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van de voorzitter… / in 25 jaar niets veranderd?

funeraire varia

We graven eigenlijk pas tien jaar op het internet
Zo’n 25 jaar geleden wisten we niet dat het internet zo’n grote opgang 

zou maken en zoveel invloed zou krijgen, niet alleen in de uitvaart maar 

ook op begraafplaatsen. Ik hoor het uitvaartverzorgers en begraafplaats-

beheerders eind jaren negentig nog zeggen: ‘Nee…. internet is niks voor 

ons, dat is een speeltje voor jongeren en dat gaat wel weer over.’ 

Pas rond 1996 kwamen er de eerste informatieve websites over de uit-

vaart en begraafplaatsen. Een van de eerste Nederlandse websites met 

specifieke informatie over begraafplaatsen in het algemeen was www.

begraafplaats.org en kort daarna kwam ook www.terebinth.nl. Een van de 

grote buitenlandse websites eind jaren negentig met allemaal foto’s 

van begraafplaatsen was de Duitse website www.Totentanz.de. Deze

is nu echter een heel andere website geworden, namelijk een databank 

voor poëzie. Op wereldformaat was en is er nog www.findagrave.com. 

Pas rond de jaren 2005-2010 kwamen de eerste websites van begraaf-

plaatsen die vol stonden met informatie over hun eigen begraafplaats, 

zoals www.zorgvlied.nl. Gemiddeld zijn de meeste websites van Neder-

landse begraafplaatsen dus nog jong, niet ouder dan plusminus tien jaar, 

terwijl mensen vaak de indruk hebben dat ze er al veel langer zijn.  

Wel hebben we de afgelopen jaren het aantal (nieuws)websites die op 

de een of andere manier aandacht geven aan begraafplaatsen, zien 

toenemen, zie bijvoorbeeld www.online-begraafplaatsen.nl en www.

dodenakkers.nl. Naast de (her)openingen van vernieuwde begraafplaat-

sen en/of restauraties zagen we dat er allerlei lijstjes in het buitenland 

ontstonden met bijvoorbeeld de tien oudste begraafplaatsen, zoals www.

oldest.org/culture/cemeteries, of de tien mooiste van Engeland als reis-

doel! Zie: http://bit.ly/2S0eRxm. Sommigen durfden het zelfs aan om met 

een lijstje van de twaalf mooiste begraafplaatsen ter wereld te komen, 

zie https://bloom.bg/2G8kJyo. Misschien moeten we dat ook in Nederland 

eens doen: een lijstje maken van de tien oudste of de tien mooiste. Met 

een wedstrijd: Wat is waarom het mooiste grafmonument van Nederland?

Antoine Fonville 

mede-eigenaar en inhoudsmanager van o.a. www.uitvaartinformatie.nl

Met ingang van 

deze jaargang 

stopt Wim Cap-

pers na zo’n 25 

jaar als (hoofd)

redacteur van 

het tijdschrift 

Terebinth. Hij 

wil ook nog wat 

andere dingen 

doen. Na 25 jaar 

kunnen we niets anders dan zijn besluit respec-

teren. Terebinth is hem veel dank verschuldigd.

Zelf werd ik in 1993 lid van Vereniging de Tere-

binth. De verzameling Terebinthen die ik daar-

aan overhield, is helaas incompleet. Het oudste 

nummer dat ik nog heb, is van februari 1995. 

En, jawel: met eindredacteur Wim Cappers, een 

hoofdredacteur was er niet. Wim besprak in dit 

nummer het boek behorende bij de toenmalige 

Teleac-cursus ‘Begraven & begraafplaatsen. 

Monumenten van ons bestaan’. Een volgende 

bijdrage van Wim vond ik in mijn verzameling 

in december 1995. Onder het kopje ‘Blik op 

Haarlem’ gaat hij in op het onzalige plan om 

een deel van de bijzondere begraafplaats aan 

de Haarlemse Kleverlaan te ruimen. Wim ver-

telt onder meer over de aanleg: ‘Nadat in 1827 

het begraven binnen de bebouwde kom was 

verboden, liet de gemeente Haarlem door land-

schapsarchitect J.D. Zocher deze begraafplaats 

in Engelse landschapsstijl aanleggen’, alleen al 

om die reden zou van sluiting afgezien moeten 

worden. Rechthebbenden op graven en ook 

de Vereniging de Terebinth maakten bezwaar 

en de sluiting ging niet door. We kunnen nog 

steeds genieten van deze begraafplaats.

Deze bijdrage van Wim aan De Terebinth in 

1995 toont niet alleen zijn betrokkenheid bij 

het wel en wee van het funeraire erfgoed. Het 

stuk zegt ook iets over zijn ontwikkeling tot 

de gerespecteerde funeraire historicus die hij 

heden ten dage is. Daarnaast is er zijn belang-

stelling voor begraafplaatsontwerpen uit af te 

leiden. Niet voor niets schreef hij in het afge-

lopen jaar in Terebinth een reeks artikelen over 

begraafplaatsinrichting. In het decembernum-

mer van 2018 schreef hij zowaar: ‘We beginnen 

deze laatste aflevering van deze reeks op 7 de-

cember 1994. Dan start Teleac de televisieserie 

‘Begraven & begraafplaatsen. Monumenten 

van ons bestaan’. Achter deze wat plechtstati-

ge titel gingen twaalf korte afleveringen schuil 

waarin de funeraire cultuur uit de doeken werd 

gedaan.’ 

Je zou haast denken dat er in de afgelopen 25 

jaar niets veranderd is. Dat is allerminst het 

geval, maar toch is er ook nog veel te wensen 

over en ontbreekt het vaak nog aan coherent 

beleid ten aanzien van ons funeraire erfgoed.

Gaat Wim nu voor Terebinth verloren? Dat is 

allerminst het geval: (on)geregeld zullen in dit 

blad nog bijdragen van zijn hand te lezen zijn. 

Gelukkig maar.

 

Bert Lever
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Graafmachine in actie op begraafplaats Bergklooster in Zwolle. Foto Bert Pierik

Graf van J.D. Zocher op de begraafplaats aan de 
Klever laan, in Haarlem.



Na 25 jaar stop ik als (hoofd)redacteur van Terebinth. Voor dit 

maartnummer mocht ik als gasthoofdredacteur de inhoud be

palen. Alleen een interview met mij stond al vast...

Ik koos voor een wandeling over de Groningse Noorder en Zuider

begraafplaats, die ik in mijn doctoraalscriptie over de Begrafenis

wet als voorbeeld nam. Daar past ook een juridisch artikel over 

het huidige gemeentelijke beleid goed bij. De fotoreportage over 

Dalfsen laat zien dat een begraafplaats deel uitmaakt van een cul

tuurlandschap – een stelling die ik nog steeds graag verdedig. En 

wat is mijn ideale tijdschrift zonder een discussie over funerair erf

goed en een typering van het ‘volmaakte’ begraafplaatsenboek?

Diverse gewaardeerde collega’s, onder wie enkele oudredacteu

ren, leverden verder bijdragen over onder meer grafkunst, Neder

landse funeraire cultuur in Vlaanderen en onze Terebinthreeks 

Funeraire Cultuur.

Ik hoop dat ook u dit laatste nummer dat ik samenstelde, met ple

zier leest en inkijkt.

Wim Cappers

gasthoofdredacteur

Inhoud

Marjon Weijzen is hoofdredacteur van Branche-

blad Uitvaartzorg: ‘Ik vind dit werk echt boeiend. 

Het geeft een alibi om me steeds weer opnieuw 

in talloze intrigerende onderwerpen te verdie-

pen.’ Wim Cappers kent ze als gerespecteerd 

collega; ze ontmoetten elkaar via Terebinth en 

hebben nog altijd contact, omdat Wim geregeld 

voor BU schrijft. Vroeger woonden ze allebei in 

Arnhem en zaten ze vaker samen in de auto, op 

weg naar een uitvaartcongres of open dag. Ze 

heeft hem hoog: ‘Ja, joh, hij weet een hoop, hij 

heeft ook enorm veel boeken – thuis gebruikte 

hij een stapel boeken als bijzettafeltje, om de 

boerenkool met worst op te serveren.’

We spreken elkaar op de begraafplaats Vreden-

oord in Schaarsbergen: ‘Hier ga ik jaarlijks met 

een vriendin picknicken bij het graf van haar 

ouders en broer. Nadat we het graf gefatsoe-

neerd hebben, liefst op een zomerse dag in de 

avondzon. Om bij te praten met koffie, wijn en 

ander lekkers.’ 

Er staat een forse houten paal op het graf, met 

op de steen ook een troostrijke zin: ‘Niemand 

valt of hij valt in Uw handen.’ Waarom die paal 

er staat, heeft ze haar vriendin nooit gevraagd. 

Ze denkt hardop: ‘Je kunt je 

eigen verhaal erbij maken: 

vergankelijkheid, hout dat lang-

zaam wegrot…’

Marjon Weijzen begeleidt inci-

denteel ook uitvaarten. Waar 

kiest ze zelf voor: begraven of 

cremeren? ‘Het belangrijkst is 

wie jouw uitvaart gaat doen en 

dat zij weten wat voor jou telt. Ik 

ben zelf van het begraven, lang-

zaam terug naar de natuur, maar 

mochten mijn man en zonen 

anders besluiten: ook goed. Vast 

een kwestie van ouder worden.’ 

De thermoskan met koffie komt 

erbij, met gevulde koeken. Net 

op tijd verlaten we zonnig Vredenoord: plots 

komt de regen met bakken uit de hemel.

Korrie Korevaart
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Foto boven: Het ‘graf met de handjes’ op de begraafplaats Nabij de Kapel in ‘t Zand in Roermond 
(zie p. 19) vóór de restauratie in 2014. Al eerder waren de zandstenen handjes vervangen door 
handjes van keramiek; later zijn ook de bovenste wapenstenen vernieuwd. Foto Bert Pierik
Foto omslag: Het ‘graf met de handjes’ gezien vanaf de kant van Josephina’s graf (met sierlijk hekwerk 
en kanten manchet…): bij uitstek een grafmonument met een verhaal. Foto Bartho Hendriksen

Mens & PLeK / Marjon Weijzen, journaList

Marjon Weijzen op de begraafplaats Vredenoord, achter de dorpskerk 
in Schaarsbergen.
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Tot omstreeks 1800 werd ook in Groningen in de 
kerken en op enkele kerkhoven begraven, zoals 
in de Martinikerk (met kerkhof ), de Nieuwekerk 

(met kerkhof ), de A-kerk en op het Suyderkerkhof. Maar 
deze gewoonte kwam door allerlei wantoestanden (zoals 
ruimtegebrek en stank) steeds meer onder druk te staan. 
De overheid wilde het begraven in kerken wel verbieden, 
maar de kerkvoogdijen leverden hevig verzet omdat het 
begraven hun voornaamste bron van inkomsten was.

Napoleon en Willem I
Napoleon verbood in 1803 de praktijk, maar na diens 
vertrek in 1813 liet koning Willem begraven in kerken 
weer toe. Intussen schreven geneeskundigen de oorzaak 
van epidemieën toe aan onhygiënische gewoontes. De 
heftige epidemie van 1826 beslechtte het pleit: er moes-
ten snel begraafplaatsen worden aangelegd, buiten de 
stadspoorten. Door de haast was er geen tijd voor fraaie 
ontwerpen en slingerende paadjes. Op aanwijzing van 
Theodorus van Swinderen (1784-1853), een invloedrijke 
Groninger (schoolopziener en hoogleraar), werd de in-
richting sober en doelmatig, met zoveel mogelijk graven 
per hectare: er was ruimte voor ruim 23.000 doden. Beide 
begraafplaatsen kregen een kaarsrecht hoofdpad met 
haaks daarop enkele rechte zijpaden. Om de dodenakkers 
heen werden wandelpaden aangelegd met een dubbele rij 
populieren (Noorder) of treuressen en -wilgen (Zuider, nu 
Fongerspad). 

