende 

Week van de Begraafplaats.

de gouden terebinth 2018
Twee jaar geleden stelde Terebinth een nieuwe, tweejaarlijkse funeraire 

prijs in: de Gouden Terebinth. De eerste prijs werd uitgereikt in januari 

2016. Inmiddels is de werkgroep samengesteld die de nominatie voor 

2018 voorbereidt. 

Anita van Breugel maakt voor de tweede keer deel uit van de werkgroep, 

samen met Henk de Feijter en Eward Timmerman. Ook de jury, die uit 

drie genomineerde kandidaten de winnaar gaat kiezen, is geformeerd. 

De winnaar van de Gouden Terebinth 2016 (de Stichting Oude Gronin-

ger Kerken) levert de juryvoorzitter, Peter Breukink. Leden zijn Maurice 

Heemels en Pauline Harmsen. 

De voorwaarden voor kandidaatstelling/aanmelding staan op www.

terebinth.nl. Zegt het voort: de deadline voor de kandidaatstelling is 

20 oktober 2017.

Week van de Begraafplaats op Oud Eik en Duinen in Den Haag. Foto Korrie Korevaart

‘Gevonden voorwerpen’ uit de bodem op begraafplaats Hillegersberg te 
Rotterdam, geëxposeerd tijdens de Week. Foto Korrie Korevaart



De Nederlandse Tijd begint op dit eiland ten 
zuidwesten van India met de verovering op 
de Portugezen van Batticaloa in 1638. Portu-

gal had zich in de loop van de zestiende eeuw meester 
gemaakt van een groot deel van Zuidwest- en Noord-    
Ceylon. Toen de koning van het binnenlandse rijk Kandy 
de VOC in 1636 om hulp vroeg, was de Compagnie 
maar al te graag bereid te helpen zijn land van de gehate 
Portugezen te bevrijden, toen ook vijanden van Neder-
land. De Nederlandse Tijd eindigde met de komst van 
de  Engelsen in februari 1796. Het land werd in 1948 
onafhankelijk, in 1972 werd de naam veranderd in  
Sri Lanka.1

Oorlog om kaneel
De VOC was er veel aan gelegen om het kustgebied in 
het zuidwesten in handen te krijgen, want daar groeide 
in het achterland de Cinnamomum zeylanicum. Van deze 
in het wild groeiende boomachtige struik werden om 
de zoveel tijd de scheuten afgehakt en van de buitenbast 
ontdaan, waarna de roodbruine binnenbast kon worden 
geschild: dat was de kostbare ‘geurbast’, om de term van 
destijds te gebruiken, de kaneel die in Nederland kapita-
len opbracht. De oorlog met de Portugezen was dan ook 
nog niet afgelopen of een nieuwe strijd brandde los – nu 
tussen de voormalige bondgenoten Kandy en de VOC – 
om ook de meer in het binnenland gelegen kaneelgebie-
den in handen te krijgen. Pas omstreeks 1680 staakte de 
Compagnie de vijandelijkheden, omdat die te kostbaar 
werden.
Al die jaren had de Compagnie een fors aantal soldaten 
in dienst genomen. Mede uit vrees voor Europese concur-
renten hield zij in forten langs de kust daarom aanzien-
lijke garnizoenen aan. Er waren militairen gelegerd in 
Jaffna, Mannar en Kalpitya in het noorden, Negombo, 
Colombo, Kalutara, Galle en Matara in het zuidwesten en 
in Trincomalee en Batticaloa in het oosten. De bezetting 
bestond in 1687 uit 1765 man – op een totaal van 2631 
Europese VOC-werknemers. Van deze plaatsen zijn de be-
langrijkste funeraire overblijfselen te vinden in Colombo 
en Galle.2

Galle werd in 1640 veroverd en deze kleine, gefortifi-
ceerde havenstad fungeerde zo’n twintig jaar als be-
stuurscentrum. Uit archieven blijkt dat er in 1644 een 
weeskamer werd opgericht, die moest waken over de 
financiële belangen van verweesde kinderen, de meesten 
geboren uit relaties tussen Europese soldaten en Sri Lan-
kaanse vrouwen. 

