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van de voorzitter… / Kunst op begraafplaatsen

funeraire varia / Het graf van Harry MuliscH

In Amsterdam speelde eind maart een bijzondere zaak. De grootouders 

van Allart de Lange hadden op Zorgvlied een graf met eeuwigdurend 

recht. Geen omkijken naar dus, dachten zij. Dat bleek niet te kloppen. 

Toen De Lange in 2015 in dit graf de as wilde bijzetten van een zuster die 

was overleden aan kanker, bleek dit te zijn geruimd. Op de plek waar zijn 

grootouders hadden gelegen was in 2010 de schrijver Harry Mulisch 

ter aarde besteld, die op 30 oktober was overleden (zie bij de Media de 

Literaire dodenkalender 2000-2010). Had die de commotie rond zijn graf 

nog kunnen opmerken, dan had hij ongetwijfeld een 20ste anekdote toe

gevoegd aan zijn Anekdoten rondom de dood, herdrukken van columns die 

in 2004 werden gebundeld.

In een rechtszaak werd de familie in het on

gelijk gesteld. Sinds de Wet op de lijkbezor

ging van 1991 geldt dit eeuwigdurend recht 

niet meer. Nabestaanden moeten sindsdien 

hiervoor een verzoek indienen en de familie 

had dit niet gedaan. Evenmin hebben zij het 

bordje gezien dat voor de ruiming bij het 

graf was neergezet of het bericht daarvan op 

het mededelingenbord. Naast Mulisch bezat 

de familie echter nog een graf en daarvoor 

was wel een verzoek tot behoud ingediend, 

zij het niet binnen de termijn die de begraaf

plaats daarvoor stelt. Dat was echter nooit in 

behandeling genomen en hiervoor kreeg de 

familie ruim € 9000 schadevergoeding. Dat 

bedrag schonken zij aan de stichting KiKa.

Margriet de Roever

zie voor de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.

nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:1826

Dit jaar is het 

thema van de 

Week van de 

Begraafplaats 

Tussen Kunst & 

Kist. Het is goed 

dat er zo eens een 

schijnwerper op 

kunst als aspect 

van de begraaf

cultuur wordt gezet. De manier waarop kunst is 

aangebracht op graven en grafstenen kan per 

begraafplaats en ook per streek sterk verschil

len. In Groningen is er bijvoorbeeld op oude 

begraafplaatsen vaak prachtige volkskunst op 

grafstenen te zien. Elders komt dat weer minder 

voor. Katholieke begraafplaatsen zijn vaak rijker 

gedecoreerd dan andere. Maar zelfs op de ogen

schijnlijk meest saaie begraafplaats is altijd wel 

iets aan kunst te beleven. Het zoeken en vinden 

daarvan kan grote voldoening geven.

Op graven is kunst te vinden van bekende en 

onbekende kunstenaars. Vaak is over hen bij de 

graven zelf niets terug te vinden, zelfs hun naam 

niet. Ook de kennis erover bij begraafplaats

beheerders is dikwijls beperkt. Er zijn natuurlijk 

uitzonderingen, maar er mag nu eenmaal niet 

worden verwacht dat beheerders ook kunst

kenners zijn. Zeker in deze tijd van tijdelijke 

grafrechten kan kunst dan ook bij het verstrijken 

van termijnen zomaar weer verdwijnen.

Bijzonder vind ik het altijd wanneer een graf

versiering is vormgegeven door een nabij fami

lielid van de overledene die beeldhouwer was. 

Een mooi voorbeeld daarvan is het familiegraf 

Rädecker op De Nieuwe Ooster in Amsterdam, 

waarin het echtpaar Johann Wilhelm Rädecker 

(18511936) en Anne Agnes Gosse

ling (18511921) begraven liggen. 

Hun drie zonen, Willem (18831971), 

John (18851956) en Anton (1887

1960) waren gewaardeerde beeld

houwers. Anton werd bekend door 

vele monumentale bouwsculpturen 

in AmsterdamZuid. Later zou hij met 

zijn broer John de beeldhouwwerken 

voor het Nationaal Monument op de 

Dam maken. Voor het graf van zijn 

ouders maakte hij een aandoenlijk 

beeld van een ouder echtpaar. Je kunt 

eraan zien dat het met liefde moet 

zijn gemaakt. Het staat er nog steeds.

Zoals gezegd, de aandacht voor kunst op be

graafplaatsen is heel verschillend. Een meer 

systematische aanpak zou het bewaren ervan 

minder afhankelijk maken van de aandacht van 

toegewijde lokale beheerders of vrijwilligers. 

Daar is nog flink wat werk te verzetten. 

Desondanks: er is veel aan kunst te zien op 

begraafplaatsen; ga er eens kijken en laat je 

verrassen.

 

Bert Lever

TerebinTh 2018-2

Harry Mulisch wordt uit zijn huis op de Leidsekade uitgedragen voor een uitvaartceremonie in de Stadsschouwburg, 6 
november 2010. Foto en © Ferry André de la Porte
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In dit nummer aandacht voor drie beroemde (tuin)architecten: 

Jan David Zocher en Leonard Springer in de negentiende eeuw, 

Willem Dudok in de volgende. Liesbeth Vermeulen bezocht in dit 

kader voor de funeraire wandeling Duinhof in Velsen, een be

graafplaats die na de oorlog als een gesamtkunstwerk door Dudok 

werd ontworpen. Zo´n totaalontwerp waren ook zijn columbaria

gebouwen op Duinhofs ‘grote broer’ en buurman Westerveld. 

Daar staat het eerste crematorium in Nederland en daar moest 

voor het eerst voor asbestemming worden gezorgd. De toeschrij

ving aan een ontwerper van de eerste urnen die in ons land wer

den gemaakt, is echter niet eenduidig. Zocher en Springer worden 

uitgelicht in de tweede aflevering van de serie De tuinarchitect 

en de dood. Van Springer houdt Bert Pierik in de rubriek Oud & 

Nieuw de begraafplaats Steenbrugge in Deventer tegen het licht.

Meer kunst komt aan de orde in de Week van de Begraafplaats, 

waarvan het thema dit jaar luidt Tussen Kunst & Kist. Dat wordt 

nader uitgewerkt in een bezoek aan het kunstenaarsduo Huub 

en Adelheid Kortekaas, die aan de wieg stonden van de introduc

tie van kunst bij grafbedekking in de jaren tachtig van de vorige 

eeuw. Als uitvloeisel van de Gouden Terebinth ten slotte een 

bijdrage over een bijzonder project van een van de genomineer

den, dat voor de verandering voor een groot deel binnenskamers 

plaatsvond: namelijk de reconstructie van de verdwenen admini

stratie van Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen.

Inhoud

Marjan de Jonge is bijna tien jaar bestuurslid van 

de stichting die de Leidse begraafplaats Rhijn

hof onder haar hoede heeft. Waarom wil iemand 

in zo’n bestuur zitten? Zelf vindt ze dat niet zo 

bijzonder: ‘Ik ben gewoon gevraagd. Ik had acht 

jaar in de gemeenteraad van Leiden gezeten, 

maar ook daarna is er altijd nog bestuurswerk 

genoeg te doen. Ik had al belangstelling voor 

begraafplaatsen. In vakanties ga ik naar plekken 

waar bekende schrijvers begraven liggen. Na 

mijn raadslidmaatschap heb ik meer bestuurs

functies gehad. Maar ja, intussen ben ik 73. Ik 

wacht even tot de vacature van beheerder is 

vervuld, maar dan is het goed dat er weer plaats 

komt voor een jonger iemand in het bestuur.’ 

In 2008 begon ze met een grote klus: de or

ganisatie van allerlei lustrumactiviteiten ter 

gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 

Rhijnhof in 2010. Inmiddels is ze een echte 

ambassadeur van Rhijnhof: ‘Net daarvóór was de 

uitbreiding van de begraafplaats gereed geko

men, onderdeel van een masterplan waarin ook 

de herinrichting van het oude gedeelte is mee

genomen. Doel was en is een kwalitatief mooie 

eenheid van het terrein te maken, een kwalita

tief hoogstaande combinatie van architectuur, 

kunst en natuur. Dat is ook mijn opdracht binnen 

het bestuur. Wij willen Rhijnhof een duidelijke 

parkfunctie geven, waardoor deze plek echt deel 

uitmaakt van de Leidse samenleving.’ 

Voor het jubileum hadden studenten van het 

Koninklijk Conservatorium in Den Haag compo

sities gemaakt die ter plekke werden uitgevoerd. 

Dat gebeurt nu elk jaar. Er staat inmiddels veel 

beeldende kunst die in opdracht is gemaakt. 

Het theehuis, met het nabestaandencafé, is er 

gekomen, de bomencollectie wordt gestadig 

uitgebreid – alles dient om Rhijnhof stevig te 

verankeren in de stad. 

Met warmte spreekt De Jonge over de vorige 

burgemeester, Cees Goekoop, met wie ze in het 

bestuur zat. De foto maken we dan ook bij de 

Cees Goekoopbank, met uitzicht op haar favo

riete kunstwerk achterin de gracht, Echo van 

Annelies Dijkman.

Korrie Korevaart
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Foto boven: Poort van de Begraafplaatsen op Westduin in Den Haag, door 
Huub en Adelhied Kortekaas, zie p. 18. Foto Rita Hulsman
Foto omslag: De Zuiderbegraafplaats in Groningen, in 1827 aangelegd 
volgens een geometrisch patroon. Foto Bert Pierik

Mens & pleK / Marjan de jonge, bestuurslid begraafplaats rHijnHof



Van Dudok zijn de strakke vormen bekend, vaak 
in hoefijzervorm, die hier ook te zien zijn in de 
aula en bijgebouwen. Schitterend wit tekent het 

gebouw met de overhangende luifel boven de entree zich 
af tegen de groene bomen en blauwe lucht. Als we links 
van het grasveld voor de aula naar de ‘achterkant’ van 
Duinhof lopen, blijken de muren hun beste tijd wel te 
hebben gehad. Van Soest beaamt dat er een renovatie op 
stapel staat, waarbij alles opnieuw wordt geverfd en aan-
gepast aan de eisen van de tijd.

Wederopbouw
De aula en de begraafplaats als geheel staan, na opname 
in het Beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-
1965, sinds 2014 op de Rijksmonumentenlijst. Daarom 
mag er weinig worden veranderd en zullen bijvoorbeeld 
de ramen in de aula van enkel glas blijven. 
Dudok woonde en werkte in Hilversum, waar hij de 
Noorderbegraafplaats en Zuiderhof ontwierp. Op de laat-
ste is hij zelf begraven. De architect heeft ook een bijdrage 

geleverd aan de wederopbouw van Velsen en IJmuiden, 
waarvan grote delen in de Tweede Wereldoorlog zijn ver-
woest. Hij bouwde het gemeentehuis van Velsen en te-
kende voor het hoofdkantoor van Tata Steel in IJmuiden. 
Voor Westerveld ontwierp hij columbaria en een kantoor.
Duinhof (ruim 12 ha.) is een fraai voorbeeld van een 
gesamtkunstwerk: over elk detail is nagedacht, van het 
meubilair in de aula tot en met de vorm van de stèles 
op de begraafplaats. Tierelantijnen zijn ver te zoeken, de 
schoonheid zit in het lijnenspel en het gebruik van duur-
zaam materiaal als marmer. 
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Verscholen achter grote broer Begraafplaats & Crematorium Westerveld ligt in de duinen nog een prach-
tige plek voor een laatste rustplaats: Duinhof. Deze begraafplaats in Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
is van de gemeente Velsen en werd in 1959-1961 ontworpen door architect Willem Dudok (1884-1974). 
Met beheerder Marcel van Soest lopen we op een van de eerste lente-achtige dagen van dit jaar over 
het glooiende, bosrijke terrein.