Wegwijzer met aanwijzing
In 1827 werden de Noorder- en Zuiderbegraafplaats in 
gebruik genomen en alle kerkhoven in de stad gesloten. 
De verschillende gezindten lagen broerderlijk naast elkaar. 
Alleen de joden kregen een eigen deel op de Noorderbe-
graafplaats. Tot 1924 werd er op de Noorder en Zuider 
begraven. Al in 1832 verscheen het gidsje Wegwijzer op de 
nieuwe begraafplaatsen te Groningen, bevattende eene aan-
wijzing van de plaatsen (Klasse, Rij, Nommer, Verdieping,) 
waar het stof van ieder begravene is ter rust gelegd, met 
opgave van deszelfs ouderdom en van den dag der begrave-
nis, voorts meer uitvoerige berigten over eenige beroemde of 
verdienstelijke mannen en de opschriften op de grafzerken 
en monumenten. Voor 25 cent konden bezoekers zich zo 
informeren over de graven.

Tussen 1891 en 1908 schreef de jurist en historicus J.A. 
Feith zijn ‘Wandelingen door het oude Groningen’ voor 
de Groningsche Volksalmanak. Er waren destijds minder 
mogelijkheden voor vertier: geen tv, bioscoop etc. Het 
leven en de dood zelf vormden bronnen van afleiding 
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Wandelen over begraafplaatsen klinkt als een modern verschijnsel. Toch was het ook in de negentiende 
eeuw onder meer in de stad Groningen al een populair tijdverdrijf. Door een uitbraak van malaria in 1826 
waren hier in rap tempo twee begraafplaatsen ingericht om de doden (bijna drieduizend!) te kunnen begra-
ven: simpelweg de Noorder- en Zuiderbegraafplaats. Wim Cappers sloot in 1984 zijn studie geschiedenis 
in Groningen af met de doctoraalscriptie Op zoek naar zekerheid omtrent de dood. Totstandkoming en 
uitvoering van de begrafeniswet van 1869 in Nederland. Hij besteedde hier – en later in zijn proefschrift 
Aan deze zijde van de dood – ruim aandacht aan het ontstaan van deze dodenakkers. Een mooie reden 
om eens te gaan kijken hoe ze er nu bij liggen.

Funeraire wandeling
Groningen was zijn tijd vooruit

Door de haast was er geen tijd 
voor fraaie ontwerpen en 

slingerende paadjes

Panorama Zuiderbegraafplaats. Foto Bert Pierik



en vermaak. In plaats van fraaie ramen en zerken in de 
kerken te gaan bekijken, maakten de Groningers een wan-
deling naar een van de begraafplaatsen. Vooral de Zuider 
met zijn grootse monumenten van on-Nederlandse allure 
(‘het Père Lachaise van het Noorden’) kon op veel belang-
stelling rekenen. 
 
Funerair fraais
Over de statige Hereweg met zijn prachtige theekoepels 
en herenhuizen was het destijds heerlijk wandelen. Nu is 
het een drukke weg, waarvan het geluid nog in het niet 

valt bij dat van de naastgelegen zuidelijke rondweg. Sinds 
de aanleg ervan in 1964 zijn oordoppen geen luxe. Visu-
eel schreeuwen de witte torens van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs en Belastingen om aandacht. 
Toch is het goed mogelijk om je te concentreren op al het 
funeraire fraais op de Zuider (4 hectare). Mooie art-deco-
belettering, veel versieringen als palmtakken en treurbo-
men, hekwerken en bijzondere tegelgraven vallen op. 
Als vanzelf wordt je oog getrokken naar het monument 
voor de moeder van Van Swinderen: een van de eerste 
gietijzeren monumenten op een Nederlandse begraaf-
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Platte Grond van Groningen, 1880-1900, uitgegeven door Casparie en Scholtens & Zoon te Groningen. Het noorden is links. Goed is te 
zien hoe de Noorder (links, driehoek), de Zuider en de katholieke begraafplaats (rechts) buiten de bebouwde kom liggen. 
Foto: Beeldbank Groningen
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plaats. Niet alleen was dit een eerbetoon aan zijn in 1828 
overleden moeder, ook gaf hij zo het voorbeeld om een 
monument te plaatsen, wat voorheen op de kerkhoven 
niet zo gebruikelijk was. Zijn moeder lag natuurlijk wel 
eerste klasse. Er waren vijf klassen van huur- en koopgra-
ven. De armen uit het noorden van de stad werden op de 
Noorder begraven, die uit het zuiden op de Zuider. 
Dit monument kwam er overigens niet zonder slag of 
stoot. Aan het ministerie van Oorlog moest toestem-
ming gevraagd worden. Volgens de regels diende er een 
vrij schootsveld te zijn: hoge monumenten waren niet 
toegestaan. Toen Van Swinderen toezegde dat het geheel 
demontabel was, kon het geplaatst worden.  

Monument met grafkelder
Op de Zuiderbegraafplaats rusten veel bekende Gronin-
gers, zoals Wolters en Noordhoff van de drukkerij/school-
boeken, de ouders van de kunstschilders Hendrik en Taco 
Mesdag, Otto Eerelman (ook kunstschilder), Jan Altink 
(schilder bij kunstenaarsvereniging De Ploeg) en majoor 
Thomson (vredestichter, Albanië).  
Een bijzonder (rijks)monument is het centraal gelegen en 
hoge natuurstenen grafmonument van de familie Schol-
ten, met een ruime grafkelder voor 27 plaatsen. De in-
dustrieel Scholten wilde het nog groter maken, maar de 
45 plaatsen die hij bij de bouw in 1882 in gedachten had, 
werden hem door de gemeente niet toegestaan. 
Aan de overkant van de Hereweg kunnen wandelaars zich 
al sinds 1765 verpozen in het Sterrebos. Onder leiding 
van de Haarlemse tuinarchitect Louis Paul Zocher werd 
de geometrische Franse stijl in 1875 vervangen door de 
Engelse landschapsstijl, die toen in zwang was (zie platte-

grond). De theekoepel is afkomstig van de Zuiderbegraaf-
plaats en was daar al eerder op die plek in 1818 gebouwd.  

Kleine zaalkerk
Weer naar de overkant van de Hereweg (aan de andere 
kant van de rondweg) ligt aan de wat verborgen gelegen 
Papiermolenlaan, het katholieke kerkhof (aangelegd in 
1872). Direct bij de ingang staat op het gazon een klok-
kenstoel. Onder de groene zoden zijn de stoffelijke resten 
herbegraven uit de gesloopte Broerkerk. De kapel (1879), 
een kleine zaalkerk, was het eerste gebouw van Pierre 
Cuypers in de stad Groningen. Het gebouwtje (met een 
crypte) is een gemeentelijk monument. Hier ligt de pas-
toor van de Martinusparochie (tevens deken van Gronin-
gen en Assen), mgr. F.W.A. Jansen (1806-1884). Aan hem 
was het te danken dat de katholieken deze begraafplaats 
kregen.
Naast de kapel staat het megalomane beeld Christus Ko-
ning, in 1936 door Jan Eloy Brom en Leo Brom gemaakt. 
Het stond lang tegenover het Academiegebouw, maar om-
dat het zo vaak door dronken studenten werd besmeurd, 
is het eind jaren zestig van de vorige eeuw hier geplaatst: 
een stuk rustiger. 

Verzetsmonument
Op het R.K. Kerkhof liggen leden van de familie Van 
Wissen begraven. Architect en kunstenaar Herman van 
Wissen (1910-2000) was de zoon van architect A.L. van 
Wissen (1878-1955). In 1946 ontwierp Herman het 
verzetsmonument dat op het kerkhof staat, in de vorm 
van een poort, met de namen van negentien gesneuvelde 
katholieke verzetsstrijders. Zijn zoon Driek (1943-2010) 
was in 2005 Dichter des Vaderlands. 
Via de Oude en Nieuwe Boteringestraat (een van de 
oudste en voorname straten van de stad) wandelen we in 
noordelijke richting door het lieflijke Noorderplantsoen 
naar de Moesstraat. Aan het eind van deze straat ligt links 
de driehoekige Noorderbegraafplaats. Eromheen loopt het 
wandelpad, nog steeds tussen een dubbele rij populieren. 
Via een mooi opgeknapt toegangshek, links van de voor-
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Over de statige Hereweg 
met zijn prachtige theekoepels 

en herenhuizen was het destijds 
heerlijk wandelen

Een zee van zerken op de Noorderbegraafplaats. Foto Bert Pierik



7

malige negentiende-eeuwse beheerderswoning, gaan we 
het terrein op. Net als de zuidelijke broer is deze doden-
akker erg ‘versteend’, op enkele imposante treurbomen 
en beuken na. Een zee van zerken onder een grijze lucht 
strekt zich voor ons uit. Opmerkelijk genoeg kunnen we 
weinig grafmonumenten vinden van vóór 1900. Zouden 
die geruimd zijn?  

Bestuurders en rabbijnen
Aan de rechterzijde is de begraafplaats omheind met een 
lage haag. Via een onopvallende ingang naast het sobere 
metaheerhuis (uit 1927) komen we op de joodse begraaf-
plaats, met een centraal middenpad in de as. Op een 
groot gazon staan overal verspreid stèles. Aan de kant van 
de Noorder, tegen de haag, liggen de bestuurders van de 
joodse gemeente en rabbijnen. Opmerkelijk genoeg ma-
ken sommige monumenten een protestants-christelijke 
indruk met deels Nederlandse teksten, gestileerde palm-
takken en een hek om het graf. 
Vanaf 1829 mocht in plaatsen met meer dan duizend in-
woners niet meer begraven worden in de bebouwde kom. 
Dat had ook voor de joden in Groningen verstrekkende 
gevolgen. Traditioneel moesten zij hun doden buiten de 
steden begraven. Maar in Groningen kregen zij in 1748 
een eigen begraafplaats binnen de stadsmuur. Deze be-
graafplaats aan de Jodenkamp moesten zij nu dus sluiten. 
In de noordelijke hoek van de driehoekige Noorderbe-
graafplaats kregen zij een nieuwe plek. 
In 1903 was de begraafplaats aan de Moesstraat nagenoeg 
vol en kocht de joodse gemeente elders een stuk grond 
(naast begraafplaats Selwerderhof ), waar vanaf 1909 be-
graven werd. Een tijdlang werden beide begraafplaatsen 
gebruikt. Intussen was de oude Jodenkamp gesloten maar 
niet verdwenen. Wel raakte deze dodenakker steeds meer 
door bebouwing ingesloten. In 1954 werd een overeen-
komst met de joodse gemeente gesloten om de stoffelijke 
resten naar de Noorderbegraafplaats te verhuizen. 
Deze doden rusten nu in een soort kleine vierhoek, ge-
vormd door grafzerken en afgesloten door de originele 
toegangspoort van de Jodenkamp. De grafstenen zijn er 

in een carré omheen geplaatst. In totaal zijn 55 stenen 
overgebracht.  

Onderhoud naar gemeente
In 1944 heeft hier de laatste begrafenis plaatsgevonden. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er vernielingen 
aangericht en zou er zelfs een tankgracht gegraven zijn. In 
1949 heeft de gemeente Groningen het onderhoud van 
de twee joodse begraafplaatsen overgenomen, omdat de 
joodse gemeenschap gedecimeerd was en de kosten niet 
meer kon dragen.  
In 2005 werd de bebouwing uit 1954 op de voormalige 
Jodenkamp weer gesloopt. Dat was aanleiding voor ar-
cheologisch onderzoek, waarbij nog ettelijke beenderen 
gevonden werden, voornamelijk van kinderen. Deze 
werden op zand in kistjes gelegd, toegedekt met zand uit 
Israël en herbegraven.  
Ter herinnering aan de Jodenkamp is in 2006 een ge-
denksteen onthuld, waarvan de ene helft op de begraaf-
plaats aan de Moesstraat staat en de andere helft op de 
begraafplaats bij de Selwerderhof. Op beide stenen staat 
de helft van een tekst van toenmalig stadsdichter Ronald 
Ohlsen.
Na een dagje Groningen concluderen we dat de oude be-
graafplaatsen er prachtig bij liggen en kunnen we er nog 
steeds – soms met oordoppen – aangenaam wandelen. 