Grafstenen: van de middenklasse en elite
In de Reformed Church liggen bestuurders van het com-
mandement van Galle, evenals officieren van het garnizoen 
en chefs van de havendienst, het ziekenhuis en andere 
afdelingen. Bijzonder is dat we ook bestuurders tegen-
komen die de Compagnie rekruteerde uit de Singalese 
bevolking, zoals Don Theodose de Costa, tolk van de 
inlandse garde van de commandeur.3 
In het latere bestuurscentrum Colombo komen we even-
eens het hogere echelon tegen, zoals de gouverneurs 
en andere hoge bestuursambtenaren.4 Dat blijkt uit de 
opschriften op de grafstenen in en rond de Wolvendaal 
Church. Het gaat hier bijna altijd om Europeanen. Voor 
de graven van de elite werd een soort blauwe arduinsteen 
aangevoerd uit India. 
Eenvoudiger lieden moesten het doen met plaatselijk 
materiaal, maar ook die stenen zijn vaak goed bewaard 
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Sri Lanka, vroeger Ceylon geheten, telt een aantal oude 
begraafplaatsen met grafstenen uit de tijd van de Verenig-
de Oost-Indische Compagnie (VOC). Sommige memoreren 
bestuurders, militairen of ambachtslieden van Europese 
komaf, andere herinneren aan Compagnie dienaren van ge-
mengd Europees-Aziatische herkomst – ook wel ‘Burghers’ 
genoemd – terwijl enkele de laatste rustplaats aangeven 
van Singalezen, Chetties en Tamils in dienst van de VOC. 
Deze bijdrage geeft een indruk van de sociale geschiedenis 
van het eiland aan de hand van hun graven.

Grafsteen aan de de buitenzijde van de Wolvendaal Church voor 
Esther de Solemne, de tweede vrouw die gouverneur Rijcklof van 

Goens op Ceylon verloor, 1668.

Nederlandse funeraire cultuur 
in het buitenland

Begraven in Ceylon
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gebleven. Zerkenvloeren binnen zijn er beter aan toe, 
maar soms moet je de koster er bij halen om de teksten 
goed te kunnen lezen. Stevig schrobben met een plens 
water wil meestal wel helpen, bij liggende stenen kan het 
strooien van wit zand uitkomst bieden. Het is overigens 
verstandig de kerkhoven op verschillende tijden van de 
dag te bezoeken, om uit te vinden wat de meest gunstige 
zonnestand is.

Sociale geschiedenis
De opschriften op de stenen op de kerkhoven en de 
zerkenvloeren geven een navrant beeld van de tijd van 
weleer. De levens waren kort, vijftig jaar was al oud. 
De kindersterfte was hoog, vrouwen stierven vaak in de 
kraam en veel mannen trouwden daarom twee of drie 
keer. 
Op het kerkhof in Galle staat een bescheiden, datumloze 
steen, die eens het graf aangaf van de onderwijzer Willem 
Rex – daar lag hij samen met zijn eveneens uit Amster-
dam afkomstige vrouw Christina Victors en hun kinderen 
begraven, circa 1725. 
De steen is een stil bewijs van het deels Nederlandse ka-
rakter van Galle, een gemeenschap die in 1760 zo’n 1840 
inwoners telde, onder wie 300-400 slaven. Van de 518 
mannen die toen voor de Compagnie werkten, kwamen 
de meesten uit Europa, zoals de bestuurders, militairen en 
medewerkers van de haven. 
De onderwijzer Pieter Strigt kwam evenals zijn voor-
ganger Willem Rex uit Amsterdam, de koster kwam uit 

Middelburg en de twee gereformeerde dominees waren 
van Duitse komaf. De laatsten preekten in het Neder-
lands, ook al spraken de ‘Burghers’ onder de kerkgangers 
thuis vaak Portugees, de lingua franca in grote delen van 
het VOC-imperium. 

Zo geven deze graven een bijzondere kijk op de sociale 
geschiedenis van koloniaal Ceylon. Graven van eenvou-
dige werknemers, soldaten, zeelieden zijn echter niet of 
nauwelijks bewaard gebleven. Evenmin van personeel van 
gemengde afkomst. Die groep was belangrijk, want het 
merendeel van de civiele functies werd door hen vervuld. 
De funeraire overblijfselen geven daarom een vertekend 
beeld van de personele bezetting van de Compagnie. Dat 
is begrijpelijk, want uit bescheiden nalatenschappen kon 
geen dure grafsteen worden betaald.