Funeraire wandeling

Begraafplaats Duinhof in Velsen

Klassiek en toch in de natuur

In de grote aula zijn 
de nabestaanden zo ver weg 

van de overledene, hier 
zitten ze rondom de baar

De buitenaula op Duinhof, geopend in 2015. 



De begraafplaats heeft een duidelijke ordening in lang-
werpige of vierkante grafvakken: drie hoofdvakken, 
onderverdeeld in letters. Tussen de vakken liggen beklin-
kerde straatjes. We laten de aula rechts liggen en lopen 
langs de katholieke vakken, mooi te herkennen aan de 
identieke stèles in kruisvorm. Even verderop is een apart 
deel (met een kruis), waar de resten zijn herbegraven van 
geruimde kerkhoven in Driehuis, het dorp waarin Duin-
hof ligt.

Meer vrijheid
Van Soest vertelt dat op de begraafplaats de oudere vak-
ken een bepaalde vorm stèles hebben, waarschijnlijk ook 
ontworpen door Dudok. Dat is een prachtig gezicht: 
langwerpige, taps toelopende of kruisvormige grafstenen, 
vaak van travertin (kalksteen). Klanten konden vroeger 

kiezen uit een (beperkt) aantal vormen en materiaal. 
‘Later is dat losgelaten’, zegt Van Soest, ‘omdat mensen 
meer vrijheid wilden in het bepalen van de grafsteen.’ 
Dat is eigenlijk wel jammer, nu is het soms rommelig 
met monumenten die helemaal niet in het geheel passen. 
Het was misschien beter geweest als de gemeente had 
bepaald: alles mag, maar niet overal.
De beheerder wijst erop dat in het oorspronkelijke ont-
werp de graven maar 1.50 meter lang waren: de voeten 

lagen letterlijk onder het voetpad! Verreweg de meeste 
graven zijn particulier, enkele velden zijn in gebruik voor 
algemene graven. Die worden hier na tien jaar (de ver-
plichte minimale rusttijd) ook geruimd ‘omdat het anders 
niet eerlijk is tegenover mensen die langer betalen’, meent 
Van Soest.
We volgen het bordje naar de dierenbegraafplaats, hele-
maal in het noordoosten van Duinhof. Die wordt door 
een aparte stichting beheerd, de begraafplaats verzorgt 
alleen het begraven zelf. Na vijf jaar worden de grafjes 
geruimd. Van Soest vertelt dat de familie Boreel van het 
nabijgelegen landgoed Beeckestijn een begraafplaats voor 
dieren wilde. Door een landruil tussen de gemeente Vel-
sen en de familie liggen de dieren nu hier en verzorgt 
Duinhof de particuliere begraafplaats van Beeckestijn, 
genaamd De Kikvorsch, die even verderop ligt en niet 
toegankelijk is.

Buitenaula 
Als we vragen naar een mooie plek om een foto van hem 
te maken, weet Van Soest meteen: bij de buitenaula, ge-
opend in 2015 naar zijn idee. ‘In de grote aula zijn de 
nabestaanden zo ver weg van de overledene, hier zitten ze 

rondom de baar.’ De zitbanken (‘met een steuntje in de 
rug’) en baar zijn van lokaal hout gemaakt. Zo’n zes tot 
acht uitvaarten worden hier per jaar gehouden (van de in 
totaal ruim honderd). Vaak krijgt de beheerder de vraag: 
wat nu als het gaat regenen? Zijn antwoord is simpel: 
de aula blijft altijd gereserveerd en de plechtigheid kan 
naar binnen worden verplaatst. Duinhof is in feite een 
geslaagde combinatie van een klassieke en een natuur-
begraafplaats.
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Duinhof is een fraai voorbeeld 
van een gesamtkunstwerk: over 

elk detail is nagedacht
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Indiëmonument
Via de graven van oorlogsslachtoffers, het Indiëmo-
nument en het monument De vallende man lopen we 
verder. Dit bronzen beeld uit 1963 van de Rotterdamse 
beeldhouwer Cor van Kralingen verbeeldt een naakte 
man die achterover valt, alsof hij door een kogel is getrof-
fen. Het herdenkt alle slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog. Een dergelijk beeld staat ook op de militaire 
erehof op de Rotterdamse begraafplaats Crooswijk en 
een aantal buitenlandse erevelden.
Het Indiëmonument is een vierkante steen met de tekst 
Gevallen in voorm. Ned.-Indië en de namen van veertien 
militairen die daar het leven lieten. Van Soest vertelt dat 

de jaarlijkse herdenking bij het monument niet meer op 
15 augustus is (Japan capituleerde in 1945 op die dag), 
maar tegelijk met de algemene Dodenherdenking op 4 
mei.

Onderweg naar de aula wijst hij op wilde primula’s en 
boshyacinten en legt hij uit waarom het overvloedig bloei-
ende speenkruid zo heet. In de aula luidt hij nog even de 
klok voor het bezoek en dan moet hij weer aan het werk: 
een paar herten het terrein afjagen.

Liesbeth Vermeulen
Foto’s Mathilde Norg
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…Doch al die dood wordt door een eeuwig leven

zacht ruisend overgroeid en overgroend

zozeer, dat wie hier rondgaat zich weer even

zelfs met het onverdraaglijke verzoent.

Jan Pierre Rawie 

~ ~ ~

Net als alles zijn begraafplaatsen ook aan 
mode onderhevig. Negentiende-eeuwse 
begraafplaatsen werden vaak ingericht in 
landschapsstijl en zien eruit als parken met 
boomgroepen, waterpartijen en wandel-
lanen, een paradijs op aarde. De bomen rie-
pen een melancholieke sfeer op. Het waren 
bruine beuken, treuriepen en donkere taxus-
sen. Tuinarchitect Lucas Roodbaard schreef 
in 1846: ‘Bij het aanleggen kon tevens 
naast het noodzakelijke en nuttige ook het 
schoone en aangename in het oog worden 
gehouden, ten einde door een smaakvolle 
beplanting mede het schrikbeeld weg te ne-
men, hetwelk veler vooroordeel nog aan de 
stille verblijfplaats der doden hechten.’

De latere tuinarchitect Leonard Springer com

bineerde in zijn ontwerpen voor begraafplaat

sen de landschapsstijl met strakkere lijnen. Dit 

had er alles mee te maken dat men in die tijd 

zuini ger moest omspringen met grond. Op deze 

oudere begraafplaatsen is echter nog steeds een 

groot sortiment bomen en heesters te vinden. In 

de twintigste eeuw worden de begraafplaatsen 

zakelijker en strakker en zijn niet meer park

achtig. De eind twintigste, begin eenentwintig

ste eeuw ontworpen begraafplaatsen zijn als re

actie hierop weer veel groener en persoonlijker, 

en niet alleen beplant met bomen en heesters, 

maar ook met vaste planten. Deze moderne be

graafplaatsen liggen niet meer geïsoleerd, maar 

worden soms zelfs opgenomen in een wandel

route. Een nieuwe ontwikkeling, passend in een 

tijd waarin duurzaamheid en milieu een grote 

rol spelen, zijn de natuurbegraafplaatsen. Een 

bos waar as wordt uitgestrooid, 

waar milieuvriendelijk wordt be

graven en waar Ingmar Heytze 

zo mooi over zegt: 

…Ik heb een afspraak met een boom

dat hij zich over mij ontfermt

en witte bloemen bloeien laat

wanneer ik in zijn wortels slaap… 

Aangeharkt of verwilderd
Het groen op begraafplaatsen is 

er al voor er wordt begraven of 

urnen worden bijgezet in een ur

nenmuur of as wordt uitgestrooid. 

Dit groen moet worden onder

houden door de beheerder. Net zo 

gevarieerd als de beplanting kan 

zijn, is het onderhoud daarvan. 

Er zijn beheerders die alles wat 

vanzelf opkomt onkruid vinden 

dat moet worden bestreden, en er 

zijn beheerders die ernaar streven 

dat de bodem is bedekt. De marge 

tussen aangeharkt en verwilderd 

is groot en net zo variabel als de 

beheerders zelf. 

Behalve het algemene groen, zijn 

er ook graftuintjes. Wat mag en 

niet mag is aan regels onder hevig, 

die ook weer hun oorsprong hebben in het on

derhoud. Het blijkt dat mensen de eerste twee 

jaar een graf keurig onderhouden, tot het minder 

wordt en ze op het laatst niet meer komen. Toch 

moet er een mogelijkheid zijn om een graftuin

tje te maken en daar planten in te zetten waar

van de overledene hield. Planten geven troost 

en de verzorging ervan kost tijd. Tijd die nodig 

is om verlies te verwerken. Plant sneeuwklokjes 

op een graf gecombineerd met maagdenpalm 

of een paar mooie hosta’s. Plant op een zon

nige plaats verschillende soorten Sempervivum. 

Bomen – ook kleine – worden meestal te groot, 

maar een struik op een stam geënt blijft een 

klein boompje, bijvoorbeeld een azalea, sering, 

hulst of Prunus triloba.

Op oude begraafplaatsen zijn honderden monu

mentale bomen te vinden. Zijn bomen te groot 

voor op een graf, dan bestaat soms de mogelijk

heid om ter herinnering een boom te schenken 

en op een mooie plaats te planten.

Hanneke van Dijk

auteur van De Eeuwige Tuin, beplanting op graven 

en begraafplaatsen, verkrijgbaar via groenpublica-

ties.nl, € 12.50 inclusief verzendkosten

groen: beplanting op begraafplaatsen
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Doronicum op Zorgvlied in Amsterdam.

Hosta op de begraafplaats in Driebergen.



We beginnen in 1780. Rond die tijd arriveert 
Jan David Zocher sr., afkomstig uit het 
Oost-Duitse Torgau, in de Republiek en ves-

tigt zich in Haarlem. Hij gaat werken in de kwekerij van 
de ook uit Duitsland afkomstige hovenier Johann Georg 
Michael en trouwt met diens dochter. Uit dit huwelijk 
wordt in 1791 Jan David jr. geboren. Ook senior maakte 
naam als tuinarchitect. Hij kocht kwekerij Rozenhagen en 
werd in de Franse Tijd hofarchitect van koning Lodewijk 
Napoleon.

Studiereis en Nellesteyn
Dankzij deze koninklijke connectie kon de vader waar-
schijnlijk een goed woordje doen voor zijn zoon: de jonge 
Jan David wint de Prix de Paris en gaat daar in 1809 klas-
sieke architectuur studeren. In Parijs maakte hij kennis 
met de moderne Franse begraafcultus. In 1804 was het 
begraven in kerken verboden en was het als Engelse tuin 
ingerichte Père Lachaise geopend. Misschien heeft Zocher 

hier gewandeld met de eerste begraafplaatsgids uit 1808 
in de hand. Ook een bezoek aan het Panthéon was de 
moeite waard geweest. Hier was Rousseau als revolutio-
naire held herbegraven. Vanuit de literatuur kende Zocher 
Ermenonville; in deze landelijke tuin was de filosoof eerst 
bijgezet.
Na zijn Grand tour ging Zocher in Haarlem aan het werk. 
Een van zijn eerste opdrachtgevers was Cornelis Jan van 
Nellesteyn, die eerder het geometrische park rond zijn 
buitenplaats Beekhuizen bij Leersum door Michael en 
Zocher sr. in een Engelse tuin had laten herscheppen. 
Zocher jr. moest in 1818 op de nabij gelegen Donderberg 
een toren bouwen die dienst deed als tuinsieraad, uitkijk-
post en mausoleum.