Liesbeth Vermeulen
oud-redacteur Terebinth
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Praktische informatie
• Noorderbegraafplaats/joodse begraafplaats: 
 Moesstraat 98a, 9741 AC Groningen 
• Zuiderbegraafplaats: Hereweg 89, 9721 AA Groningen
• R.K. Kerkhof: Hereweg 98/Papiermolenlaan, 9721 AA Groningen

Rondleidingen
Gids Henk Bakker uit Groningen organiseert al jarenlang rond-
leidingen: info@henkbakker.nl. Ook Tours des cimetières or-
ganiseert lokale (bus)tochten: https://toerisme.groningen.nl/
evenementen-groningen/



Een aantal begraafplaatsen, graven en gedenk-
tekens was beschermd op grond van de Monu-
mentenwet 1988. Deze wet is per 1 juli 2016 

vervallen. Een deel van de wet is op deze datum over-
gegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking 
heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving, 
gaat over naar de toekomstige Omgevingswet. Vooruit-
lopend op de invoering van de Omgevingswet – ver-
moedelijk in 2021 – zijn deze artikelen te vinden in het 
Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd 
van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet 
van kracht is. 

Gemeentelijk monument
De afgelopen twintig jaar zijn slechts weinig begraafplaat-
sen, grafmonumenten en andere objecten op begraafplaat-
sen nieuw aangewezen als rijksmonument. Er is echter 
verbazingwekkend weinig funerair erfgoed aangewezen als 
gemeentelijk monument. Is dat uit gebrek aan interesse 
of gebrek aan kennis? Ik weet het niet. Ik vermoed echter 
dat een goed bedoelde bepaling uit de modelbeheersveror-
dening begraafplaatsen van de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten een averechts effect heeft. Ik doel op artikel 
26, die in de beheersverordeningen van veel gemeenten is 
opgenomen:

Dode letter
Artikel 26 wekt de indruk dat het funerair erfgoed ermee 
gediend is. Maar deze bepaling betreft alleen graven en 
grafmonumenten: zij heeft geen oog voor de begraafplaats 
als geheel, voor de aanleg van het terrein, voor de gebou-
wen en bouwsels, muren, hekken, poorten en park. 
Voor de meeste gemeenten is artikel 26 bovendien een 
dode letter. Gemeenten die er wel iets aan willen doen, la-
ten vaak de beheerder een lijst opstellen. Maar de gemid-
delde beheerder heeft geen historische of kunsthistorische 
kwalificaties die helpen om de kwaliteit van de grafbe-
dekking te bepalen. De gemiddelde beheerder vindt iets 
mooi, of niet. Maar ‘mooi’ is iets anders dan ‘kwaliteit’. 
De bepaling geeft geen norm voor kwaliteit. 

Onduidelijk is ook wat de positie van rechthebbenden op 
graven is. Kunnen zij bezwaar maken dat hun graf op de 
lijst wordt geplaatst? En wat betekent het in de praktijk? 
Kan de lijst belemmerend werken als een rechthebbende 
het oude grafmonument wil vervangen door een moder-
ner exemplaar? 
Artikel 26 is naar mijn smaak niet goed doordacht. Ik 
adviseer begraafplaatshouders om deze bepaling niet op 
te nemen, maar wel te kijken welke elementen van een 
begraafplaats bescherming zouden verdienen in het kader 
van de gemeentelijke Erfgoedverordening. Die verorde-
ningen kennen betere procedures, de inbreng van neutrale 
kennis en kwaliteit en regelen de bescherming van de 
positie van belanghebbenden. 

Nieuw beleidskader
De beheersverordening van een gemeentelijke begraaf-
plaats, of het beheersreglement van een bijzondere 
begraafplaats (eigendom van een kerkgenootschap of 
stichting), kan wel op andere punten nuttig zijn voor het 
beheer en het behoud van waardevolle elementen van de 
begraafplaats. 
Het bestuur van de begraafplaats kan de begraafplaats 
indelen en voor verschillende delen andere regels stellen 
voor de materialen en de formaten van gedenktekens. Van 
deze mogelijkheid wordt slechts zelden gebruik gemaakt. 
En als er wel gebruik van wordt gemaakt, gebeurt dat dik-
wijls met weinig visie en fantasie. Er wordt bijvoorbeeld 
het voorschrift gehanteerd dat alle nieuwe monumenten 
op dat grafvak platte liggende zerken van een bepaalde 
maat moeten zijn. Dat maakt een begraafplaats helaas saai 
en oninteressant. Oude delen van begraafplaatsen bestaan 
vaak ook niet uit eenvormige monumenten, maar uit een 
afwisselend beeld.  
Men moet goed kijken wat kenmerkend is voor de aan-
wezige monumenten, het formaat, of het materiaal of 
bepaalde vormen of combinaties daarvan. Dat kan men 
ook als nieuw beleidskader hanteren, waardoor er ruimte 
is voor een grotere verscheidenheid aan monumenten. 
Nieuwe monumenten op historische grafvakken hoeven 
er niet ‘oud’ of ouderwets uit te zien om niet te detone-
ren. Eigentijdse monumenten kunnen heel goed passen 
en een verrijking vormen. Maar het vergt wel kunstzinni-

Het juridisch instrumentarium van gemeenten om funerair erfgoed te beschermen is beperkt en deels on-
bekend. De mensen die met dit samenstel van regels en beleid zouden moeten werken, kennen die regels 
soms niet of niet voldoende. Als ze het wel kennen, weten ze vaak niet goed hoe ze het moeten toepassen. 
Het instrumentarium is bovendien alleen effectief als er beleid en visie aan ten grondslag liggen.

Wat kan de gemeente juridisch doen 
om het funerair erfgoed te beschermen?
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Artikel 26
1. Het college houdt een lijst bij van graven die van historische 
betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende 
kwaliteit heeft.
2. Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt 
het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de 
lijst te worden bijgeschreven.
3. De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het 
verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid 
bedoelde lijst staan. 

Artikel 26 is naar mijn smaak 
niet goed doordacht



ge en misschien ook architectonische kennis om dat goed 
te beschrijven. Als die visie is ontwikkeld, kunnen de 
regels worden geschreven. Doorgaans is dat vrij eenvoudig 
te realiseren door het aanpassen van een uitvoeringsrege-
ling van de verordening, wat bij gemeenten meestal een 
bevoegdheid van het college van burgemeester en wethou-
ders is.

Misverstanden
Gemeenten kunnen in een verordening of reglement be-
palingen opnemen over het onderhoud van gedenktekens 
en graven. Daarmee kunnen ze gedenktekens en graven 
beschermen, maar gemeenten doen in veel gevallen (te) 
weinig aan handhaving van die regels. Begraafplaats-
houders hebben soms al achterstanden met elementair 
beheer zoals het tijdig verlengen van grafrechten en het 
innen van de kosten. De meeste beheersverordeningen 
en beheersreglementen kennen geen sancties bij over-
treding van de voorschriften. Dat is een onverstandige 
omissie. 
Niet alleen met de kennis van de ver-
ordeningen maar ook met de kennis 
van het lijkbezorgingsrecht is het matig 
gesteld in Nederland. Er zijn geregeld 
begraafplaatshouders die menen dat ze 
grafrechten voor onbepaalde tijd van de 
ene op de andere dag kunnen omzet-
ten in rechten voor bepaalde tijd. Dat is 
een ernstige fout. Het kan leiden tot het 
onterecht ruimen van interessante gra-
ven. Maar het is zorgwekkend dat soms 
ook professionele begraafplaatsadviseurs 
denken dat dat wèl kan. Ook zo’n mis-
verstand is dat ambtenaren denken dat 
de gemeente grafrechten kan wijzigen als 
er een nieuwe rechthebbende aantreedt. 
Of dat er dan nieuwe onderhoudskosten 
opgelegd kunnen worden of er kosten 
in rekening gebracht kunnen worden 

bij het einde van de grafrechten, om de grafsteen te ver-
wijderen. Dit speelt met name nogal eens bij kerkelijke 
begraafplaatsen. Dat kan niet, als dat niet bij de aanvang 
van de overeenkomst is afgesproken. Een partij kan een 
afspraak niet eenzijdig wijzigen.

Wat willen we beschermen? 
Er zijn soms ook meer dingen mogelijk dan men zich re-
aliseert. Bijvoorbeeld: om een grafsteen te bewaren, hoeft 
men niet het graf te bewaren. Een grafsteen kan elders 
worden bewaard.
Elke aanpak begint met de vraag: Wat willen we bescher-
men en waarom? Pas dan komt de volgende vraag aan de 
orde: Hoe kunnen we dat? Ik constateer dat van de mo-
gelijkheden te weinig gebruik wordt gemaakt, omdat die 
eerste vraag ten onrechte vaak niet gesteld wordt.

Willem van der Putten 
adviseur lijkbezorgingsrecht en bestuursrecht
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Een partij kan 
een afspraak niet 

eenzijdig wijzigen

Duidelijkheid bij een ruiming in de gemeente Waalwijk.



De Uitvaart Academie werd al snel omgedoopt 
tot Funeraire Academie en inmiddels zijn we 
ruim vijf jaar verder. Een mooi moment om 

te kijken naar de rol die Tot Zover en de Funeraire Aca-
demie spelen en kunnen spelen in de bevordering van de 
kennis over uitvaartcultuur, nu en in de toekomst. En, 
o ja, ook al is dat geld er niet gekomen, er is toch al veel 
gebeurd.

Publieke voorlichting
Museum Tot Zover ziet in toenemende mate educatie, 
kennisverspreiding en samenwerking als speerpunt van 
het museumbeleid. Omgang met de dood is tenslotte een 
thema dat vragen opwerpt en aanzet tot nieuwsgierig-
heid, verdieping en reflectie. En dat niet onder een select 
gezelschap maar onder veel mensen van diverse pluimage. 
Daarbij heeft het museum, dat inmiddels elf jaar bestaat, 
een publieke voorlichtingsfunctie wat betreft duiding van 
ontwikkelingen in de uitvaartcultuur. Langs de lijnen 
van exposities en de vaste presentatie maken we een lastig 
onderwerp voor uiteenlopende doelgroepen toegankelijk 
en bespreekbaar. Dat doen we ook buiten de museum-
muren. De landelijke postercampagne met onze mascotte 
Kleine Hein (‘Pluk de dag - voor ik je halen mag’) is daar 

een mooi voorbeeld van. Het thema, de dood, is iets waar 
mensen nu eenmaal liever niet aan denken en dat tegelij-
kertijd enorm fascineert.

Dynamische definitie van funerair erfgoed
Hoe functioneert Tot Zover nu als centrum van kennis 
over de dood? Laten we beginnen met het begrip funerair 
erfgoed. Het museum hanteert een dynamische definitie 
van deze term: het gaat om materieel erfgoed zoals (graf )
monumenten, archieven en museale voorwerpen en om 
immaterieel erfgoed zoals de gewoontes en gebruiken, 
tradities, verhalen en rituelen rondom de dood. Centraal 
staan altijd het verhaal en de betekenis die aan dit (cultu-
rele) erfgoed wordt toegekend. Het museum wil de kennis 
hieromtrent bij het publiek vergroten en mensen aanzet-
ten tot reflectie op het onderwerp. Sterfelijkheid, dood, 
rouw en rituelen zijn van belang voor alle mensen, maar 
ze vormen in het bijzonder voor kunstenaars, vormgevers, 
schrijvers en wetenschappers een inspiratiebron. Tot Zo-
ver biedt hun graag een podium. Het museum heeft een 
unieke positie in Nederland: we kunnen de activiteiten 
van culturele en wetenschappelijke organisaties en instel-
lingen die zich bezighouden met funerair erfgoed, stimu-
leren en verbinden. 

Netwerkmuseum 
Het door Cappers gedroomde kennis-
centrum1 is groot en duur. Zover zijn we 
niet. Maar ‘netwerkmuseum’ Tot Zover 
reikt voorbij zijn fysieke muren én zijn 
beperkte middelen en mankracht. Juist 
samenwerking en co-creatie zijn essentieel 
om de ambities van een meer ‘doodvrien-
delijke’ samenleving waar te maken. Dit 
heeft de afgelopen jaren geresulteerd in 
geëngageerde tentoonstellingen, publica-
ties, lezingen, symposia, expertmeetings, 
adviseurschappen en het eerste les pakket 
over de dood voor het basisonderwijs. De 
eerste canon van de funeraire geschiede-
nis van Nederland zag in dit lespakket het 
licht – met dank aan Wim Cappers.