Lodewijk Wagenaar
Foto’s Johannes Odé
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Interieur van de Wolvendaal Church in Colombo met een zerkenvloer van Hollandse grafstenen. 



uit het veld: huub en adelheid KorteKaas
In deze rubriek vertellen mensen uit het veld 

over hun werk voor het behoud van ons fu

nerair erfgoed. Aan het woord zijn Huub 

(1935) en Adelheid (1947) Kortekaas, een 

kunstenaarsduo, van wie op verschillende 

begraafplaatsen werk te zien is (zie huuben

adelheidkortekaas.nl). Sinds 1965, het jaar 

van hun ontmoeting, werkt het tweetal samen. 

Zij zijn geen onbekenden van Terebinth. Bei

den stonden in 1986 samen met Joop Hattinga 

Verschure aan de basis van de Stichting. Huub 

en Adelheid ontwierpen ook het logo: een 

levenstak staande in een poort.

De entree tot De Tempelhof, het levenswerk 

van Huub en Adelheid in het Gelderse Wins-

sen, is overweldigend. We rijden binnen via de 

hoge draadstalen poort en parkeren met enige 

schroom de auto naast een enorme cortensta-

len plant. Metershoge engelen kijken op ons 

neer. Bij binnenkomst in de hal van het woon-

huis annex atelier valt de blik meteen op de 

monumentale tempel in de tuin, de Apocalyps, 

de beëindiging van een lange zichtas. We krij-

gen, voordat we aan de keukentafel gaan zit-

ten, een rondleiding door het huis. Een huis dat 

oogt als een Toscaanse villa met binnenplaats, 

tuin en vijver. ‘Het huis, een kunstwerk op zich, 

is door ons ontworpen als metafoor van het 

leven’, zegt Adelheid, die het huis en de tuin in 

1995 ontwierp. In het hele huis staan beelden, 

kunstvoorwerpen, schetsen, maquettes. Ook 

deurklinken, gordijnhouders, kroonluchters en 

meubilair zijn ontworpen in hun beeldtaal. 

oprichting terebinth
Op de vraag hoe zij in contact kwamen met 

Terebinth antwoordt Huub: ‘In 1984 kregen we 

de vraag van twee Duitse dames om nog tijdens 

hun leven twee bijzondere grafmonumenten te 

ontwerpen en uit te voeren. Voor die tijd, toen 

de dood nog een taboe was en begraafplaatsen 

weinig inspirerend, een bijzondere opdracht. 

Daarna zijn we ons gaan bezighouden met de 

funeraire cultuur. Bij onze zoektocht ontmoet-

ten wij Joop Hattinga Verschure, een ontmoe-

ting die in 1986 leidde tot de oprichting van 

Stichting Terebinth.’
De oprichting zorgde voor een boost van initi-

atieven. ‘We wilden de dood weer terug in het 

leven brengen. Kunstenaars introduceerden 

allerlei nieuwe ideeën’, vult Adelheid aan. ‘Er 

werden lezingen, symposia en bezoeken aan 

begraafplaatsen georganiseerd. Later hebben 

we ons langzaam teruggetrokken uit de stich-

ting.’

cortenstaal
Dit nummer gaat over materiaalgebruik in de 

funeraire wereld. Veel van hun werk, zoals en-

gelen, poorten, planten en grafmonumenten, is 

gemaakt van cortenstaal. Waarom kozen zij juist 

voor dit materiaal? ‘Cortenstaal is een nieuwe 

staalsoort. Het leent zich uitstekend voor monu-

mentale werken. Na verloop van tijd verschijnt 

er een roestlaag op die het staal zijn karakteris-

tieke kleur geeft. De roestlaag vormt een be-

schermlaag.’

KosMobiel
In de tuin wandelen we naar de Kosmobiel, 

een moderne lijkwagen die, getrokken door 

zes personen, het lichaam ‘rechtop in de knop’ 
naar een nieuwe, onbekende dimensie van het 

leven voert. We eindigen bij de tempel van de 

Apocalyps. In het hart van de Tempel groeit een 

symbolische ‘Gouden Bloem’ als de bron van 

het leven. 

‘Hier’, zegt Huub, ‘zullen te zijner tijd onze 

urnen staan. We streven ernaar dat ons huis, de 

Tempelhof, uitgroeit tot een particulier mu-

seum, een plek waar mensen kunnen nadenken 

over de zin van het leven en hoe ze hun leven 

en de wereld kunnen bezielen en vormgeven. 

Onze droom is om als mens opnieuw betekenis 

aan het leven te geven.’

Mary Kuiper en Bartho Hendriksen
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