Hygiëne en herinnering
Mede als gevolg van een malaria-epidemie lieten in de 
jaren 1826-1827 3000 inwoners van de stad Groningen 
het leven: dat was liefst tien procent van de inwoners. 
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BegraaFplaatsinrichting in de negentiende eeuw

Geometrisch, gevarieerd of gemengd

D
e tuin

arch
itect en

 de dood

De Zuiderbegraafplaats in Groningen, aangelegd volgens een geometrisch patroon met bomen rondom. 

Begraafplaatsen zijn vaak groen en tellen tal van gedenktekens. Wanneer we er wandelen, realiseren we ons niet 
dat dit lange tijd geen regel was. De inleiding in het maartnummer maakte duidelijk waarom. Dit keer zoomen we 
in op negentiende-eeuwse begraafplaatsen. Hoe werden die ingericht? Waar koos men voor een geometrisch 
concept en waar voor een Engelse tuin? Welke vormgevingsaspecten kunnen we verder onderscheiden? Hoe re-
ageerden begraafplaatsbezoekers op het resultaat? En hoe kreeg de gemengde stijl vorm? Kortom, hoe kwamen 
tuinarchitecten en andere ontwerpers tot hun keuzes? Terug naar de tijd van studiereizen, prijsvragen, kwekerijen 
en uiteraard veel nieuwe begraafplaatsen.



Om de overvolle kerken en kerkhoven te ontlasten, moest 
de stad versneld een buitenbegraafplaats aanleggen. Een 
commissie van notabelen koos voor twee begraafplaat-
sen, een benoorden en een bezuiden de stad. Tijdens deze 
noodsituatie was er geen tijd voor franje. Nadat de gron-
den waren aangekocht en opgehoogd, werden ze van voor 
naar achteren in klassen en in rechte rijen ingedeeld. De 
gegoeden met graven in de kerk kregen vergelijkbare gra-
ven in de hoogste klassen. Achteraan lag de vijfde klasse 
voor de armen. Op verzoek van de joodse gemeenschap 
schermde de commissie op de Noorderbegraafplaats voor 
haar een deel af. De begraafplaatsen werden al op 1 sep-
tember 1827 in gebruik genomen.
Hoewel de hygiëne voorop stond, was er nadien aandacht 
voor de herinnering. De commissie had rond de begraaf-
plaatsen populieren laten planten. Bovendien waren naar 
en rondom de dodenakkers paden aangelegd. De bezoe-
kers waren nabestaanden en gewone wandelaars. Voor 
laatstgenoemden publiceerde hoogleraar Theodorus van 
Swinderen in 1832 een gids met levensbeschrijvingen van 
bekende stad- en landgenoten, die hier lagen. Binnen zes 
jaar verschenen drie, telkens uitgebreide herdrukken. Ook 
al was de inrichting van de Noorder- en Zuiderbegraaf-
plaats geometrisch, ze waren in trek als wandelpark.
Elders koos men ook voor dit concept. Deze voorkeur 
kwam overeen met het ontwerp waarmee Christiaan 
Kramm in 1828 de prijsvraag van de Maatschappij tot 
Aanmoediging der Bouwkunde won. Zo is dezelfde prag-
matische inrichting te zien op de algemene begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan buiten Den Haag. Hiervoor tekende 
stadsarchitect Zeger Reijers. Vergeleken met het landelijke 
Oud Eik en Duinen was de nog kale begraafplaats aan de 
Kerkhoflaan echter decennialang minder populair.

Voorkeur voor weemoed
Terwijl grote en veel kleine buitenbegraafplaatsen geo-
metrisch werden ingericht, verschafte het verbod op 
het begraven in kerken vanaf 1827 ook werk aan tuin-
architecten met een voorkeur voor de landelijke variant. 
Zocher jr. had in de voorgaande jaren naam gemaakt met 
stadsverfraaiingen in Arnhem en Haarlem. Nu kreeg hij 
van Haarlem en van Heemstede, Overveen, Alkmaar, 
Utrecht en Zutphen opdracht voor de inrichting van be-
graafplaatsen in de landschapsstijl.
Voor Zutphen ontwierp hij een algemene begraafplaats 
die door een gracht werd afgesloten. Met de vrijgekomen 
grond liet hij de begraafplaats ophogen, maar dan zo dat 
er glooiingen ontstonden. Het terrein werd doorsneden 
met kronkelige paden. Tussen donker geboomte als taxus 
en douglasspar en uitheemse soorten als de kastanje en 
esdoorn kregen de hardstenen gedenktekens een plek. In 
1840 ontwierp Zocher bovendien een route waarlangs 
Zutphenaren vanuit de stad via het Slingerbos en een 
bruggetje over de Berkel naar de begraafplaats konden 
wandelen. Dankzij deze melancholieke omgeving ont-
stond hier en op andere landschappelijk ingerichte be-
graafplaatsen een burgerlijke grafcultus.

De algemene begraafplaats in Zutphen, aangelegd in landschapsstijl door Jan David Zocher jr., met een gracht rondom.

Het aanzien van de aan de tekenta-
fel vormgegeven begraafplaats ging 
ten onder aan het dagelijks gebruik



Lieflijk en gemengd
Eind negentiende eeuw kwam er kri-
tiek op de aanblik van begraafplaatsen. 
Meer mensen hadden wat te besteden. 
Aangezien begraafplaatsen nauwelijks 
richtlijnen voor de vormgeving van ge-
denktekens kenden, waren er tal van 
lelijk vormgegeven monumenten ge-
plaatst. Bovendien was het gewoonte 
geworden om graftrommels en andere 
accessoires op de graven neer te zetten. 
Niet in de laatste plaats veranderden veel 
graven in volkstuintjes met verwelkte 
bloemen en verdorde planten zodra het 
grafbezoek afnam. Kortom, het aanzien 
van de aan de tekentafel vormgegeven 
begraafplaats ging ten onder aan het da-
gelijks gebruik.
De belangrijkste criticus was Leonard 
Springer. Deze jonge tuinarchitect, in 
1855 geboren te Amsterdam, was au-
todidact en werkte net als de Zochers 
voornamelijk vanuit Haarlem, waar ook 
hij een kwekerij had. Hij verwoordde 
zijn commentaar in de aanloop naar de 
aanleg van de Nieuwe Oosterbegraaf-
plaats buiten Amsterdam. Springer won 
in 1890 de prijsvraag die daarvoor was 
uitgeschreven.
Wat stond Springer voor ogen? Mensen 
konden met de tram naar de Water-
graafsmeer waar de begraafplaats moest 
komen. Hij hield rekening met de be-
reikbaarheid en plande de ingang vlak-
bij de halte, zodat bezoekers maar een 
klein stukje hoefden te lopen. Dankzij 
de rotonde bij de toegang, de zichtas 
en lanen met flauwe bochten konden 
koetsen naar de aula en de graven rij-
den. Springer situeerde de graven van de Plattegrond van begraafplaats Steenbrugge, ontworpen door Leonard Springer.

Ontwerptekening voor de Nieuwe Oosterbegraafplaats bij Amsterdam, ingediend door Leonard Springer voor de daarvoor uitgeschre-
ven prijsvraag, gepubliceerd in De Opmerker van 1890. 
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gegoeden langs de lanen. De overigen kregen rustplaatsen 
op de binnenterreinen. Springer plande volgens opdracht 
ook een crematorium op de begraafplaats. Dat gebouw 
kwam er uiteindelijk niet, omdat crematie destijds nog te 
controversieel was.
De beplanting langs de lanen bestond uit exotisch ge-
boomte. Het was de start van een arboretum. Springer 
had dit idee opgedaan in een publicatie van de Duitse 
tuinarchitect Eduard Petzold, die daarin het bomenmu-
seum van het Spring Grove Cemetery in Ohio beschreef. 

Van de binnenterreinen maakte Springer gazons met 
bloeiende heesters. De beplanting gaf de begraafplaats 
niet zozeer een melancholische als wel een lieflijke uitstra-
ling. Springer hield dus nog steeds vast aan het landschap-
pelijke ontwerp. Maar hij mengde het met geometrische 
elementen, zoals ook zijn plannen voor Hilversum, Steen-
brugge bij Deventer en Vredenhof, eveneens in Amster-
dam, laten zien.

Wat is nu kenmerkend voor de negentiende-eeuwse be-
graafplaatsarchitectuur? Hoewel ook geometrische be-
graafplaatsen zoals die buiten Groningen druk werden 
bezocht, gold het vele bezoek vooral voor landschappelijk 
ingerichte dodenakkers. Zij waren getalsmatig in de min-
derheid maar wel toonaangevend. Om bezoek mogelijk te 
maken moesten de afgelegen begraafplaatsen voorts be-
reikbaar zijn. De aanwezigheid van tram- en zelfs spoor-
wegen en de aanleg van wandelpaden, rotondes en lanen 
vergemakkelijkte de komst van wandelaars, koetsen en 
later auto’s.
Twee vragen blijven onbeantwoord. Het schrappen van 
een crematorium op de Nieuwe Oosterbegraafplaats 
verwijst naar de bewogen geschiedenis van de crematie-
beweging. Daarbij is de nauwe band tussen voorstanders 
van crematie en de vrijmetselarij opvallend. Dezelfde 
verwevenheid is ook zichtbaar bij voorstanders van de 
landschappelijke begraafplaats. Ook grafdichter Rhijnvis 
Feith, tuintheoreticus Gijsbert van Laar, tuinarchitect Zo-
cher sr. of jr. en opdrachtgevers als Groeninx van Zoelen

(zie het vorige nummer) en Van Nellesteyn waren vrij-
metselaar. Zijn er ideologische of symbolische overeen-
komsten? Nader onderzoek schept mogelijk duidelijkheid. 
Ten slotte was rond 1900 het laatste woord over de vorm-
geving van gedenktekens natuurlijk nog niet gezegd. Dat 
is het belangrijk thema in het vervolg van deze serie.

Wim Cappers / Foto’s Bert Pierik
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De beplanting gaf de begraafplaats 
niet zozeer een melancholische 
als wel een lieflijke uitstraling

De landschappelijk ingerichte begraafplaats Steenbrugge.



Na de auto te hebben achtergelaten wandelt de 
bezoeker tussen het crematoriumgebouw en 
een bloemenplateau, waarop een bronzen beeld 

staat van geliefden in troostvolle omhelzing, door een 
sober hedendaags funerair landschap richting de oude 
begraafplaats. Onderweg passeert de bezoeker links en 
rechts met hagen afgeschermde hofjes met urnengraven 
en een enkel columbarium. In het speciaal voor kinderen 
ingerichte hofje is een gedenkmonument met opvliegende 
duiven geplaatst. Achterop een, met klinkers bedekte 
verhoging, staat van verweerd beton een gestileerd trein-
tje met een grote knuffelbeer als passagier. Een vergeten 
kerststuk versterkt de wat desolate sfeer. Er lijkt niet veel 
belangstelling meer te zijn om de as van een dierbare hier 
achter te laten. 
Tussen het crematorium en de oude begraafplaats ligt een 
glooiende, weids ogende verstrooiweide met kort gemaaid 
gazon. De askorreltjes van recente verstrooiingen zijn nog 
duidelijk zichtbaar. Her en der staan plastic vazen met 
bosjes bloemen. Onder enkele aangeplante bomen liggen 

gedenkaccessoires zoals engeltjes, kabouters, lantarentjes, 
bloembakjes en vazen met bosjes bloemen. In de laagte 
van de strooiweide ligt een vijver met rietkraag en staat 
een treurwilg. 