Over kennis, de dood en een zak met geld
In 2013 pleitte Wim Cappers hartstochtelijk voor grote financiële 
steun vanuit de uitvaartbranche voor Museum Tot Zover en de net 
opgerichte Uitvaart Academie, als kenniscentrum over de dood. 
Want ‘door de praktijkervaring van de branche en de onderzoeks- 
en onderwijskwaliteit van de wetenschap samen te brengen, 
ontstaat een vruchtbare kruisbestuiving […] waarmee een 
gedegen reflectie op de status en de toekomst van de funeraire 
cultuur mogelijk is.’ Cappers stelde voor om één procent van de 
geschatte jaaromzet van de uitvaartbranche – wat zou neerkomen 
op tien miljoen euro – te bestemmen voor onderzoek, educatie en 
erfgoed. De helft hiervan zou naar het kenniscentrum moeten gaan. 
Hear hear, dachten wij direct.
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Kleine Hein aan het werk op een klassieke begraafplaats.
1 W. Cappers, ‘Cultureel kapitaal’, in: 
 Brancheblad Uitvaartzorg (2013), nr. 9, p. 18-19.



Spilfunctie
Het museum heeft een spilfunctie en verbindt creatieven 
en publiek, experts en amateurs, wetenschap en praktijk. 
Die spilfunctie komt het mooiste tot uiting in de oprich-
ting van de Funeraire Academie in 2013. Dit was een be-
langrijke stap in de ontwikkeling van het kenniscentrum. 
De Funeraire Academie is een platform dat kennisuitwis-
seling tussen wetenschap en branche stimuleert. Door 
de praktijkervaring van de branche en de onderzoeks- en 
onderwijskwaliteit van de wetenschap samen te brengen, 
ontstaat een vruchtbare kruisbestuiving met Museum Tot 
Zover als penvoerder. Tilburg University en Radboud 
Universiteit zijn de academische partners. Budgetten om 
een onderzoeksinstituut op te tuigen zijn er niet. Maar 
zonder dat komen we ook een eind. We brengen het we-
tenschappelijk onderzoek naar de dood vanuit religieus, 
psychologisch, antropologisch en historisch perspectief 
goed in kaart. Daarnaast brengen we vraag en aanbod bij 
elkaar. Activiteiten zoals de organisatie van symposia en 
expertmeetings worden ontplooid met gesloten beurzen, 
omdat alle partijen belang hebben bij samenwerking. Zo 
kunnen we met lage kosten effectief zijn.

Scriptiedatabase
De online scriptiedatabase (www.totzover.nl/scripties) telt 
inmiddels meer dan honderdvijftig bachelor- en master-
scripties met recent onderzoek rondom sterfelijkheid en 
funeraire cultuur. Deze digitale database is een prachtige 
aanvulling op de interessante museumbibliotheek. Jaar-
lijks vinden talloze studenten, scholieren en onderzoeks-
journalisten hun weg naar de bibliotheek, waarbij ze 
effectief worden begeleid in hun literatuuronderzoek. In 
de toekomst zou het museum een scriptieprijs in het leven 

willen roepen. Met deze prijs wil het museum scripties 
over funeraire cultuur onder de aandacht brengen van een 
groter publiek. Daarbij is het een extra stimulans voor 
jongeren om zich op zingeving, rouw en dood te oriënte-
ren. We inventariseren ook onderzoeksvragen uit het veld 
en stellen deze beschikbaar aan studenten die op zoek zijn 
naar een relevant scriptieonderwerp. Studenten beeldende 
kunst en vormgeving exposeren geregeld afstudeerwerk in 
het museum onder de noemer ‘Best of Class’. 

Zak met geld
Terug naar de vijf miljoen van Cappers. Natuurlijk heb-
ben Tot Zover en de Funeraire Academie al grote stappen 
gezet. Toch is er meer nodig om het serieus en duurzaam 
aan te pakken. Wat zouden we doen met een groot en 
structureel budget? Enkele medewerkers en een grotere 
kantoorruimte, daar zouden we snel in investeren. Dan 
wordt de slagkracht flink vergroot. De informatiespecialist 
krijgt natuurlijk een aankoopbudget. Maar er is veel meer. 
Grote wens: lespakketten maken voor het voortgezet 
onderwijs, de PABO en het ROC. We zouden eveneens 
mediacampagnes willen lanceren om funerair erfgoed blij-
vend onder de aandacht te brengen en om bewustwording 
te vergroten.
Ook voor begraafplaatsen hebben we plannen voor edu-
catiemiddelen. Nederland is bezaaid met de prachtigste 
begraafplaatsen. Zijn die niet allemaal een ontdekkings-
tocht waard? Daarom willen we een reeks educatieve 
begraafplaats-apps ontwikkelen die toepasbaar zijn voor 
verschillende locaties: de Kleine Hein gaat op Reis-app. 
Zo stimuleren we een brede doelgroep gezinnen en kin-
deren tot een bezoek aan een lokale begraafplaats en kun-
nen ze op een interactieve manier zien en beleven dat een 
begraafplaats niet eng is, maar bijzonder. En ook mooie 
verhalen herbergt. Dit zou bij uitstek een samenwerkings-
project kunnen zijn waarin landelijke en lokale organisa-
ties participeren, zoals LOB en Terebinth.
 
Laura Cramwinckel, projectleider Kenniscentrum en 
Funeraire Academie, Museum Tot Zover
Guus Sluiter, directeur Museum Tot Zover
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Kleine Hein-campagneposter deel 3: ‘Het was een fijn mens’ 
in Eindhoven (2018). Foto Arnaud Cramwinckel

Kleine Hein-campagneposter deel 2: ‘Pluk de dag’ (2018).



Wim Cappers heeft niet zo veel met interviews. 
Hij neemt ze zelf niet af – ‘ik ben een histo-
ricus, geen journalist’ – en hij geeft ze ook 

liever niet. Zeker niet als het over persoonlijke zaken gaat: 
‘Privé en werk houd ik strikt gescheiden.’

Netwerk
Nu kan het echter even niet anders dan iets over zijn zie-
lenroerselen van afgelopen zomer te vertellen die leidden 
tot zijn beslissing om te stoppen met het hoofdredacteur-
schap.  
De ontmoeting met een tachtigjarige Indonesische oud-
KNIL-militair bracht hem aan het denken. Op zoek naar 
iemand die voor hem een tekst uit het Indonesisch kon 
vertalen, was hij bij deze man terechtgekomen. Die was 
heel resoluut aldus Cappers: “‘Nee,” zei hij, “ik doe het 
niet. Ik wil nog van alles doen. Ik moet kieskeurig zijn.” 
Wat goed dat jij dat zegt, dacht ik. Want inderdaad, je 
moet zuinig omgaan met je tijd. Ook ik heb nog dingen 
die ik graag wil doen. Ik heb nog plannen.’
Want het hoofdredacteurschap vergde tijd en energie: ‘Ja, 
alles bij elkaar is het veel werk. Dan heb ik het niet alleen 
over de hoofdredactie en de vergaderingen die dat met 
zich meebrengt, maar ik schrijf ook artikelen – ik ben ze-
ker drie dagen bezig met één artikel – en maak recensies. 
Ik denk dat ik jaarlijks twee maanden bezig ben geweest 
met Terebinth.’
En dat allemaal onbetaald. Maar, voordat een beoogde 
opvolger zich bedenkt: er komt ook veel voor terug. ‘Dit 
werk doe je eigenlijk in de eerste plaats voor jezelf, want 
er komen andere opdrachten uit voort. Je bouwt een 
netwerk op. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten: 
uiteraard gebruik ik de uitkomst van alle onderzoek dat 
ik voor de Terebinth-artikelen heb gedaan, ook elders in 
mijn werk.’
Hij blijft Terebinthdonateur, stelt hij gerust, en hij zal ook 
zeker nog blijven schrijven voor het tijdschrift.

Geen wandelclub
Cappers is in 1991 actief geworden binnen de (toen nog) 
Vereniging de Terebinth. In diezelfde periode startte hij 

zijn promotieonderzoek, wat in 2012 zou uitmonden in 
zijn proefschrift Aan deze zijde van de dood, over de ge-
schiedenis van de funeraire cultuur in Nederland. Vanaf 
1993 was hij redacteur van het tijdschrift en op een ge-
geven moment werd hij ‘gepromoveerd’ tot hoofdredac-
teur. In die 25 jaar is het tijdschrift uitgegroeid van een 
eenvoudig blaadje tot een mooi uitgegeven (full colour 
en op glossy papier gedrukt) en inhoudelijk gevarieerd 
tijdschrift over de funeraire cultuur in Nederland en soms 
daarbuiten. ‘Van verenigingsblaadje tot volwaardig tijd-
schrift’, zegt Cappers trots.
Er werden nieuwe rubrieken bedacht, er kwam een vast 
schema van uitgave, vier keer per jaar, en het tijdschrift 
werd steeds dikker, van 16 via 24 naar 28 pagina’s. ‘Dat 
zijn bijna uitsluitend redactionele pagina’s. In 2014 zijn 
we overgestapt van zwart-wit op kleur. Daar is nog over 
gediscussieerd: past het wel bij de sfeer? Maar het tijd-
schrift is er alleen maar beter door geworden.’
De vormgeving is niet zijn specialiteit: ‘Ik ben vooral van 
de inhoud, maar ben mij er terdege van bewust dat de 
vormgeving en het beeld belangrijk zijn. Maar daar zijn 
anderen weer beter in, zoals Bert Pierik, die prachtige 
foto’s maakt.’

Onderdeel van een cultuurlandschap
Geldt de opwaartse lijn ook voor de stichting Terebinth 
zelf? ‘In de begintijd steeg het ledental snel. Er gebeurde 
in de jaren tachtig en negentig ook heel veel op funerair 
gebied. Begin jaren negentig steeg het ledental van 250 
naar 600. Nu zijn het er 400-450, vooral ouderen. Vanaf 
ongeveer 2000 verouderde het ledenbestand. We zijn 
tevreden, maar het kan altijd beter. Het onderwerp fune-
raire cultuur moet breder gebracht en gedragen worden. 
Het maakt onderdeel uit van een groter geheel, van een 
cultuurlandschap. Erfgoedverenigingen – die er zijn voor 
kastelen, molens of boerderijen – doen dat beter. Die 
krijgen meer aandacht, ook van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. Ze hebben meer draagvlak. Ik geef toe, 
wij hebben geen begraafplaatsen zoals Père Lachaise, een 
echte publiekstrekker, maar elke begraafplaats is interes-
sant en dat moeten we overbrengen. Terebinth is geen 
wandelclub, maar heeft een serieus doel: zorgen dat het 

Hij was jarenlang met veel plezier de hoofd redac teur 
van het tijdschrift Terebinth, maar nu is het tijd ande-
re, al lang gekoesterde projecten te verwezenlijken: 
‘Ik ben niet alleen een Terebinth-man.’ En niet alleen 
de funeraire cultuur heeft zijn belangstelling.
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Ik geef toe, 
wij hebben geen begraafplaatsen 

zoals Père Lachaise

Oud-hoofdredacteur Wim Cappers

‘Ik heb nog plannen’

Wim Cappers tijdens een rondleiding op begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam.



funerair erfgoed beschermd wordt. Tot dat erfgoed be-
hoort ook de sobere grafcultuur. Inclusief de crematie- en 
asbestemmingscultuur. Het is niet steeds makkelijk, maar 
gelukkig zijn er altijd een paar mensen die veel werk voor 
de stichting willen verzetten, zoals Bartho Hendriksen en 
Korrie Korevaart. De Gouden Terebinth is in het leven 
geroepen om spektakel te maken. Dat is gelukt. Evenals 
de fotowedstrijden die Terebinth destijds organiseerde. 
Maar ik geef toe, het vergt flink wat inspanningen.’