Leonard Springer
Het hoofdpad leidt verder richting de oude begraafplaats, 
oude hoge bomen komen in zicht. Deze dodenakker werd 
in 1916 ontworpen door de bekende tuinarchitect Leo-
nard Springer. Hij tekende een geometrisch ontwerp met 
zichtlijnen en een in halve cirkels lopende padenstruc-
tuur. Springer was een bomenliefhebber. Oude bijzondere 
boomsoorten staan regelmatig verspreid langs de paden. 
Opvallend zijn de talloze sterke en stormvaste haagbeuken 
van het Fastiagatatype. De oude stammen met daarboven-
uit de regelmatig opgroeiende takken geven de bomen-
lanen een voornaam en statig aanzien. Op het oudste deel 
staan een paar volledig uitgegroeide Japanse esdoorns en 
veel oude coniferen. De begraafplaats is de laatste decen-
nia geteisterd door zware stormen, waardoor verschillende 

Begraafplaats en crematorium steenbrugge in deventer
Laveren tussen traditionele grafmonumenten 
en eigentijdse vormgeving
Wie de begraafplaats Steenbrugge buiten Deventer bezoekt, kan lichtelijk bevangen worden door wee-
moed, althans dat overkwam ondergetekende. De hoofdingang loopt via het terrein van het in 1995 
geopende crematorium Steenbrugge, met de naam Yardenhuis Steenbrugge. Steenbrugge was een ge-
meentelijke begraafplaats die is geprivatiseerd. Yarden mocht er een crematorium bouwen, maar moest als 
tegenprestatie ook de begraafplaats onder zijn hoede nemen met alle rechten en plichten. 

Het oude gedeelte.
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bomen zijn omgevallen en schade hebben toegebracht 
aan de graf monumenten. Diverse loofbomen en vooral de 
breekbare ceders zijn bezweken en hebben de beheerders 
hoofdbrekens bezorgd. Op de lege plekken staan helaas 
nog weinig nieuwe bomen.

Verloren zichtlijn
De fraaie oude aula kijkt uit op een breed grasveld dat 
oorspronkelijk – ogenschijnlijk – eindeloos doorliep tot 
aan de horizon. Dit vergezicht werd versterkt door de aan 
weerszijden hoog uitgegroeide oude, blauwgrijs gekleurde 
coniferen van het type Chamaecyparis lawsoniana. Achter 
deze coniferenrijen liggen de verschillende begraafgedeel-
ten.
Blijkbaar was het niet de bedoeling dat de graven vanuit 
de aula direct te zien zouden zijn. Een begrafenisstoet zou 
wandelend vanuit de aula het zicht hebben op de einder, 
ingekaderd door ‘tijdloos groen’, en dan afslaan naar het 
geopende graf. De aula is nu buiten gebruik en de mid-
denas heeft een andere functie gekregen. Sinds enige 
tijd is het een verstrooiterrein. Maar de doorkijk wordt 
belemmerd door een, precies op de middenas opgericht, 
gedachtenismonument met een bonte verzameling naam-
plaatjes. Aan de zijkanten zijn tegen de coniferen particu-
liere strooiveldjes aangelegd, soms afgeschermd en bedekt 
met allerlei plastic hekwerkjes en andersoortige accessoires 
uit een goedkoop en populair warenhuis. Ook hier staan, 
net zoals op de nieuwe strooiweide, her en der verspreid 
bloemenvazen, bloempotjes, graflichtjes etc., waardoor 
het oorspronkelijke beeld sterk is verrommeld. 
Een verder van de aula afgelegen deel van de zichtas is 
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in gebruik voor 
graven. Op een hoek ligt een opzichtig Chinees grafmo-
nument dat meerdere grafplekken bestrijkt; blijkbaar 
scherp uitonderhandeld bij de toenmalige beheerder. 

Maar de oorspronkelijke open ruimte is nu opgevuld: weg 
horizon.

Kunstzinnige schoonheid
Deze hedendaagse inpassingen in het Springerlandschap 
en het terrein bij het crematorium vormen een groot 
contrast met de oudste delen van de begraafplaats, die rijk 
zijn aan bijzondere grafmonumenten. Jugendstil is goed 
vertegenwoordigd in eenvoudige maar sterk vormgege-
ven granieten Hugelstenen; een soort die begin twintigste 
eeuw veel werd geïmporteerd uit Duitsland en Scandina-
vië. Sierrandjes, bloemmotieven, kransen en andere sym-
bolen zoals urnen en zelfs het alziend oog in een driehoek, 
zijn subtiel ingegraveerd. Evenwichtige en passende letter-
typen vertellen wie onder de grafmonumenten rusten.
De monumenten zijn verschillend maar vormen toch een 
evenwichtig ensemble door de overeenkomende stijlken-
merken. Een weemoedig gevoel dringt zich op bij zoveel 
vanzelfsprekende kunstzinnige schoonheid. Artistieke 
vormgeving is tegenwoordig meer uitzondering dan regel. 
Zal dat ooit weer vanzelfsprekend worden?

Dit oude funeraire landschap verdient zorgvuldige keuzes 
met respect voor het oorspronkelijke ontwerp. Herplant 
bijzondere bomen in de door storm ontstane gaten. Koes-
ter het oudste deel met de bijzondere grafmonumenten 
en verwijder desnoods de oude scheefgezakte en vaak 
gebarsten bandjes van de graven en zaai het in met gras; 
dat maakt het onderhoud een stuk eenvoudiger. Stop de 
verrommeling en stel paal en perk aan de privileges van 
enkelingen. Yarden en gemeente Deventer, bundel uw 
krachten en investeer weer in dit prachtige funeraire land-
schap tot troost voor de Deventenaren.

Bert Pierik
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Gedenkteken in de zichtas van de oude aula.





Begraafplaats Steenbrugge 

Steenbrugge werd in 1916 aangelegd 
door de gemeente Deventer naar een 
ontwerp van tuinarchitect Leonard 
Springer. De begraafplaats heeft een 
geometrische plattegrond met ronde 
cirkels, waarin fraaie zichtlijnen zijn 
opgenomen. Langs de paden plantte 
Springer vele bijzondere bomen. Zie 
verder het artikel van Bert Pierik hier-
voor. De aula is thans niet meer 
in gebruik. Foto's Bert Pierik
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KleurrijKe uitvaartrituelen
In 2017 was het kennelijk een goed moment om 

de stand van zaken in uitvaartland op te maken. 

Eerst verscheen Dood van de religiewetenschap

pers Claudia Venhorst en Brenda Mathijssen. 

Later dat jaar publiceerde Dorothee Nijland 

haar fotoboek met impressies van de uitvaart 

in Nederland sinds 2012. Ritueeldeskundigen 

Ton Overtoom en Martin Hoondert schreven 

de begeleidende teksten. Voor dit boek diende 

Een laatste groet van fotografe Marrie Bot als 

inspiratiebron. Dit standaardwerk, besproken in 

Terebinth 19982, gaf in tekst en beeld een tour 

d’horizon van de uitvaartrituelen aan het eind 

van de twintigste eeuw. Veranderingen waren 

toen al zichtbaar. Bot had niet alleen oog voor 

de vertrouwde rituelen van katholieken en pro

testanten, maar ook voor die van nietkerkelijken 

en nieuwkomers.

Behalve aan collectieve herdenkingsrituelen 

als Allerzielen besteden Nijland, Overtoom en 

Hoondert vooral aandacht aan de opkomst van 

de ritueelbegeleider in het nieuwe millennium. 

In plaats van priesters en dominees en de alleen 

voor praktische zaken opgeleide uitvaartbege

leiders zijn zij bij uitstek geschikt om in ontker

kelijkt Nederland de rituelen opnieuw vorm te 

geven. Ritueelbegeleiders maken daarbij gebruik 

van traditionele elementen als licht en water. In 

samenspraak met de nabestaanden scheppen ze 

een ritueel dat past binnen het inmiddels iconi

sche concept van de persoonlijke uitvaart.

Vergeleken met de zwartwit foto’s van Bot koos 

Nijland voor kleurenfoto’s. Ze geven een fraai 

en indringend beeld van de uitvaartrituelen in 

Nederland. Mij trof de foto van een meisje dat 

tijdens een katholieke uitvaartplechtigheid nog 

niet ter communie mag gaan, maar met een stra

lende lach de zegen van de priester ontvangt. 

De reportage van de uitvaart van een te vroeg 

geboren baby is aangrijpend.

De teksten zijn in vergelijking met die van Bot 

beknopter. De uitleg dat het uitspreken van 

standaardteksten niet alleen betekenis heeft, 

maar vooral ook een noodzakelijke handeling is, 

vind ik verhelderend. Verder zoomt het boek in 

op de metamorfose van de aula’s in crematoria. 

Door aandacht te schenken aan architectonische 

elementen als licht en donker en beslotenheid 

en toegankelijkheid veranderen ze van ano

nieme ruimtes in sacrale plekken. Je zou kunnen 

zeggen dat ze zo onbedoeld de allure van een 

godshuis krijgen, maar dan zonder enige kerke

lijke binding.

Ik mis in dit boek drie zaken. Net als in de pu

blicatie van Bot is er geen aandacht voor de 

lijkschouw door de behandelend arts. Is dat niet 

ook een belangrijk, wereldlijk overgangsritueel? 

Bovendien blijft de asbezorging uit beeld. Heeft 

Meike Heessels dit in haar proefschrift niet als 

het tweede afscheid gemunt? Verder eindigt 

het boek nogal abrupt. Er is geen slotbeschou

wing waarin de wezenlijke veranderingen in 

de afgelopen twintig jaar worden samengevat. 

Niettemin mogen we blij zijn dat met dit boek 

onze hedendaagse uitvaartcultuur ook in beeld 

is vastgelegd.

Wim Cappers 

rusteloze levens
Op Rusthof bij Amersfoort rusten sinds de open

stelling in 1931 veel doden. De bezoeker kan 

op deze fraaie bosbegraafplaats langs de gra

ven wandelen. Remco Reiding heeft op funerair 

vlak zijn sporen verdiend met zijn onderzoek 

naar naamloos begraven militairen op het naast 

Rusthof gelegen Russische ereveld, dat in dit 

boek ook wordt behandeld. Hij vertelt de mar

kantste verhalen die achter de grafstenen op 

Rusthof schuil gaan. Ze handelen over rusteloze 

levens en de vaak dramatische dood van hier 

rustende mannen en vrouwen. Ze verschenen 

eerst in AD/Amersfoortse Courant. Zo kregen ze 

een eenduidig formaat van soms bijna poëtische 

kwaliteit. Het verhaal achter het grafteken.

Na het boek gelezen en bekeken te hebben, 

blijven mij verschillende teksten en beelden 

bij. Zo wordt de stem van nieuwslezer Philip 

Bloemendal bijna weer hoorbaar. Ontroerend 

is het verhaal over Vladimir Botenko die in het 

Sovjetleger vocht, vlak na de oorlog stierf en 

op het ereveld een graf kreeg. Bijna zestig jaar 

later krijgt zijn zoon alsnog het verhaal te horen 

en kan hij het graf bezoeken. Niet in de laatste 

plaats laten de foto’s van Marco Hofsté zien hoe 

mooi de gedenktekens tussen het geboomte 

passen. Loop maar naar het graf van de verdron

ken militair Guus de Jongh. En het boomblaadje 

op de stèle voor verzetsman Han van Hattem dat 

op de foto is vastgelegd, typeert het oog van de 

vakkundige fotograaf. Deze gids is een aanrader.

Wim Cappers 

MoluKs ongeluK
Deel XIX van de serie Groninger Kerkhoven 

handelt over de geschiedenis van de Molukkers 

in Nederland. Die kent tragische trekken, zoals 

uit dit boekje blijkt. Inge Dekker doet uitgebreid 

verslag van hun verloren strijd in Indonesië, hun 

gedwongen vertrek naar Nederland, het tijdelijk 

gedachte verblijf in Woonoord Carel Coenraad

polder en de opgelegde ontruiming van het 

kamp in de jaren zestig.