Decemberfeesten
Hoe ziet hij de toekomst van het tijdschrift Terebinth? Is 
dat er nog over tien jaar? ‘Zeker wel. Er is plek voor zo’n 
tijdschrift, nu, maar over tien jaar misschien zelfs nog 
meer. Juist omdat het begraven afneemt en er begraaf-
plaatsen zullen moeten sluiten, heeft Terebinth toekomst, 
want dan is het nóg meer zaak het funeraire erfgoed te be-
waken. Begraafplaatsen hebben nu al een dubbelfunctie: 
als begraafplaats en als funerair erfgoed, maar bij sluiting 
telt alleen het laatste. Wat dat betreft zou het een hele 
mooie toekomst moeten worden voor de Terebinth.’
Hij laat het hoofdredacteurschap ‘met enige moeite’ los, 
zegt Cappers. ‘Maar ik wil meer tijd hebben om andere 
dingen te doen en aan projecten te werken die mij ook 
al lang bezighouden, maar die nu niet echt van de grond 
komen.’
Het lijkt voor sommige Terebinth-lezers misschien alsof 
hij een puur funerair historicus is, maar dat klopt niet. Er 
staat niet voor niets bovenaan zijn website: ‘specialist in 
cultuurgeschiedenis’. Zijn cultuurhistorische onderzoek 

zal wat hem betreft de komende jaren vooral gericht zijn 
op de decemberfeesten, Sinterklaas en Kerst. Als het aan 
hem lag, had hij het hele interview daarover volgepraat. 
Hij heeft er duidelijk zin in: ‘Dat onderzoek zal overigens 
minder makkelijk zijn dan dat over dood en begraven. De 
lijkbezorging wordt gereguleerd door de overheid, dus je 
hebt officiële archieven waar je alles in kunt vinden. Met 
Sinterklaas en Kerst kom je meer bij de volkskunde uit. 
Voor het onderzoek daarvan is het lastiger om materiaal te 
verzamelen.’
Maar eerst nog dit: ‘Ik zou graag een bundel willen sa-
menstellen van artikelen die ik de afgelopen jaren heb 
geschreven over de funeraire cultuur in Nederland én 
daarnaast een monografie willen publiceren over de ge-
schiedenis van de dood, met illustraties, voor een breed 
publiek.’ 
Want de dood – met de stichting Terebinth – zal hem 
altijd blijven bezighouden.

Anja Krabben, journalist 
Foto’s Bert Pierik
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Terebinth is geen wandelclub, 
maar heeft een serieus doel: 

zorgen dat het funerair erfgoed 
beschermd wordt

Wim Cappers fotografeert veel en vaak.



Cultuurlandschap Dalfsen
De skyline van Dalfsen wordt beheerst door 
de Grote Kerk. In en rond de kerk werd 
eeuwenlang begraven. In de Van Rechteren-
kapel staat een groot zandstenen wandgraf. 
In 1829 werd aan de westkant van het dorp 
aan de Zwolscheweg (nu Ruitenborghstraat) 
de algemene begraafplaats aangelegd. Katho-
lieken lieten zich hier niet begraven, zij gin-
gen naar Hoonhorst. Daar was in 1821 naast 
de kerk het R.K. Kerkhof aangelegd. Sinds 
het eind van de negentiende eeuw werden 
katholieken ook begraven op een begraaf-
plaats aan de Wilhelminastraat in Dalfsen. 
De joodse begraafplaats ligt op de Gerner Es. 
Deze dodenakker wordt omgeven door een 
vierkant gietijzeren hek en is door de dichte 
begroeiing nauwelijks zichtbaar vanaf de weg. 
In 1992 werd de eerste hond begraven op 
de Dierenbegraafplaats Vennenberg aan de 
Kortersweg. Een funerair cultuurlandschap 
met een eigen karakter! Foto’s Bert Pierik





Op de in 1861 geopende begraafplaats achter de 
Sint-Franciscuskerk te Wolvega ligt het graf van 
Tinco M. Lycklama à Nijeholt (1837-1900), 

af komstig uit een geslacht van oude Friese adel. Zijn 
levenspad en carrière waren op zijn zachtst gezegd on-
gebruikelijk voor een jonker uit die tijd.

Een Friese wereldreiziger
Na diverse studies – waaronder Arabisch en Perzisch – 
lokte het avontuur. In 1865 begon hij aan een ruim drie 
jaar durende reis door het Midden-Oosten. Onderweg 
verzamelde hij allerlei objecten, van oudheidkundige 
voorwerpen tot kunst en kleding. Tijdens zijn verblijf in 
Jeruzalem keerde Tinco, die uit een protestants milieu 
kwam, terug ‘in de schoot der katholieke kerk’. Na afloop 
van zijn lange reis pendelde hij enkele jaren heen en weer 
tussen zijn geboorteplaats Beetsterzwaag en Cannes, tot-
dat hij zich in 1872 definitief in Cannes vestigde. Daar 
bracht hij ook zijn verzameling onder. Contacten met 
Nederland bleef hij onderhouden, onder meer met de 
parochie Wolvega. Hij en zijn vrouw, Juliana A.J. barones 
thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, stonden bekend 

als gulle gevers aan katholieke kerken en instanties, zowel 
in Cannes als in Wolvega. 
Lycklama kocht een grafkelder op de rooms-katholieke 
begraafplaats in Wolvega, want daar wilde hij begraven 
worden. Hij liet er in 1878 een houten kapel op plaatsen, 
die hij had aangeschaft op de wereldtentoonstelling in 
Parijs. 
Lycklama overleed op 7 december 1900 in Cannes. Vier 
dagen later volgde een drukbezochte herdenkingsmis in 
de kerk aldaar. Vervolgens trok de rouwstoet dwars door 
de stad naar het station, waar de lijkkist nog dezelfde 
avond vertrok naar Wolvega. Ook daar was, voorafgaand 
aan de bijzetting in de grafkelder, een plechtige uitvaart-
dienst. De houten kapel is in 1914 wegens bouwvallig-
heid vervangen door het huidige stenen exemplaar.
De jonkheer rustte dan wel in Friese bodem, maar was 
er zeker niet algemeen bekend. Pas in 2018, dankzij de 
tentoonstelling ‘Een Friese jonker in de Oriënt’ in Beet-
sterzwaag over zijn leven en werk, heeft Friesland zijn 
vergeten zoon werkelijk thuisgehaald. 

De tocht begint bij de katholieke begraafplaats in 
Wolvega, zakt af naar Blesdijke en gaat vandaar 
oostwaarts naar Noordwolde. Niet voor niets heeft 
Friesland de naam het meest ‘kerkdichte’ landschap 
van Europa te zijn. De vijf protestantse kerken op de 
route met hun omringende kerkhoven en beuken-
hagen vormen markante herkenningspunten in het 
landschap. 
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Kerk (nog zonder torenspits) en kerkhof van Vinkega, in handen van de Stichting Behoud Finkegea.

Funeraire fietstocht in Friesland
Over kwetsbaar erfgoed, een vergeten zoon en een verloren kerkhof

De fietstocht is ca. 22 km lang. In Noordwolde kan de vermoeide 
fietser, voor de terugweg te aanvaarden naar Station Wolvega, 
wat eten en drinken in de gezellige koffie- en lunchroom Tram-
halteplein (gesloten op zondag en maandag). 

R.K. Kerk Franciscus van Assisië met kerkhof, 
Lycklamaweg 8, 8471 JX Wolvega 
N.H. Kerk met kerkhof, Markeweg 89, 8398 GM Blesdijke  
N.H. Kerk met kerkhof, Pepergaweg 12, 8396 GX Peperga  
R.K. Kerkhof, Overburen 5, 8395 TG Steggerda  
N.H. Kerk met kerkhof, Steggerdaweg 35, 8395 PJ Steggerda  
N.H. Kerk met kerkhof, Noordwolderweg 23, 8393 RC Vinkega  
N.H. Kerk met kerkhof, Hoofdstraat-Oost 57, 8391 AM Noordwolde



Breuk tussen kerk en kerkhof 
Net als overal in Nederland heeft in Friesland de terug-
loop van het aantal kerkleden geleid tot samenvoeging 
van protestantse gemeentes. Sluiting van een aantal over-
tollige kerken was onvermijdelijk. 
Nadat rond 2000 Peperga en Blesdijke fuseerden met 
Willemsoord, zijn de kerken in beide eerstgenoemde dor-
pen gesloten. In Blesdijke is door plaatselijk initiatief een 
stichting opgericht die ‘et kerkien’ heeft overgenomen. 
Nu heeft het gebouw een culturele bestemming. De kerk 
van Peperga is in 2001 verkocht en herhaaldelijk door-
verkocht, maar een herbestemming laat op zich wachten. 
Beide kerkhoven zijn nog in gebruik.

‘Het hof hoort erbij’
In Vinkega is niet lang na de fusie met Steggerda (1975) 
de kerk gesloten en verhuurd aan een keramiste. Na haar 
dood in 2006 zette het kerkbestuur de inmiddels ernstig 
verwaarloosde kerk te koop en vroeg meteen een woon-
vergunning aan. 
Dat ging de dorpelingen te ver. Ze tekenden bij de ge-
meente Weststellingwerf met succes protest aan tegen de 
woonvergunning, richtten een stichting op en kochten 
de kerk met als doel om deze na restauratie in te richten 
tot een centrum voor kunst, cultuur en ontmoeting. Het 
benodigde bedrag van € 36.500 was in twee dagen opge-
haald. Twee jaar later was de stichting officieel eigenaar 
van de kerk en kon, dankzij de nodige subsidies en hulp 
van vrijwilligers, de restauratie beginnen.  
Maar het bleef niet bij de kerk alleen. Van meet af aan 
was de gedachte dat het uit de zeventiende eeuw dateren-
de kerkhof, dat in 2001 gesloten was, erbij hoorde: ‘We 
gaan ook voor het hof.’ 
In 2015 nam de stichting de lusten en lasten 
van het kerkhof over van de Hervormde Ge-
meente Steggerda, die daar een geldbedrag 
tegenoverstelde voor bekostiging van het onder-
houd voor de volgende vijftien jaar. Nadat aan 
alle verplichtingen van de Wet op de Lijkbezor-
ging was voldaan, kon er vanaf 2017 weer be-
graven worden. Omdat het grafregister verloren 
is gegaan, zijn lang niet alle graven te traceren. 
De nieuwe beheerder is duidelijk: ‘Wie er ligt, 
blijft er liggen.’ Daarom worden alleen langs 
de buitenrand, waar nooit begraven is, nieuwe 
graven uit gegeven. As bezorging heeft sporadisch 
plaats in een bestaand graf, maar er zijn plannen 
om het baarhuisje na restauratie in gebruik te 
nemen als urnenbewaarplaats. Ten slotte willen 
de dorpsbewoners ook de markante open toren-
spits terugbrengen. Deze is in 1969 gesloopt en 

vervangen door een zadeldak waardoor ‘een wonderlijk 
gevormd kerkgebouw’ overbleef. Eerder stond er op het 
kerkhof een klokkenstoel, net als in Noordwolde en Steg-
gerda. Deze zijn al lang geleden vervangen door een klok-
kentoren. 

Een herontdekt kerkhof
Bijna was de oudste katholieke begraafplaats van Fries-
land, gelegen in Steggerda, aan verval ten onder gegaan. 
De katholieken mochten hier in de tweede helft van de 
negentiende eeuw wel een kerk met begraafplaats stich-
ten, maar niet te erg in het zicht. Vandaar dat ze in 1839 
buiten het dorp, in de buurtschap Overburen, terecht-
kwamen.
De ingebruikname van de nieuwe Sint-Fredericuskerk 
met begraafplaats in 1922, centraal in Steggerda, leidde 
tot afbraak van de oude kerk. De dodenakker bleef ver-
weesd en ongebruikt achter. Verwaarlozing en overwoe-
kering zorgden ervoor dat de plek in het vergeetboek 
raakte. Dankzij een oplettende dorpeling is in 2003 de 
begraafplaats onder het struikgewas vandaan gehaald en 
door vrijwilligers opgeknapt. Hij blijft gesloten, dat wel, 
maar wat er nog van over is, wordt niet geruimd. Belang-
stellenden kunnen er een kijkje nemen, met dank aan 
de bewoner van de voormalige pastoorswoning, die ook 
eigenaar is van het naast zijn woning gelegen bosje waarin 
de graftekens zich bevinden. 