Eigenlijk is dit verhaal te uitgebreid. Want de 

funeraire cultuur komt er in dit deeltje bekaaid 

af. Slechts enkele pagina’s gaan over de al even 

tragische verdrinkingsdood van Sara tijdens het
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D. Nijland; T. Overtoom en M. Hoondert, 
Rituelen rond de dood (Heeswijk Dinther: 
Berne Media / Uitgeverij Abdij van Berne, 
2017, ISBN 978-90-8972-197-6, 194 p., 
€ 29,90).

R. Reiding en M. Hofsté, Hier rust ... Verhalen 
achter de grafstenen op begraafplaats Rusthof 
(Amersfoort, 2017, ISBN 978-90-827051-0-2, 
112 p., € 17,50 inclusief verzendkosten, te be-
stellen via remcoreiding.nl).
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Mediatips

Bomentroost van het Arboretum De Nieuwe Ooster
Karina Wolkers, weduwe van schrijver/kunstenaar Jan Wolkers, nam be

gin april het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Bomentroost. 

Tien jaar na de oprichting van stichting Arboretum De Nieuwe Ooster 

in Amsterdam verscheen deze uitgave in eigen beheer met ontroerende 

verhalen en achtergronden. Wolkers is beschermvrouwe van de stichting. 

Rechts op de foto Johan Mullenders, boomverzorger van De Nieuwe Oos

ter en initiatiefnemer van de stichting. Hij geeft regelmatig rondleiding 

en cursussen op de begraafplaats. 

In het boekje worden tal van onderwerpen belicht die betrekking hebben 

op het bomenpark en de relatie die nabestaanden hebben met de bomen. 

De boom, maar vooral de mens, staat in Bomentroost centraal. Het is een 

fraai vormgegeven uitgave met veel kleurenfoto’s. Leon Bok vertelt over 

de ontstaansgeschiedenis van De Nieuwe Ooster en Johan Mullenders 

bekent in een interview dat zijn liefde voor bomen niet echt aangeboren 

is, maar dat de zakdoekjesboom daar verandering in bracht. 

Bomentroost (A5formaat, 88 p., € 10, ) is te koop in caféboekwinkel van 

Uitvaartmuseum Tot Zover, in boekhandel Linnaeus, Middenweg 29 en 

na elke maandelijkse rondleiding. Met de aanschaf steunt u de stichting 

Arboretum De Nieuwe Ooster.

Liesbeth Vermeulen / foto Wouter van der Wulp

Symposium funeraire cultuur
Het eerder aangekondigde symposium over de funeraire cultuur in het 

Drentse Anloo is verplaatst naar vrijdag 25 mei. Aanleiding is de publica

tie van een boek over dit onderwerp. Via de site historischanloo. nl kunt u 

zich nog opgeven.

uitstapje met haar klas. Het eenvoudige gedenk

teken op haar graf en dat van enkele andere 

kinderen is onlangs gerestaureerd. 

Wim Cappers

Kalender van sterfdagen
In 2000 verscheen de Literaire dodenkalender van 

de twintigste eeuw met de sterfdata van bijna 

500 Nederlandse en Vlaamse auteurs. Die werd 

deze eeuw voortgezet met Er was een voorgevoel 

van dood. Literaire dodenkalender 2000-2010 met 

140 sterfdagen van Nederlandse, Vlaamse, Friese 

en ZuidAfrikaanse schrijvers.

Fotograaf Ferry André de la Porte richtte dit keer 

de camera naar een grijze hemel waartegen 

boomtoppen, met vogels op de kale takken, zich 

grillig aftekenen. Het boek, samengesteld door 

D. Baartse e.a., is alleen nog antiquarisch ver

krijgbaar, ISBN 9789074984775.

Margriet de Roever

I. Dekker, Stille getuigenis van een tijdelijk 
bestaan. Over Molukse kindergraven en het 
leven in Woonoord Carel Coenraadpolder, Gro-
ninger Kerkhoven 19 (Groningen: Stichting 
Oude Groninger Kerken, 2017, ISBN 978-90-
73453-49-4, 33 p., € 6).

Grafkunst op de gemeentelijke begraafplaats Anloo. Foto Wim Cappers



terebintHnieuws

Week vaN De BegRaafpLaaTs-kRaNT
Vanwege de Week van de Begraafplaats (26 mei t/m 3 juni) geven de LOB, 

BVOB en Terebinth een Week van de Begraafplaats-Krant uit. Deze telt 

16 pagina’s en staat boordevol gevarieerd nieuws rond het thema van de 

Week: Tussen Kunst & Kist. Deelnemende begraafplaatsen ontvangen vijf

tig gratis exemplaren. Donateurs van Terebinth kunnen (tegen verzend

kosten) nog extra exemplaren bestellen via wpracappers@gmail.com of 

06 1265 8696. Zie voor het programma: weekvandebegraafplaats.nl..

THemamiDDageN, excuRsies eTc.
Deze zomer organiseert Terebinth onder andere de volgende evenemen

ten, waarover detailinformatie (kosten, programma, etc.) te vinden is op de 

facebookpagina en terebinth.nl:

Maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag:
begraafplaats Rhijnhof in Leiden 

Terebinth organiseert een middag over kunst op de begraafplaats Rhijn

hof (Laan te Rhijnhof 4, van 1316.30 uur), ook speciaal bedoeld voor be

heerders en vrijwilligers die meedoen met de Week van de Begraafplaats. 

Marjan de Jonge, bestuurslid van de stichting die de begraafplaats onder 

haar hoede heeft, gaat in op de motieven achter het kunst en natuurbe

leid van Rhijnhof. Resi van der Ploeg, Leids beeldend kunstenaar, vertelt 

kort hoe ze op het idee van haar kunstwerk voor Rhijnhof is gekomen 

en hoe kunstenaars met wisselend beeldmateriaal hun verhaal voor de 

begraafplaats vertellen. 

Daarna volgt een discussie met het publiek over de wenselijkheid en de 

functie van kunst in het – letterlijk – funeraire veld. De middag wordt 

afgesloten met een rondwandeling. 

Kosten: € 5 voor donateurs, € 10 voor andere belangstellenden. Aantal 

deelnemers: max. 25 (vol = vol). 

Aanmelding z.s.m. via bureau@terebinth.nl of tel. 06 2417 3646.

Zaterdag 30 juni: bezoek aan De Tempelhof in Winssen
Het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas stelt hun huis, De 

Tempel hof in Winssen (Gelderland), in de maand juni open voor het pu

bliek (zie hierna). 

Terebinth organiseert van 14 tot ca. 16.30 uur een groeps bezoek, inclusief 

een rondleiding door de kunstenaars en koffie en thee. Zij schenken spe

ciaal voor Terebinth extra aandacht aan hun funeraire kunst. 

Kosten: € 10 voor donateurs, € 15 voor andere belangstellenden. Aantal 

deelnemers: max. 30. Aanmelding z.s.m. via bureau@terebinth.nl of 

tel. 06 2417 3646.

Zaterdag 25 augustus: 
themadag rond de graftrommel in Veenhuizen
Restauratie van graftrommels is voor de medewerkers van de Stichting 

tot Behoud van de Drentse Graftrommel in Veenhuizen bijna een dagtaak 

geworden. Het bezoek aan hun atelier en hun graftrommelmuseum valt 

mooi te combineren met een rondleiding op de begraafplaats van Veen

huizen. Daar staat nog een flink aantal trommels, naast andere bijzondere 

monumenten. Een vrijwilliger die zich bezighoudt met onderhoud en res

tauratie van de graven, vertelt over de geschiedenis van de begraafplaats 

en het werk van de werkgroep. Nadere informatie volgt.

Korrie Korevaart

scHiLDje gouDeN TeReBiNTH 2018 iN 
TieL oveRHaNDigD eN BevesTigT
Twee jaar geleden reisde het bestuur van Terebinth af naar Groningen om 

daar het schildje dat hoort bij de wisseltrofee van de Gouden Terebinth 

aan de stichting Oude Groninger Kerken te overhandigen. Ter plekke, op 

het kerkhof bij de kerk te Wittewierum, werd het schildje Gouden Tere

binth 2016 plechtig bevestigd op een staande plank, bij gebrek aan een 

toegangspoort. De begraafplaats van de winnaar van de Gouden Terebinth 

2018 heeft wèl een poort, maar die is zo monumentaal dat daar niets aan 

vastgeschroefd mag worden. En terecht. 

Aldus overhandigde voorzitter Bert Lever op maandag 30 april jl. het 

schildje van de Gouden Terebinth 2018 aan Christa Tydeman, de voorzitter 

van de Stichting Ter Navolging Tiel, die op 3 februari 2018 in Utrecht de 

wisseltrofee ontving. Daarna monteerden Gerard Buijs en Pierre van der 

Schaaf het schildje op een keurig wit bord op het hek naast de poort. 

18 TerebinTh 2018-2
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Donateur Eward Timmerman was aanwezig namens de Terebinthwerk

groep die de nominatie voor de Gouden Terebinth in 2017 had voorbereid. 

Er was feestelijke worteltaart, een journalist van de plaatselijke krant en 

een rondleiding op de joodse begraafplaats, een krappe kilometer verder

op. Ook daar is de stichting aan het werk gegaan: het metaheerhuisje is 

opgeknapt en de Tielse groep zal niet rusten voor de joodse Tielse fami

lies gedocumenteerd zijn.  

De stichting zal het geldbedrag dat bij de Gouden Terebinth hoort 

(€ 1000), besteden aan een symposium op 6 september a.s. U kunt zich 

nog aanmelden: deze begraafplaats en het onderwerp van het symposium 

(de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers bij restauratie en 

beheer van funerair erfgoed) zijn een reis naar Tiel meer dan waard! 

Korrie Korevaart

Foto boven: Onder de poort van Ter Navol
ging poseren voor de plaatsing van het 
schildje de Terebinthbestuursleden Korrie 
Korevaar en Bert Lever (links), daarnaast 
Pierre van der Schaaf van de Stichting Ter 
Navolging Tiel, Eward Timmerman die deel 
uitmaakte van de werkgroep die de Gouden 
Terebinthnominatie voorbereidde en de an
dere leden van het Stichingsbestuur Gerard 
Buijs, Christa Tydeman en Angèle Roeffen. 
Foto Rafaël Drent

eindredacteur gezocHt

De redactie van Terebinth, het tijdschrift voor funerair 
erfgoed van de gelijknamige stichting, zoekt op korte 
termijn een nieuwe eindredacteur. 

Het tijdschrift komt elk kwartaal uit, telt 28 pagina’s en 
is geïllustreerd. De redactie vergadert vier keer per jaar 
’s middags in Amersfoort. 

De eindredacteur redigeert de teksten, verzamelt de 
foto’s en maakt de kopij in samenspraak met de hoofd-
redacteur gereed voor de opmaak en controleert met de 
fotoredacteur de proeven. Zie over de stichting en voor 
digitale voorbeelden van het tijdschrift: terebinth.nl. 

Belangstellenden voor deze vrijwillige functie kunnen 
contact opnemen met hoofdredacteur Wim Cappers: 
06 1265 8696 of wpracappers@gmail.com.

iN memoRiam maRieTje maNDeRsLooT
Op 4 maart overleed Marietje Mandersloot. Ze is na een dienst in de Ge

reformeerde Kerk De Rank op de Hervormde begraafplaats in haar woon

plaats Zetten bij haar man Henk begraven.

Elke organisatie kent markante personen. Binnen Terebinth was Marietje 

dat zeker. Ze was er al bij sinds in 1991 naast de stichting een vereniging 

werd opgericht. Doel van deze reorganisatie was om de donateurs als 

leden meer bij het werk te betrekken.