Bijzondere landschapselementen
Naar verwachting zullen de komende jaren meer kerken 
op het Friese platteland sluiten. Voor de gebouwen wordt 
meestal een andere bestemming gezocht, maar wat de 
kerkhoven betreft is het oppassen geblazen. Zij vormen 
in samenhang met de kerken markante landschapsele-
menten, die in hun geheel als waardevol cultureel erfgoed 
moeten blijven bestaan. Met graftekens en al, want die 
getuigen van degenen die de dorpsgeschiedenis hebben 
geschreven. 

Rita Hulsman, oud-redacteur Terebinth
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Een Friese edelman in de Oriënt, 
beroemd in Cannes, 

lange tijd vergeten in Friesland
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boeKen en Media
Van website tot boek(je) en omgekeerd: 
een heel pr-programma
In 2003 begonnen we aan het onderzoek van de historische begraafplaats 

Maria Rust in Rockanje. Vanzelfsprekend: de werkgroep zou een boek over 

de begraafplaats schrijven. Maar, helaas – dat boek is er nog steeds niet. 

Waar ligt dat aan? Had het allemaal anders gemoeten?

Inhoudsopgave
In 2011 maakten we de inhoudsopgave: Voorwoord; 1. Begraven en be-

graven worden in Rockanje; 2. De geschiedenis van begraafplaats Maria 

Rust; 3. Personen; 4. Ornamenten, teksten en symbolen; 5. Flora en fauna; 

6. De toekomst. Met bijlagen: plattegrond, lijst van begravenen, grafieken, 

en geraadpleegde bronnen: Archiefmateriaal en literatuur.

Prachtig. Niets belette ons om eraan te beginnen, maar de digitale ont-

wikkelingen haalden ons in. En dat niet alleen: we ontdekten dat de pr 

rond een (historische) begraafplaats veel meer dan een boek omvat.

Website
Natuurlijk: de leden van de werkgroep verzamelden materiaal (foto’s, 

rouwadvertenties, rouwkaarten, krantenberichten etc.), deden genealo-

gisch onderzoek en zochten naar begraafboeken en andere bronnen die 

duidelijk zouden maken wie en wat er op onze begraafplaats ligt. (Ook 

niet nieuw: de administratie van de eigenaar was niet compleet.) Al snel 

begreep iemand van onze werkgroep dat we een website moesten heb-

ben. Zo zouden we alle vergaarde kennis kunnen presenteren aan een 

breed publiek en in contact komen met talloze mensen (nabestaanden) 

die ons van informatie zouden voorzien – en omgekeerd. Want het gaat 

niet alleen om papieren bronnen, maar ook om de mondelinge overleve-

ring.  

Zo gezegd, zo gedaan. De website is er sinds 2006 (zie www.mariarust.nl), 

met sinds kort ook een Facebookpagina. Facebook helpt ons heel vaak om 

antwoorden op vragen te vinden die we niet zelf kunnen beantwoorden. 

Alsmaar wijzer 
Gaandeweg begrepen we dat er toch ook een ouderwetse papieren folder 

over de begraafplaats moest komen, met ansichten – handig om uit te 

delen en om mensen te attenderen op de mogelijkheid om wat te storten 

op de bankrekening van de werkgroep. In een regenbestendig perspex 

doosje (gezien op de begraafplaats in Nes, in Akkrum) hangen er tegen-

woordig aan het baarhuisje van Maria Rust folders en beschrijvingen van 

rondwandelingen, voor de momenten dat er niemand van de werkgroep 

aanwezig is en bezoekers toch meteen meer willen weten over wat ze om 

zich heen zien.

Voor iedereen die onze website nog niet kent, of gewoon: voor die be-

zoekers die geen internet gebruiken, staat er sinds kort een mooi infor-

matiebord bij de ingang van de begraafplaats. Met een QR-code, zodat 

bezoekers met een mobiele telefoon toch ook weer gemakkelijk de weg 

naar onze website vinden.

Het werd ons steeds duide-

lijker: dat dikke boek, dat is 

het niet (meteen). Het gaat er, 

bijvoorbeeld, even hard om dat 

je geregeld met persberich-

ten aandacht vraagt voor wat 

je op je begraafplaats orga-

niseert. Ook dat is in belang 

van ons funerair erfgoed, de 

plek waarvoor je aan het werk 

bent. Zorg ervoor dat je in het 

nieuws bent in de huis-aan-

huisbladen. 

Waar we in Rockanje nog niet 

aan begonnen zijn, maar wat 

in het verlengde van pr en 

bewustwording ligt: een les-

pakket over Maria Rust voor 

de scholen in het dorp en een 

korte documentaire over de 

begraafplaats die we op bij 

diverse gelegenheden zouden 

kunnen vertonen.
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Een kleiner informatiebord besteedt aandacht aan de talloze kinderen die op Maria Rust zijn begraven (ruim 1500 op een totaal 
van ca. 4000 personen).

Informatiebord bij de ingang van begraafplaats Maria Rust te Rockanje.
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het ‘graf met de handjes’: 
een krachtig symbool
In het eerste nummer van 2015 besprak Wim Cappers het boek Dood 
maar niet vergeten. Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roer-
mond van John Vaessen. Op het omslag staat een foto van het ‘graf met 

de handjes’: over een muur heen reiken Jacobus van Gorkum en Josephina 

van Aefferden elkaar de hand, hij protestant, zij katholiek. Om hun ver-

schil in geloof mochten deze echtelieden niet bij elkaar worden begraven. 

Maar hun verstrengelde handen drukken uit dat zij tot in de dood met 

elkaar zijn verbonden. Het is een symbool dat meteen duidelijk maakt 

waarvoor het staat. 

Symbolen vormen een krachtig medium. Symboliek is zo oud als de mens-

heid. Belangrijke zaken worden al eeuwenlang uitgedrukt in beelden: de 

koning was kenbaar aan zijn kroon, de ridder aan zijn wapen en tegen-

woordig nog de burgemeester aan de ambtsketen. Een trouwring is voor 

twee gelieven een onmiskenbaar symbool van hun huwelijk.

Beeldtaal
Beelden vormen een veel sterker middel om iets uit te drukken dan taal. 

In één oogopslag kunnen die complexe begrippen duidelijk maken zoals 

gezag. Op graven vertellen zij wat overledenen of nabestaanden belang-

rijk vonden: de altijd groene klimop symboliseert de eeuwigheid, een 

gebroken zuil een voortijdig afgebroken leven, een vlinder de ziel die op-

stijgt. Bij het ‘graf met de handjes’ is dat de verbondenheid. Ondanks het 

verschil in geloof was hier een elf jaar jongere Limburgse jonkvrouw met 

een niet-adellijke Hollander getrouwd, die als officier moest werken om 

zijn brood te verdienen. Josephina ging bij haar huwelijk in 1842, gesloten 

in Duitsland, meer dan één grens over. Daarom noemt Vaessen haar ook 

wel een feministe avant la lettre.

We komen op graven vaker het symbool van de verstrengelde handen te-

gen. Maar twee handen over een muur heen, zoals in Roermond, is slechts 

van één andere plek bekend, in Dreux in Normandië. Daar ligt in de ko-

ninklijke grafkapel de katholieke prins Ferdinand van Frankrijk, terwijl 

zijn protestantse vrouw, hertogin Hélène van Mecklenburg-Schwerin, in 

een ruimte ernaast ligt. Maar door een raam heen geven ook zij, liggend 

op hun doodsbed, elkaar de hand.

Ware liefde
Het duiden van symbolen is niet altijd eenvoudig, maar het ‘graf met de 

handjes’ spreekt mensen enorm aan. Waarom eigenlijk? Als ik dat aan 

John Vaessen vraag, die ook rondleider is op ‘den Aje Kirkhaof’, dan is zijn 

antwoord: ‘Gemengde huwelijken werden, in Roermond en elders, tot ver 

na 1950 niet op prijs gesteld – zachtjes gezegd. Ik heb meermaals bij 

rondleidingen gehoord dat deelnemers hetzelfde overkomen was: als ka-

tholieke jongen of meisje moesten zij de verkering met een protestantse 

jongen of meisje op bevel van de ouders uitmaken. Soms vloeide er bij 

dit monument daadwerkelijk nog een traan, als de herinneringen aan die 

traumatische beslissing hun te veel werden.’ 

Dat is het: de ‘handjes’ zijn een symbool van verbondenheid, maar dat het 

zulke herkenbare en sterke gevoelens weet op te roepen, dat is de kracht 

ervan. Wij zoeken immers allemaal de ware liefde, die verschillen in sta-

tus, geloof, leeftijd en politiek overwint. En liefst ook de dood.

Margriet de Roever
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Verder lezen 
Naast diverse websites o.a. D. Keister, Stories in stone. A field gui-
de to cemetery symbolism and iconography (Salt Lake City 2004); 
K. Treebus, Symbolenwijzer. Een praktische gids voor gedrukte 
tekens en symbolen (Amsterdam 2007); en recenter: 
T. Snider, Understanding cemetery symbols. A field guide for 
historic graveyards (Scotts Valley CA, USA, 2017).

Voorbeelden 

Intussen zoeken we naar lichtende voorbeelden: wat doen anderen met 

de onderzoeksresultaten van hun begraafplaats? Aan een combinatie 

van boek en cd (waarmee je met gemak honderden pagina’s aan je lezers 

op een handzame manier doorgeeft) hadden wij zelf nooit gedacht. Een 

mooi voorbeeld daarvan zagen we al in 2008 toen het boek Een oase van 

rust, 180 jaar R.K. Begraafplaats Zijlpoort verscheen, met een cd vastgeklikt 

aan de omslag. Op die cd vindt de lezer alle beschikbare informatie over 

diegenen die op deze begraafplaats zijn begraven.

Een goed boek over een oude begraafplaats is niet alleen een kwestie van 

een optelsom van veel archiefonderzoek en een correcte verantwoording 

(noem je bronnen). Schrijf het verhaal ook vooral leesbaar en foutloos op, 

denk aan foto’s en andere illustraties. Besteed niet alleen aandacht aan de 

grafmonumenten en de mensen die er begraven zijn, maar vertel boven-

dien over de mensen die op de begraafplaats werken (vrijwillers of niet), 

over de flora en fauna, en over de bezoekers. Het boekje van Anja Krabben 

over begraafplaats Essenhof in Dordrecht (2017) laat uitstekend zien hoe 

je dat doet. Een interessant voorbeeld van een klassiek begraafplaats-

boek? Neem het boek van John Vaessen over het oude kerkhof in Roer-

mond, waarvan binnenkort een derde druk verschijnt.  Een echt groeiboek.  

Volmaakt begraafplaatsenboek 
En dat boek over Maria Rust? Dat komt er wel. Dankzij de website en alle 

andere pr-middelen die we intussen maakten en gebruikten, zal dat veel 

beter zijn dan het boek waaraan we in 2011 begonnen. In 2018 schreven 

we een nieuwe inhoudsopgave die niet heel veel anders was dan in 2011, 

maar het boekje staat ons nu beter voor ogen: 13.000 woorden, 55-60 

afbeeldingen, te koop voor € 9,99. Daarna komt het echte boek, in een 

hechte samenhang met het databestand op onze website. 

Kortom, Wims volmaakte begraafplaatsenboek bestaat niet, weten we nu 

– het blijft een project in ontwikkeling…

Korrie Korevaart



Stelling 1
Het belang van funerair erfgoed is sinds 1986 voldoende 
doorgedrongen in de begraafplaatswereld, de samen-
leving en de politiek. 

Jasper Enklaar (JE): Een van de eerste artikelen die ik 
in 1992 als journalist schreef over de funeraire cultuur 
ging over Nicole Capaan en Walter Carpaij, twee jonge 
beeldende kunstenaars die zich uitsluitend bezighielden 
met funeraire beeldende kunst. Dat was volgens hen een 
onontgonnen terrein: ‘Als je in Nederland de begraaf-
plaatsen bekijkt, zie je dat er na de Tweede Wereldoorlog 
niets meer gebeurd is. De cultuur, de maatschappij is heel 
passief geweest. Funeraire beeldende kunst bestaat niet. 
Er is niks te zien.’ Maar, voegden de kunstenaars er een 
paar regels verder aan toe: ‘We staan nu op een keerpunt. 
Het hoogtepunt van de onverschilligheid over rituelen en 
vormen, ook in de uitvaartcultuur, is voorbij.’ Ook het 
funerair erfgoed heeft geprofiteerd van deze kentering: er 
is onmiskenbaar meer kennis, waardering en belangstel-
ling. Maar is ‘meer’ ook voldoende? Het is in elk geval 
hoopvol dat begraafplaatsen tegenwoordig niet alleen een 
plek voor de doden zijn, maar steeds meer gezien wor-
den als de onmisbare groene oases in de steeds stedelijker 
omgeving. 

Leon Bok (LB): Sinds de oprichting van De Terebinth in 
1986 is de aandacht voor de dood veranderd. Ondanks 

die verandering is de dood nog immer een lastig onder-
werp. Dat de voortbrengselen van de cultuur rond de 
dood inmiddels wat hoger op de agenda staan, heeft alles 
te maken met het probleem van het behoud ervan. Om 
daar antwoord op te geven zijn deskundigen en de wil 
om er iets aan te doen nodig. Vooral middelen en ideeën. 
Sinds 1986 is het belang dat toegekend wordt aan fune-
rair erfgoed toegenomen. Er is meer beschermd, er wordt 
meer over nagedacht, meer over geschreven en ook de 
politiek spreekt er zich gemakkelijker over uit. Maar bij 
de gemiddelde burger doet de tijdens zijn vakantie be-
zochte begraafplaats in het buitenland het nog altijd beter 
dan de begraafplaats om de hoek. Veel gehoord is dan ook 
de uitspraak dat Nederland niet zou beschikken over de 
funeraire cultuur zoals je die in het buitenland aantreft. 
Ons erfgoed, als nalatenschap van die cultuur, bewijst 
echter anders.

Anja Krabben (AK): Het belang van funerair erfgoed is 
sinds 1986 steeds meer doorgedrongen in de genoemde 
sectoren. Maar nog lang niet voldoende, zoals in de stel-
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Het afscheid van Wim Cappers als hoofdredacteur van Terebinth is een goed moment om de balans op te 
maken van de staat van de funeraire cultuur in Nederland. Wat is er veranderd sinds de oprichting van de 
Stichting De Terebinth in 1986 in de status van het funerair erfgoed binnen de samenleving? Hoe staan 
de zaken er na 35 jaar inspanningen van Terebinth voor? Drie kenners van de funeraire wereld – Leon Bok, 
Jasper Enklaar en Anja Krabben – geven aan de hand van vier stellingen hun visie op het verleden, heden 
en toekomst van de funeraire cultuur in Nederland. 

Nederland zou niet beschikken over 
de funeraire cultuur zoals je die 

in het buitenland aantreft
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Geruimd veld op begraafplaats Steenbrugge in Deventer.

Heeft het funeraire erfgoed toekomst?
Een gesprek over het belang van funeraire cultuur



ling wordt gesuggereerd. Zolang gemeenten nog zonder 
nadenken graven ruimen, bijzondere stenen laten verdwij-
nen, te weinig geld beschikbaar stellen voor onderhoud, 
en wethouders en ambtenaren de begraafplaats als sluit-
post zien, zal er veel funerair erfgoed verdwijnen of ver-
waarloosd worden. De landelijke en plaatselijke funeraire 
verenigingen en stichtingen kunnen niet zonder (financi-
ele) steun van de diverse overheden. Daarom juich ik de 
oprichting van het Funerair Platform van harte toe, maar 
pleit ik voor een grotere betrokkenheid van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Of eigenlijk voor een lande-
lijke dienst Toezicht Monumentenzorg voor Funerair Erf-
goed, die overzicht heeft over wat er aan funerair erfgoed 
in Nederland is en daarover waakt.

Stelling 2
Funeraire cultuur blijft niet beperkt tot onze hunebed-
den, grafheuvels, kerken, kerkhoven en begraafplaatsen. 

LB: Wie verder kijkt dan het bekende historische erfgoed, 
vindt ook jonger erfgoed. De funeraire cultuur vernieuwt 
en past zich aan nieuwe ontwikkelingen aan. De op-
komst van het cremeren heeft op onze begraafplaatsen 
gezorgd voor urnentuinen en andere manieren om de as 
te bestemmen. Dat de eerste crematoria, Westerveld en 
Groningen, inmiddels van rijkswege beschermd zijn, is 
veelzeggend. Hoe dat op termijn zal gaan met natuur-
begraafplaatsen, is nog de vraag. Landschapsorganisaties 
werken zelf mee aan het ontstaan ervan, maar wat valt er 
straks te beschermen? Lopen we daar tegen de grenzen 
aan van wat funerair erfgoed is? 

JE: De funeraire cultuur maakt een ongekende bloei 
door. De behoefte aan onbeschroomde persoonlijke ex-
pressie strekt zich ook uit tot na de dood. Daarmee heeft 
het funeraire landschap in twintig, dertig jaar een grote 
verscheidenheid gekregen. Gelukkig zijn er meer dan 
voldoende chroniqueurs die deze belangrijke maatschap-
pelijke verandering vastleggen. Dat gebeurt in artikelen, 
boeken, tijdschriften, studies, documentaires, en natuur-
lijk in een uniek museum, Museum Tot Zover. Het wordt 
gezien, het is niet onopgemerkt gebleven.

Stelling 3
Begraafplaatsen en gedenktekens moeten worden be-
keken in breder verband. Dit kunnen de vestingwerken 
zijn waar ze op of buiten werden aangelegd, groenvoor-
zieningen, kastelen, kerken en voorname huizen en boer-
derijen. Gezien vanuit zo’n gevarieerd cultuurlandschap 
wordt de ensemblewaarde groter en kan de funeraire 
cultuur beter worden beschermd.

JE: Nederland wordt steeds meer een pretpark, een open-
luchtmuseum, een recreatieterrein waar elke vierkante 
meter is ingericht en heringericht. Dat kun je jammer 
vinden, je kunt ook van deze gelegenheid gebruik ma-
ken. Bijvoorbeeld door ervoor te ijveren dat het groeiend 
aantal bezoekers van ‘Recreatiegebied De Lage Landen’ 
alle aspecten van het leven meekrijgt. Niet alleen de ste-
den, dorpen, parknatuur, maar ook de plekken waar de 
Nederlanders gedenken en herdenken. Dus, ja, ook be-
graafplaatsen verdienen een prominente plek in dit re-
creatiepark als wezenlijk en geïntegreerd onderdeel van 
het cultuurlandschap. Daarmee snijdt het mes aan twee 
kanten. Er wordt een breder en beter beeld gegeven van 
leven en dood in De Lage Landen, en dat leidt tot grotere 
waardering en betere bescherming van de laaglandse fune-
raire cultuur. 

LB: Het is haast vanzelfsprekend dat we de plekken waar 
we onze doden bestemmen, rekenen tot een breder cul-
tuurlandschap. Die denktrant zien we nu met betrekking 
tot kerken ontstaan en die zal zich uitbreiden. Wat is een 
middeleeuwse kerk zonder kerkhof? De wijze waarop 
tegenwoordig omgegaan wordt met kerk en kerkhof, wijst 
er wel op dat die samenhang steeds meer gezien wordt. 
Voor begraafplaatsen in een polder, stadswijk of bos kun-
nen te zijner tijd dezelfde vragen worden gesteld. Die zul-
len zich meer en meer gaan ontwikkelen tot parkachtige 
omgevingen waarin we ook gedenken. 
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De gesprekspartners
Leon Bok is erfgoedspecialist, eigenaar van Bureau Funeraire 
Adviezen en verbonden aan Stichting Dodenakkers.nl
Anja Krabben is journalist, kunsthistoricus en hoofdredacteur 
van De Begraafplaats
Jasper Enklaar is historicus, voormalig hoofdredacteur van vak-
blad Uitvaart en communicatieadviseur bij Amsterdam UMC

Op de Algemene begraafplaats aan de Spanjaardslaan in Leeuwarden: 
verwaarlozing of begeleid verval?



Stelling 4
Vanwege de opkomst van crematie, natuurbegraven 
en binnenkort mogelijk resomeren is het einde van de 
klassieke begraafplaats nabij. Alleen multifunctionele 
klassieke begraafplaatsen en kleine rustplaatsen die op 
vrijwilligers draaien, blijven open. Klassieke begraaf-
plaatsen met personeel in dienst moeten wellicht de deu-
ren sluiten. De funeraire cultuur van dit type verdient 
daarom extra aandacht.

AK: Niets is zo moeilijk als de toekomst voorspellen, 
maar als het om begraven gaat, durf 
ik wel te beweren dat percentages 
boven de vijftig procent niet meer 
zullen worden gehaald. Op begraaf-
plaatsen zal steeds minder begraven 
worden. Daarom onderschrijf ik deze 
stelling geheel: het einde van de klas-
sieke begraafplaats is nabij. De vraag 
wat we met onze begraafplaats(en) 
doen, wordt steeds belangrijker voor 
gemeenten en (andere) eigenaren. 
Sluiten? En op de lange termijn, als 
er geen rechten meer op graven rus-
ten, geheel opdoeken? De stenen ver-
wijderen en er een park van maken? 
Deze klimaatangstige tijden zijn gun-
stig om ervoor te zorgen dat begraaf-
plaatsen die groen zijn ook groen 
blijven, want ze kunnen een belang-
rijke rol spelen bij de zogenaamde 
klimaatadaptatie van steden en dor-

pen. Moeten begraafplaatsen die openblij-
ven, worden omgedoopt in gedenkparken 
of moeten ze urnenparken worden met 
uitsluitend asbestemmingen? Moet er niet 
standaard op elke begraafplaats een deel 
voor natuurbegraven worden ingericht?
Ik pleit voor het behoud van minstens één 
(al of niet gesloten) begraafplaats (mét 
grafstenen) per dorp en meerdere begraaf-
plaatsen in steden, want een dorp of stad 
zonder begraafplaats is een stad of dorp 
met een onvolledige geschiedenis. Dit is 
vooral een taak van gemeenten, want par-
ticuliere begraafplaatsen die sluiten, zullen 
steeds vaker de zorg en verantwoordelijk-
heid worden van gemeenten.

LB: De klassieke begraafplaats met gra-
ven dicht op elkaar is al een eeuw op zijn 
retour. Onwerkbaar, lastig te bezoeken en 

het onderhoud stelt speciale eisen. Dat dergelijke oude 
begraafplaatsen toonbeelden zijn van onze eeuwenoude 
omgang met dood en begraven, pleit voor bescherming. 
Maar niet het soort bescherming waarin het gebruik niet 
meer mogelijk is. Begraafplaatsen moeten geen gesloten 
musea worden, want daar verdwijnt het aspect ‘gedenken’ 
en dat is nou net een begrip dat onlosmakelijk verbonden 
is met onze funeraire cultuur.

JE: Als het begraven als wijze van lijkbezorging ten dode 
is opgeschreven, is het een taak van een stichting als Tere-
binth om zorg te dragen voor het behoud van in elk geval 
een staalkaart van de Nederlandse funeraire cultuur. Dat 
betekent dat Terebinth ook een lans moet breken voor de 
historisch weinig interessante begraafplaats. 

Bartho Hendriksen
Foto’s Bert Pierik
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Het einde van 
de klassieke begraafplaats 

is nabij

Begraafplaats Heiderust in Rheden, nu een ‘begraafplaats en gedenkpark’.

De oude algemene begraafplaats in Kuinre (gemeente Steenwijkerland), een klassieke begraafplaats 
waar de grafmonumenten dicht opeen staan.