Aan deze oproep heeft Marietje samen met Henk gehoor gegeven. En hoe. 

Ze waren samen regiocoördinator, zaten in de excursiecommissie en gin

gen ook bijna met elke excursie mee. Met Henk verzorgde ze jarenlang de 

verzending van het tijdschrift. 

Niet in de laatste plaats bezocht Marietje de algemene vergaderingen. 

Tijdens deze dikwijls roerige bijeenkomsten nam ze soms het woord om 

kordaat te zeggen waar het op stond. En dan werd er naar haar geluisterd.

Terecht werd Marietje samen met Henk in 2004 erelid van de vereniging.

Terebinth is Marietje veel dank verschuldigd. We herinneren ons haar als 

een opgewekte, vriendelijke en praktisch ingestelde vrouw. Zij heeft veel 

gedaan voor het behoud van ons funeraire erfgoed.

Wim Cappers



Het is nu bijna onvoorstelbaar dat destijds alles 
wat met de dood te maken had zoveel mogelijk 
buiten de samenleving werd gehouden. Huub 

en Adelheid hadden toen nog geen idee dat ze er beroeps-
matig bij betrokken zouden raken. Ze hielden zich sinds 
de jaren zestig bezig met het ontwerpen van monumen-
tale objecten in de vorm van engelen, planten, zetels en 
tempels met als belangrijkste inspiratiebronnen groeipro-
cessen en spiritualiteit.

Niets mocht en niets kon
Graftekens kwamen pas in beeld in 1984 toen uit Duits-
land het verzoek kwam een grafmonument te ontwerpen. 
Bij leven, wat in die tijd heel ongebruikelijk was. Het 
resulteerde in een tweetal zerken met elk een bronzen tak 
erop. Adelheid: ‘Na voltooiing hebben ze een tijd op de 

binnenplaats van ons vorige huis gelegen. Bezoekers had-
den er grote moeite mee. Ze vonden het eng om daarmee 
geconfronteerd te worden.’
Die ongemakkelijkheid leidde tot een onderzoek naar 
de stand van zaken in Nederland met betrekking tot de 
dood. Adelheid: ’Wij kwamen erachter dat alles in regels 
gevangen was, er mocht niets en er kon niets. Alleen de 
standaarddingen waren mogelijk. Het mooiste was als 
er geen enkele emotie aan te pas kwam.’ Huub vult aan: 
‘De dood was volledig buiten de samenleving geplaatst. 
Terwijl de enige zekerheid in het leven de dood is.’ Daar 
moest verandering in komen, vonden ze. 
Tijdens hun onderzoek ontmoetten ze Joop Hattinga Ver-
schure, die er precies zo over dacht. In minder dan geen 
tijd hadden ze de Stichting Terebinth opgericht, met als 
doel de dood uit de anonimiteit te halen. 

Gat in de markt
Op de vraag of ze tevreden zijn over de huidige vormge-
ving van de dood klinkt een volmondig ja. Adelheid: ‘Het 
gaat ontzettend goed in Nederland. In het begin hebben 
we kunstenaars gevraagd met ideeën te komen. Het bleek 
een stimulans voor creatieve geesten om er helemaal voor 
te gaan.’ Huub: ‘Vooral de groepstentoonstelling Midden 
in het leven staan we in de Dood – geïnitieerd door Wal-
ter Carpay – die in 1996 in Amsterdam werd gehouden, 
was een geweldig succes.’ Het bleek een gat in de markt. 
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Kunstenaars hebben een grote rol gespeeld in de 
veranderingen die de funeraire cultuur de laatste 
decennia heeft doorgemaakt. Het toeval heeft daar-
bij een handje geholpen, vertellen Huub en Adelheid 
Kortekaas. Het kunstenaarsduo gaf bijna 35 jaar 
geleden mede de aanzet tot een ontwikkeling waar-
door een stortvloed aan nieuwe initiatieven op gang 
kwam die het taboe rondom dood en begraven heb-
ben doorbroken. 

Herintroductie van kunst op begraafplaatsen

‘Graftuintjes’ op De Tempelhof.



Van grafmonumenten, kisten en lijkwades tot rouwdruk-
werk, fotografie en rituelen: niets ontkwam aan vernieu-
wing. Adelheid: ‘Alles rondom de dood is open gegooid, 
niet alleen door Terebinth, ook aids en kanker hebben 
daarin een rol gespeeld. Veel mensen bepalen zelf hoe ze 
hun uitvaart vorm willen geven. Er is gerespecteerde aan-
dacht voor de overledene.’

Universele beeldtaal 
Huub en Adelheid hebben inmiddels talloze graftekens 
ontworpen, waaronder ook urnen. De beeldtaal is voor 
iedereen te begrijpen: takken, knoppen, bloem- en blad-
vormen. Behalve hardsteen en brons gebruiken ze vaak 
cortenstaal, in eerste instantie gekozen vanwege de kleur 
van de aarde, passend in het landschap. Adelheid: ‘Boven-
dien is het materiaal erg sterk, het gaat een leven lang mee 
zonder onderhoud. De roesthuid is de beschermlaag.’
Van betrekkelijk recente datum is de omgekeerde pot-
plant. De pot staat voor de maatschappelijke gebonden-
heid, de plant voor groeikracht. Huub: ‘Sommige mensen 
laten zich cremeren en kiezen bijvoorbeeld als monument 
een omgekeerde potplant, zodat er ruimte is om de as in 
de voet te bergen. Mensen worden steeds creatiever, ze 
kiezen voor cremeren en alsnog voor een gewoon graf op 
de begraafplaats.’
Universeel is ook het begrip poort. Het logo van Tere-
binth, een poort met levenstak, is door hen ontworpen. 
Op de vraag of dit thema toen in hun werk is ontstaan, 
blijft het even stil. Totdat Adelheid zegt: ‘Het was in 
elk geval een van onze eerste poorten.’ Huub: ‘De poort 
fascineerde ons al langer als doorgang naar een andere 
dimensie, de hemelpoort.’ In 1993 ontstond het project 
33 Poorten tussen hemel en aarde, conceptuele door-
gangen voor allerlei plekken. Een voorloper was de Poort 
van de Begraafplaatsen, in 1992 te zien op de Floriade in 
Zoetermeer. Sinds 1995 staat deze poort met de gouden 
levenstak op de Haagse begraafplaats Westduin. Het goud 
staat voor de spirituele dimensie (zie p. 3).

Rouwkoets
Een van hun opzienbarendste funeraire creaties is de Kos-
mobiel, een moderne rouwkoets die in 1996 het licht 
zag. Een ranke zilvergrijze bloemknop gedragen door een 
onderstel waarvan de wielen bladvormige spaken hebben. 
Of de koets als zodanig wordt gebruikt? Huub: ‘Hij wordt 
vaak gebruikt voor exposities en evenementen. Hij is tot 
nu toe één keer gebruikt als rouwkoets, bij een uitvaart 
in 2003 in Wageningen, getrokken door zes nabestaan-
den en twaalf wenende vrouwen in het zwart. Het was 
prachtig. Van het afscheid moet je iets maken. Dat is wat 
wij willen: het leven in alle facetten opnieuw betekenis 
geven.’ 
‘Het hoeft niet perse door een groot gebaar’, zegt Adel-
heid: ‘Een klein mooi iets kan je geweldig raken. Het 
belangrijkst is dat objecten met het hart gemaakt zijn, dat 
ze niet alleen nuttig zijn, maar ook betekenis hebben. Wij 
willen stimuleren tot herontdekking van het mens-zijn.’ 
Dat is te zien op De Tempelhof, de plek waar het tweetal 
woont en werkt. Binnen en buiten, overal staan objec-

ten en sculpturen in hun specifieke beeldtaal. Huub: ‘De 
plant, de knop, is een metafoor voor de mens, voor het 
verlangen te worden wie hij ten diepste is.’ 
In de gouden knop in de middelste van de drie tempels 
op de buitenplaats zal te zijner tijd hun as worden bijge-
zet. 

Plan voor een dodenakker
Op de vraag of ze er wel eens over hebben gedacht om 
een begraafplaats te ontwerpen, zegt Adelheid: ‘Jazeker. 
Er ligt een plan in de vorm van een labyrint met verschil-
lende plekken voor graven en monumenten, met hoog-
teverschillen, alles op de menselijke maat. Onze wens is 
dat alle graftekens worden ontworpen door kunstenaars 
uit de hele wereld, met als enige voorwaarde dat het niet 
kwetsend mag zijn.’ Omdat ze met zoveel dingen bezig 
zijn, is dit project op de plank blijven liggen. Maar als 
er ruimte voor komt, zal deze dodenakker zeker worden 
verwezenlijkt. Hun creatieve geest is nog niet klaar met de 
funeraire cultuur. 

Rita Hulsman, oud redacteur van Terebinth
Foto's Pepyn.nl 

Tijdens alle weekenden in juni is De Tempelhof van 10-17 uur 
open voor bezoekers, Haneman 2-b, 6645 CA Winssen, zie 
huubenadelheid-kortekaas.nl.
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Omgekeerde potplanten op een grafsteen op de begraafplaats te Veghel. 



De Daalseweg werd in 1885 in gebruik geno-
men als opvolger van de begraafplaats in het 
Julianapark. Die was in de Franse tijd in 1811 

aangelegd toen er een verbod op begraven binnen de 
stadsmuren en kerken kwam. Er waren velden voor ka-
tholieken, protestanten, joden en een algemeen deel. Die 
begraafplaats is allang gesloten, alleen het protestantse 
deel rest nog. Dat lot trof na de oorlog ook de Daalseweg, 
toen er weer een nieuwe dodenakker kwam, Jonkerbos. 
Op de Daalseweg werd toen nog maar sporadisch iemand 
bijgezet en sloeg de verwildering toe. Zie het artikel van 
Bert Pierik in Terebinth 2017-4. Rond 1970 viel het ad-
ministratiegebouw ten offer aan de slopershamer, een 

niet onaantrekkelijk gebouw van stadsarchitect Jan Jacob 
Weve, die ook de begraafplaats ontwierp. En bij de sloop 
verdween zeer waarschijnlijk ook het archief.

De afbraak schudde de gemoederen wakker. Inwoners 
kwamen in het geweer, organiseerden zich in 1992 in een 
werkgroep wat uiteindelijk leidde tot volledig herstel. Dat 
kwam ook doordat op de begraafplaats honderden oor-
logsslachtoffers waren begraven, van wie velen het leven 
lieten bij het desastreuze bombardement op 22 februari
1944, friendly fire wel te verstaan. (zie ook Terebinth 
2015-1, p. 5) Tegenwoordig wordt er weer begraven. 
Ook de werkgroep evolueerde. Deze werd omgezet in een 
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De criteria voor de Gouden Terebinth zijn ruim: van schoffelen tussen de graven tot het digitaliseren van overledenen, 
en alles daar tussenin. Daarvan stonden in het vorige nummer mooie voorbeeldden (Waarin blonken de kandidaten uit?). 
Uit de inzendingen werden een film, een vrijwilligersgroep en een digitaliseringsproject genomineerd. Winnaar waren de 
vrij willigers, maar ook het digitaliseringsproject van Peter van Schaijk in Nijmegen verdient de aandacht. Uit de verloven 

tot begraven wist hij de verdwenen administratie van Begraafplaats Daalseweg te reconstrueren. 
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Begraafplaats Daalseweg: laan met rode beuken. 

wie ligt waar?
Reconstructie van de verdwenen administratie van 

Begraafplaats Daalseweg



stichting, wat weer leidde tot de oprichting van In Paradi-
sum, ook een stichting. Deze vrijwilligersorganisatie richt 
zich op behoud van de cultuurhistorische waarde van 
deze begraafplaats en werkt nauw samen met de Stichting 
Begraafplaatsen Nijmegen (SBN), de formele eigenaar. Zij 
nemen verschillende taken op zich, waaronder het organi-
seren van rondleidingen. Zo raken de inwoners van Nij-
megen bij hun funeraire verleden betrokken en houden 
zij de geschiedenis van de stad levend.

Het eerste digitaliseringsproject
Vanaf 1992 werd de inventarisatie van alle grafmonumen-
ten opgepakt. Van begin af aan heeft Peter van Schaijk 
daar zijn schouders onder gezet. Als archivaris bij een gro-
te zorginstelling wist hij van wanten en bovendien had hij 
veel genealogisch onderzoek gedaan naar zijn familie. Wat 

hem op het spoor van dit ‘stenen archief ’ had gebracht.
De monumenten werden nauwgezet beschreven, gefo-
tografeerd en gedigitaliseerd, waarbij vele details werden 
opgenomen; bijvoorbeeld de maker van een monument, 
of een opschrift als namaak verboden. Toen bleek dat de 
begraafboeken waren verdwenen; de SBN beschikte alleen 
over een kaartsysteem van de eerste en tweede klasse. Ook 
die gegevens werden opgenomen in de database.
In 2008 kwam die online te staan op de site van het 
Regio naal Archief Nijmegen en deze werd veel beke-
ken. Maar volledig was de lijst natuurlijk allerminst, al 
behoren de monumenten op de Daalseweg vaak wel tot 
de hoogste klassen. Peter kwam ze dan ook allemaal te-
gen: industriëlen, kunstenaars, prominenten uit het rijke 
roomse leven en andere vooraanstaande Nijmegenaren. 
Veel graven zijn het bekijken meer dan waard, het betere 

steenhouwerswerk. Daarbij vallen ook de knielbankjes op 
die in het vorige nummer voorbij kwamen.

Het tweede digitaliseringsproject
Om nu te zeggen dat Peter verbaasd was toen Joost Meer-
tens van de SBN, toen deze klus was geklaard, terloops 
opmerkte dat op de zolder van de aula nog de verloven 
tot begraven lagen, is zacht uitgedrukt. Kennelijk had een 
voormalige medewerker, vermoedelijk de doodgraver, op 
deze manier een schaduwarchief bijgehouden. Van 1909 
tot en met 1958 waren deze verlofbriefjes om een lijk naar 
de begraafplaats te vervoeren en ter aarde te bestellen – op 
1910 na – zorgvuldig in ordners gestopt. Peter kon dus 
opnieuw beginnen, een project dat zes jaar in beslag nam. 
Maar nu had hij uit die periode de gegevens van alle be-
grafenissen. 

De briefjes zaten niet alleen keurig op datum, maar de 
doodgraver maakte er voor zichzelf ook aantekeningen 
op. En daar schuilt een probleem. Op welke vakken hij te 
eniger moment aan het werk was, wist hij wel. Voor hem 
was het voldoende om alleen de rij en het nummer te ver-
melden. Daardoor is het vak nu moeilijk te achterhalen. 
Dat moest Peter aan de hand van graven die er nog zijn, 
zien uit te vinden. Soms zette de begraafplaatsmedewerker 
er van zuid naar noord bij, of van noord naar zuid, om aan 
te geven in welke richting hij moest werken. Pas na 1934 
staan er vaknummers bij. Zijn database werd vorig jaar 
overgedragen aan de SBN en zal te zijner tijd te raadple-
gen zijn op de site van In Paradisum.

Een derde digitaliseringsproject
Ook de oorlogsslachtoffers krijgen een vervolg. De werk-
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Kennelijk had een voormalige medewerker, vermoedelijk de dood-
graver, op deze manier een schaduwarchief bijgehouden.

ieder graf Heeft zijn verHaal
Een zo’n verhaal is dat van Jan Thomas de Bruijn die, 
twintig jaar oud, op donderdag 19 mei 1932 verdronk 
in de Waal. Hij had een tenger postuur, was 1.75 m., had 
een lang, spits gezicht en donkerblond haar. De commis
saris van politie plaatste de volgende dag een verzoek 
in de krant om te worden ingelicht als het lichaam was 
gevonden. Dat gebeurde enkele dagen later bij Herveld 
en op 25 mei gaf de officier van justitie in Arnhem het 
lichaam vrij. 
Twee dagen later werd hij op de Daalseweg ter aarde be
steld achter ’t groot kruis links van 't hoofdpad volgens een 
notitie op het verlofbriefje. Zijn moeder kwam kort 
na de oorlog bij hem te rusten, wat de doodgraver ook 
op dit briefje schreef. Lopen we naar het graf, dan zien 
wij dat zij daar tot wederziens in den hemel op liet beitelen. 
Petite histoire van Nijmegen, gelegen aan een der grote 
rivieren en die kennen verraderlijke stromingen. 

Verlofbriefje voor de begrafenis 
van Jan Thomas de Bruijn. 
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groep organiseerde al een herdenking op de begraafplaats 
op 22 februari. Nu vindt er ook een officiële plechtigheid 
plaats bij het monument De Schommel in het hart van de 
stad, naast het stadhuis. Op initiatief van de stichting en 
de gemeente is met de eigenaren van de Nijmeegse be-
graafplaatsen een convenant gesloten dat alle graven van 
burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog behouden 
blijven. Daar komt een aparte database van. Ook zijn er 
plannen om in Nijmegen over de oorlog een museum op 
te richten en deze gegevens kunnen daarbij een rol spelen. 
In Paradisum heeft onlangs een lesbrief gemaakt voor 

scholen om ook de jongste generatie te betrekken bij be-
graafplaatsen, begraafcultuur en geschiedenis. Daar sluit 
het stenen archief van de Daalseweg goed bij aan. Want 
‘ieder graf heeft zijn verhaal’, stelt Peter, ‘niet alleen de 
industriëlen en de kunstenaars, ook de gewone Nijme-
genaren. Ook dat is stadsgeschiedenis.’

Margriet de Roever
Foto's Bert Pierik

Meer informatie: stichtinginparadisum.nl

Oude graven op Begraafplaats Daalseweg. 

Grafmonument van de industrieel Augustinus Franciscus Smulders, die onder andere bouwmateriaal leverde voor het Suezkanaal. 



Begraafplaats Westerveld werd op 1 mei 1890 
geopend. Deze was ontworpen in Engelse land-
schapsstijl door landschapsarchitect Louis Paul 

Zocher (1820-1915). Hier werd het eerste crematorium 
in Nederland gebouwd, het resultaat van een lange strijd 
van de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding – 
nu de Facultatieve –, opgericht op 28 december 1874. 
Het koepelvormige crematoriumgebouw op de top van 
een duin van architect Marius Poel (1867-1931), met een 
columbarium eronder, kon in 1913 worden geopend.

Urn uit Columbarium II
Het ontwerp van het tweede columbarium werd op voor-
dracht van architect Hendrik Petrus Berlage opgedragen 
aan Willem Marinus Dudok (1884-1974). Er zou ruimte 
zijn voor 2600 urnen. In alle vertrouwen op een hoog 
esthetische waarde van zijn ontwerp, vond op 25 septem-
ber 1926 de opening plaats en kon men de harmonische 

architectuur van Dudok bewonderen. Het columbarium 
is uitgevoerd in gele baksteen en bevindt zich achter het 
crematorium van Poel. Het werd ontworpen als een open 
hof met twee gangen, die naar het noorden zijn verbon-
den met een half cirkelvormig gebouw dat iets hoger 
ligt. Rondom een waterbassin zijn nissen zichtbaar. Deze 
noordvleugel – met de hoofdingang – heeft twee verdie-
pingen. In de nissen staan uniforme urnen opgesteld. Dat 
de urnen uniform moesten zijn, was overeenkomstig de 
wens die Dudok in 1926 uitsprak voor de Vereeniging 
voor Facultatieve Lijkverbranding.
Deze strakke, grijs geglazuurde vierkante urnen meten 
35,5 x 35,5 cm. (zie afbn. op p. 26). Het bovenste vier-

kant is het deksel. Aan de onderkant is een fabrieksmerk 
ingekrast van De Porceleyne Fles. De ‘T’ in dit logo staat 
voor Joost tHooft, de ‘L’ voor Labouchère, beiden direc-
teur, respectievelijk in 1876 en 1881.
In het Stadsarchief van Delft bevindt zich een Orderboekje 
van deze firma, gedateerd 1926, februari - 1927, septem-
ber, de periode dat Columbarium II door Dudok werd 
ontworpen en gebouwd.1 In de lijst van bestellingen staan 
vele particuliere opdrachtgevers en architecten, zoals Ber-
lage, Cuypers, Kromhout en Staal; de naam van Dudok 
komt er slechts een keer in voor. Op p. 44 is genoteerd: 
29 aug’26 W. Duduk te Hilversum voor Crematorium te 
Westerveld, met daaronder twee schetsjes van urnen. Het 
eerste schetsje komt overeen met de urnen in Columba-
rium II en met de urn in Tot Zover. Het is niet duidelijk 
door wie deze schetsjes werden opgetekend, maar de op-
dracht was duidelijk, evenals de bestemming.
In het Nieuwe Instituut in Rotterdam bevinden zich de 

collecties van het voormalige Nederlands Architectuur 
Instituut met het archief van architect Dudok en dat van 
de Dudok Stichting. Deze geven geen informatie over ur-
nen in relatie tot de architect. In de literatuur wordt wel 
uitvoerig en lovend geschreven over die Urnenhalle, of het 
Colombario del cimetero di Westerveld, maar het woord urn 
wordt nergens specifiek genoemd. Ook het Dudok Archi-
tectuur Centrum te Hilversum kan vooralsnog geen be-
wijs leveren voor de toeschrijving van urnen aan Dudok. 
Maar gezien de tekening in het Orderboekje en de archi-
tecturale en strakke vormgeving van deze urnen – geheel 
passend bij het ontwerp van Columbarium II – moeten 
deze door Dudok zijn ontworpen. 

Twee urnen van Westerveld
in Museum Tot Zover
Op begraafplaats Westerveld in Driehuis werden in 1913 het eerste crematorium 
en columbarium in Nederland geopend. Al tien jaar later ontstond er behoefte 
aan een tweede columbarium. Het ontwerpen hiervan werd opgedragen aan ar-
chitect W.M. Dudok. Toen zou ook de productie van identieke sierurnen op grote 
schaal in ons land voor het eerst een aanvang nemen. In museum Tot Zover in 
Amsterdam zijn twee urnen van Westerveld tentoongesteld. Een van deze is een 
groen uitgeslagen urn op een voet, die Dudok-urn wordt genoemd. De andere is 
een grijs geglazuurde, vierkante urn. De vraag die in het volgende wordt opge-
worpen is of de eerste terecht of ten onrechte Dudok-urn wordt genoemd en wie 
de ontwerper is van de tweede urn.
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Dat de urnen uniform moesten zijn, was overeenkomstig 
de wens die Dudok in 1926 uitsprak voor 

de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding

Sierurn ontworpen door W. Dudok, 
zoals gepubliceerd in het tijdschrift 
De Urn in 1927. Foto Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis
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Urn uit de tuin van Westerveld
Na een bezoek in 1931 van twee leden van het hoofdbe-
stuur van de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbran-
ding aan urnentuinen in Duitsland en Zwitserland, werd 
besloten ook in Nederland een urnentuin aan te leggen. 
De dochter van de toenmalige se-
cretaris, tuinarchitecte S. Neurden-
burg, is verantwoordelijk voor het 
ontwerp.
In deze in 1932 aan de voet van 
een duin in landschappelijke stijl 
aangelegde tuin, achter columba-
rium II, was plaats voor ruim 1270 
urnen. De opening werd gevierd op 
27 mei 1933. Hier staan honderden 
identieke urnen op een voet – gegla-
zuurd en ongeglazuurd – verspreid, 
een soort reuzenpaddenstoelen die 
organisch opgaan in het hen omrin-
gende duinlandschap. De as van de 
schilder Isaac Israels († 1934) en die 
van scheepsarts, dichter en schrijver 
Jan Slauerhoff († 1936) is in zo´n 
urn geborgen. Deze tuinurnen wor-
den in een ongedateerde folder van 
Westerveld – en worden nog steeds 
– Dudok-urnen genoemd. 

Dit suggereert dat deze (tuin)urnen ook door Dudok zou-
den zijn ontworpen. Nu staan in het Orderboekje van De 
Porceleyne Fles twee tekeningetjes bij de bestelling van 
Dudok. De vorm van de tweede urn lijkt echter niet op 
deze tuinurn. Bovendien was er in 1926 nog geen sprake 
van een urnentuin. Mogelijk diende Dudok toen twee 
ontwerpen in, een modern en een klassiek model, waaruit 
de opdrachtgever de moderne vorm koos. Onduidelijk is 
of het andere ontwerp ooit is uitgevoerd.
De urn in museum Tot Zover is ongeglazuurd, groen 
verweerd en heeft een ruw oppervlak (zie afbn. op p. 27). 
In de zijkant van de roodkleurige, grove binnenkant staat 
een rond stempel van Brouwer’s Aardewerk (op de foto een 
beetje paarsig). Een tweede fabrieksstempel staat op de 
bodem met handgeschreven het cijfer 27. Dit cijfer staat 
ook in het deksel. Deze tuinurn is dus vervaardigd door 
Brouwer’s Aardewerkfabriek. Die was sinds 1905 geves-
tigd in pand ‘Vredelust’ te Leiderdorp. Keramist/beeld-
houwer Willem Coenraad Brouwer (1877-1933) was de 
oprichter/directeur hiervan.

Urn van Brouwer
Het archief van Brouwer bevindt zich in het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag.2 Uit 
kopieboeken en brieven blijkt dat Brouwer sinds 1901 
aan bekende, vooral nationale opdrachtgevers leverde 
en dat er sinds die tijd tentoonstellingen van zijn werk 
werden georganiseerd. Met regelmaat werd geleverd aan 
Arts and Crafts, ‘t Binnenhuis, Focke & Melzer, aan 

De eerste urnen in ons land die werden ontworpen voor een urnentuin 
i.p.v. een columbarium. Foto Bert Pierik

Een soort reuzenpaddenstoelen 
die organisch opgaan in het 

hen omringende duinlandschap 

Urn voor Columbarium II, ontwerp uit 1925/26. 
Museum Tot Zover, Amsterdam, bruikleen 
Begraafplaats & Crematorium Westerveld - met 
aan de onderzijde het fabrieksmerk van De Por-
celeyne Fles. Foto's Guus Sluiter.
Hierboven: Schetsjes in het Orderboekje van De 
Porceleyne Fles. Foto Stadsarchief Delft. 
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gemeenten en particulieren. Een 
prijslijst van Brouwers keramische 
objecten – van 1 februari 1909 met 
een art deco fabrieksmerk – bevindt 
zich in het Drents Museum in As-
sen.3 Onderaan elke pagina staat: 
Bekroond met vele Binnen- en Buiten-
landse Zilveren en Gouden Medailles. 
Brouwer ontving op de Wereldten-
toonstelling van 1925 in Parijs een 
bronzen medaille. Hij hanteerde 
verschillende technieken en was een 
succesvol kunstenaar; hij maakte 
sieraardewerk, tuindecoraties en 
bouwsculptuur, onder andere voor 
het Vredespaleis te Den Haag en het 
Scheepvaarthuis in Amsterdam. Hij 
was lid van de Nederlandsche Kring 
van Beeldhouwers, die tot op heden 
bestaat.
Voor de viering van het 25-jarig 
bestaan van Brouwers aardewerk-
fabriek op 1 oktober 1926 werden 
eenendertig vooraanstaande archi-
tecten uitgenodigd. Een lijstje van 
de genodigden begint met Berlage en als laatste is in een 
afwijkend handschrift Piet Kramer toegevoegd. Met deze 
had Brouwer tijdens de bouw van het Scheepvaarthuis 
onenigheid gekregen. De naam ‘Dudok’ komt in dit over-
zicht niet voor. Het archief bevat weliswaar enige hiaten. 
Een telegram ter felicitatie van architect Jan Wils, die op 
het kantoor van Berlage werkzaam was geweest, en van 
De Porceleyne Fles werd wel aangetroffen.
Dat Brouwer al voor 1932 op Westerveld geen onbekende 
was, blijkt uit de in 1928 geleverde monumentale sierurn 
in beige-grijsblauw aardewerk voor de familie Van der 
Elst-Tak. De sobere, ruwe structuur hiervan – en van de 
tuinurnen – komt overeen met Brouwers andere kerami-
sche werk.
Gezien het grote contrast met de strakke, architectu-
rale uitvoering van Dudoks urn, kan het ontwerp van 
de tuinurn met redelijke zekerheid aan Brouwer worden 
toegeschreven en niet aan Dudok. Echter, een dag na de 
opening van de urnentuin werd Brouwer op 28 mei 1933 
begraven. Maar zijn keramisch bedrijf werd tot 1956 
voortgezet door zijn zoons, die de productie van de urn 
verder ter hand zullen hebben genomen. 
Zowel Dudok als Brouwer zijn ter aarde besteld, Dudok 

op de door hem ontworpen Noorderbegraafplaats te Hil-
versum, Brouwer rust op de begraafplaats bij het Groene 
Kerkje van de gemeente Oegstgeest. 

Nawoord
Over de volgende serie urnen bestaat minder onduidelijk-
heid. In 1938 bouwde Dudok een derde columbarium, 
waarbij de beplanting eveneens door tuinarchitecte Neur-
denburg werd aangelegd. Dudok ontwierp daarvoor ook 
nieuwe urnen. De licht gekleurde, buikvormige urnen 
in Columbarium III zijn naar zijn ontwerp gebakken bij 
aardewerkfabriek Zaalberg te Zoeterwoude. Directeur 
Herman Zaalberg Sr. was aanvankelijk in dienst bij Brou-
wer en begon in 1918 zijn eigen pottenbakkersbedrijf, dat 
binnenkort zijn 100-jarig bestaan zal vieren. In zo’n urn 
bevond zich tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw de 
as van Berlage († 1934). Tegenwoordig bevindt die zich in 
columbarium I – het VIP columbarium – in een heel an-
dere, nieuwe urn. Deze zwart marmeren urn in vaasvorm, 
met gouden letters erop, wordt volgens de familie minder 
passend gevonden voor de grondlegger van de moderne 
architectuur in ons land.

Het verhaal van de Dudok-urnen is met bovenstaande 
nog niet ten einde. Van hem is nog een ontwerp bekend. 
In 1927 werd in het tijdschrift De Urn. Orgaan van de 
Arbeiders Vereeniging voor Lijkverbranding een ontwerp 
voor een Sier urn, voor onze Vereeniging ontworpen door 
den Heer W. Dudok, Architect gepubliceerd (zie afb. op 
p. 25). Of deze urn ooit in een columbarium een plaats 
heeft gevonden, is echter onduidelijk. Verder onderzoek 
naar opdrachten van urnen wordt aanbevolen.

Seya Dalderup, kunsthistorica 

Gezien de tekening in het Order-
boekje en de architecturale 

en strakke vormgeving van deze 
urnen moeten deze door Dudok 

zijn ontworpen

Urn voor de urnentuin van het crematorium, ont-
werp uit 1932/33. Museum Tot Zover, Amster-
dam. Links de fabrieksstempels op de zijkant en 
de bodem van de urn. Foto's Guus Sluiter



uit Het veld: jeroen van leeuwe
in deze rubriek vertellen mensen uit het veld 
over hun werk voor het behoud van ons fu-
nerair erfgoed. aan het woord is jeroen van 
Leeuwe, steenhouwer in Nijmegen.

De begraafplaats Daalseweg kwam hiervoor al 

aan de orde bij de reconstructie van de verdwe

nen administratie. Veel monumenten hier zijn 

gemaakt bij het plaatselijke natuursteenbedrijf 

G. van Leeuwe, opgericht in 1926. Reden om 

daar een kijkje te nemen, want inmiddels staat 

daar de vierde generatie aan het roer. Jeroen van 

Leeuwe begint meteen over zijn overgrootvader, 

chefkok op de grote vaart. Maar die koos toch 

voor vaste grond onder zijn voeten en nam van 

de achterburen van zijn ouderlijk huis de steen

houwerij over.

‘Ik heb veel zien veranderen’ – vertelt Jeroen. 

‘Toen ik begon was het allemaal glanzend gra

niet in standaardvormen. Allemaal hetzelfde. 

Tegenwoordig denken mensen veel meer na wat 

zij willen. Als je kiest voor een graf, is dat een 

bewuste keuze. De helft van mijn opdrachten be

gint niet met het uitzoeken van een steen, maar 

met een schetsje dat in de loop van het traject 

wordt uitgewerkt tot een monument conform de 

ideeën van de opdrachtgever. Ongeacht de prijs.’ 

Bijzondere stroken
Jeroen werkt graag met hergebruikt materi

aal. ‘Maar ik gebruik alleen stenen die families 

daarvoor aanbieden, zodat je daar geen gedoe 

over krijgt.’ Hij laat een hele stapel oude grafste

nen zien. Het zijn er meer dan genoeg, zo storm 

loopt het nu ook weer niet. Klanten kiezen toch 

vaak een nieuwe steen. Maar daar ziet hij wel 

verandering in komen. Het publiek wordt milieu

bewuster.

‘Dit is de toekomst’, zegt hij en wijst op een 

opvallende steen samengesteld uit stroken van 

verschillend materiaal. ‘Niet meer uit de groeve 

maar van gerecycled natuursteen en overge

schoten stukken. Dan hoef je minder weg te 

gooien. En hoeft er in India en China minder te 

worden uitgehakt, want hoewel ik er zelf ben 

geweest en er zoveel mogelijk op let, ben je 

nooit 100 % zeker van de arbeidsomstandig

heden. Je kan er eindeloos mee variëren. Ik heb 

er bewust marmer tussen gedaan en ook metaal 

om een idee van het effect te geven. Ze kunnen 

ook schuin worden gelegd en in minder kleuren, 

bijvoorbeeld alleen grijs en zwart.’  Zo denkt een 

milieuvriendelijk bedrijf – met keurmerk TFT 

– met de moderne klant mee. Hergebruik mag 

zichtbaar zijn.

 

Als ik nog even rondkijk zie ik op een steen een 

glanzend granieten boek liggen, klaar om te 

worden behakt. Wat er op moet komen heb ik 

op de order die ernaast ligt niet bekeken, ken

nelijk is een boek nog steeds een object dat 

aanspreekt, zie Terebinth 20174. Maar het meest 

troffen mij de stukken stam van versteend hout, 

een materiaal dat de natuur zelf al heeft ver

duurzaamd. Ruw en onregelmatig, bijna geen 

centimeter is identiek. Ze doen me denken aan 

wat Jeroen net nog zei: ‘Niet één steen is het

zelfde.’ Inderdaad, de natuur heeft mooie dingen 

voortgebracht. Laten we daar respect voor heb

ben.

Margriet de Roever

zie verder gvanleeuwenatuursteen.nl
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