Door de eeuwen heen hadden protestanten en 
joden aparte begraafplaatsen of werden ze ge-
doogd op het kerkhof op de ‘duivelshoek’, ‘hey-

denen kerckhof ’ of ‘hondenhoek’: dat was het ongewijde 
gedeelte waarop anders- of niet-gelovigen, ongedoopten 
(dus ook doodgeboren kinderen) en zelfdoders werden 
begraven. 

De decreten van Jozef II en Napoleon
Met het Tolerantie-edict (1781) garandeerde keizer Jozef 
II van Oostenrijk, waartoe de Zuidelijke Nederlanden 
behoorden, de godsdienstvrijheid. Zijn decreet op de 
‘begraefenissen’ (1784) verbood het begraven in kerken 
en woonkernen én gaf aan protestanten het recht op een 
eigen gedeelte of, indien dat niet mogelijk was, op een 
afzonderlijke begraafplaats.  
In 1804 lanceerde Napoleon het begrip ‘eeuwigdurende 
concessie’ (grafduur voor onbepaalde tijd). Tegelijk werd 
vastgelegd dat alle gezindheden een afgebakende plaats 
moesten krijgen op de begraafplaats.  
Napoleon legde bovendien het gezag op de begraafplaats 
bij de gemeentelijke overheid. Dat laatste werd niet overal 
gevolgd, maar uiteindelijk wees het Belgische Hof van 
Cassatie op 13 februari 1864 het beheer van begraafplaat-
sen toe aan de burgerlijke macht. Ook wanneer kerkhoven 
in bezit zijn van kerkfabrieken (kerkbesturen), is het in 
België nog steeds aan de gemeente om het beheer uit te 
voeren en concessies (grafrechten) te verlenen. 
In het streven naar de scheiding tussen kerk en staat in de 
tweede helft van de negentiende eeuw vormden de libera-

len, gesteund door vrijzinnigen, joden en protestanten, een 
front tegen het katholieke blok. Dit kwam onder meer tot 
uiting bij de ‘kerkhofstrijd’. Steden zoals Antwerpen, Gent 
en Brussel stonden op het punt om hun begraafplaatsen 
te vernieuwen. Daarbij was het volgens de liberale visie 
achterhaald om onderscheid te maken naar godsdienst. In 
Antwerpen verviel in 1875, bij de vergroting van de Ant-
werpse Kielbegraafplaats, het onderscheid tussen protes-
tanten, anglicanen, joden, atheïsten en katholieken. 

Geuzenkerkhof 
Ook de stad Gent besloot om de grond van de Westerbe-
graafplaats (opening 1873) niet als geheel te wijden, maar 
indien gewenst graf per graf. Door dit alles kregen zowel 
de Kiel- als de Westerbegraafplaats de bijnaam ‘Geuzen-
kerkhof ’, hoewel er natuurlijk vooral katholieken begraven 
werden. Wel lieten ultrakatholieken die het zich financi-
eel konden veroorloven, liever een praalgraf oprichten op 
gewijde kerkhofgrond. Dat was nog steeds mogelijk, want 
hier en daar waren deze kerkhoven in gebruik gebleven, 
zoals het Sint-Fredeganduskerkhof van Deurne (Antwer-
pen) en het Campo Santo te Sint-Amandsberg (Gent). 

Grafrust
Joden, vrijzinnigen en protestanten kregen dus, naarma-
te de scheiding tussen kerk en staat scherper werd, het 
recht op een plaats tussen de anderen zonder onderscheid. 
Voor veel Antwerpse joden was dat echter onvoldoende. 
In 1910 werd daarom in het Nederlandse Putte (Woens-
drecht) nabij de grens met België een begraafplaats 
geopend voor de leden van de Henri Frechie-Stichting, 
joden van Nederlandse afkomst (van liberale snit). Ook 
de joodse gemeenten Shomre Hadas (modern ortho-
dox) en Machsike Hadas (chassidisch) stichtten ieder een 
begraafplaats in Putte. Dit kon wel in Nederland, maar 
– zoals hierboven geschetst – niet in België. Deze stap was 
belangrijk, omdat volgens de joodse rite de grafrust niet 
verstoord mag worden. In België konden de gemeentelijke 
begraafplaatsen dit niet voor honderd procent garanderen. 
Zo plande Antwerpen de verhuizing van zo’n veertienhon-
derd grafvergunningen van Kiel naar de nieuwe begraaf-
plaats Schoonselhof (opening 1921). Er werden trouwens 
vijfhonderd stoffelijke resten van joden en een aantal graf-
tekens overgebracht van Kiel naar Putte. Deze Antwerpse 
monumenten staan op de Nederlandse monumentenlijst, 
een terechte erkenning van deze funeraire erfenis met een 
boeiend internationaal verhaal.1

Anne-Mie Havermans, kunsthistorica en funerair deskundige

Nader onderzoek van graven van protestantse en joodse Nederlanders in het negentiende-eeuwse België, onthult een op-
merkelijke mentaliteitsgeschiedenis. In de periode van verzuiling behoorden protestanten en joden, samen met vrijzinnigen 
(in Vlaanderen te begrijpen als atheïsten) tot het kamp van de politiek liberalen, tegenover de katholieke pijler. Hun status 
en rechtspositie, en de evolutie daarvan, zijn af te lezen aan de geografische plaats die hun graven werd toegewezen.

Nederlandse graven in de funeraire cultuur 
in België: de kerkhofstrijd

TerebinTh 2019-1 23

Middenpad op de begrafplaats van de Frechie-Stichting te Putte, met zicht 
op het grafmonument van de familie Horowitz.

1 Zie o.a. A.-M. Havermans, Schoonselhof nu (Antwerpen 2005) en A.-M. Havermans, 
 Westerbegraafplaats Gent (2018; onuitgegeven studie, geschreven bij het opstellen 
 van het beheersplan in opdracht van de stad Gent).
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beZoek VerZameling Zandlopers 
in oosterhoUt
Op 26 januari jl. ging een klein Terebinthgezelschap langs bij Theo Adri-

aanse, die twee uur lang boeiend vertelde over zijn verzameling zand-

lopers: funerair en niet-funerair, voorwerpen en afbeeldingen. We leerden 

van hem dat ‘kijken’ niet hetzelfde is als ‘zien’ en dat er meer zandlopers 

in onze omgeving zijn dan we dachten. Minstens één van de deelne-

mers kan dat bevestigen, want thuis ontdekte ze dat ze al jaren twee 

theelepeltjes gebruikt waarop een zandlopertje staat afgebeeld – nooit 

eerder gezien! Bovendien legde Adriaanse uit dat één exemplaar van 

een voorwerp voor de fanatieke verzamelaar vaak niet genoeg is: die wil 

alle varianten ervan hebben, ook al is er slechts sprake van een miniem 

kleur- of vormverschil. Voor wie de collectie alsnog wil bezoeken, zie 

www.zandlopers.nl.

THEMADAG GRIJS & GROEN IN LEIDEN 
op 13 april 
Binnen de stadswallen van Leiden liggen nog twee oude begraafplaat-

sen: de R.K. Begraafplaats Zijlpoort is een ‘levende’ begraafplaats, ter-

wijl de Historische Begraafplaats Groenesteeg tegenwoordig louter een 

parkfunctie heeft. Beide maken deel uit van het toekomstige Singelpark. 

Ze zijn buitengewoon boeiend: historisch gezien vanwege de grafmo-

numenten en biologisch gezien vanwege hun grote biodiversiteit. Bo-

vendien is het interessant hoe de gemeente Leiden deze oude plekken 

wil opnemen in de nieuwe groenstructuur. Net als op vele andere be-

graafplaatsen leveren flink wat vrijwilligers hun onmisbare bijdrage aan 

behoud en beheer. 

Nadat Matthijs Burger, beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed van de 

gemeente Leiden, tijdens de eerste bijeenkomst van het Funerair Plat-

form (op 31 oktober jl.) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

vertelde over de ontwikkeling van het Singelpark, organiseert Terebinth 

nu een themadag over Grijs & Groen in Leiden. Aandacht krijgen de flora 

en fauna, én de grafmonumenten: op deze twee bolwerken liggen tal-

loze hoogleraren, fabrikanten en andere bijzondere Leidenaars begraven, 

samen met de moeder van Vincent van Gogh. 

Op beide begraafplaatsen zullen op deze themadag rondleidingen ge-

geven worden. Rinny Kooi, botanisch curator van het Singelpark, houdt 

’s middags in de Aula van begraafplaats Groenesteeg een lezing over de 

ecologische waarde van deze plek. 

Het programma begint in de ochtend, vanaf 10.15-11.00 uur (ontvangst 

met koffie) en het eindigt om 16.30 uur na een hapje en een drankje. Alle 

belangstellenden zijn van harte welkom! Meldt u zich zo spoedig moge-

lijk aan (want vol is vol), tot uiterlijk 5 april via bureau@terebinth.nl (tel. 

06 2417 3646). 

Deelnamekosten (incl. koffie, lunch etc.): € 30 (voor donateurs) en € 40 

(voor niet-donateurs); s.v.p. uiterlijk 5 april overmaken op bankrekening-

nummer NL 92 INGB 0000 3355 36, t.n.v. Terebinth te Leiden, o.v.v. 

13 april. Het programma vindt u in detail op www.terebinth.nl
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Theo Adriaanse legt uit hoe een klepsydra (wateruurwerk) de tijd meet. 
Foto Korrie Korevaart
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Toegang van de kapel op de begraafplaats Zijlpoort in de sneeuw. 
Foto  Korrie Korevaart
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weekend Van de begraafplaats 2019: 
plek Vol Verhalen, 24-26 mei
Dit jaar vindt voor de zesde maal het Weekend van de Begraafplaats 

plaats, en wel op 24, 25 en 26 mei. Het Weekend – voorheen de Week 

van de Begraafplaats – stelt Nederlandse begraafplaatsen centraal en 

heeft een vaste plek veroverd op de culturele agenda van Nederland. Het 

thema is dit jaar: ‘Een plek vol verhalen’, want achter grafstenen schuilen 

dikwijls intrigerende verhalen, zoals achter het ‘graf met de handjes’ op 

het oude kerkhof in Roermond.

Een begraafplaats is een plek vol mooie, verdrietige en unieke verhalen. 

Verhalen over de geschiedenis van de begraafplaats, over gebouwen op 

de begraafplaats, over grafmonumenten, maar vooral over de mensen die 

er begraven zijn. Verhalen over families, geliefden, kinderen en het de-

finitieve afscheid. Elke steen, monumentaal of eenvoudig, oud of nieuw, 

vertelt een geschiedenis. Deze verhalen verdienen het om aan een groter 

publiek verteld te worden, omdat ze een deel zijn van onze geschiedenis, 

van onze identiteit.

Tijdens het Weekend van de Begraafplaats heten talloze begraafplaatsen 

verspreid over het hele land hun bezoekers warm welkom. De deelne-

mers organiseren interessante activiteiten zoals pakkende lezingen en 

rondleidingen. Vaak doen ze dat in samenwerking met uitvaartonderne-

mers, musici, steenhouwers, historische verenigingen en andere lokale 

organisaties. 

Het Weekend van de Begraafplaats wordt georganiseerd door de Lan-

delijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), de Branche Vereniging 

Ondernemers Begraafplaatsen (BVOB) en stichting Terebinth. Volg het 

nieuws over het Weekend van de Begraafplaats op www.weekendvande-

begraafplaats.nl, via www.facebook.com/weekendvandebegraafplaats of 

https://twitter.com/weekvdb. Zeker voor oude begraafplaatsen geldt: doe 

mee en vertel het publiek de verhalen van uw begraafplaats!

goUden terebinth 2020
De Gouden Terebinth is een nationale prijs die in januari 2016 voor het 

eerst door Terebinth werd uitgereikt. Het is een tweejaarlijkse prijs waar-

aan een geldbedrag van 1.000 euro met een wisseltrofee is verbonden. 

De winnaar belooft bij ontvangst het bedrag te besteden aan een fune-

rair doel. 

De prijs wordt in januari 2020 voor de derde keer uitgereikt. Vorige win-

naars waren: de Stichting Oude Groninger Kerken (2016) en de Stichting 

Ter Navolging Tiel (2018).  

Winnaar van de Gouden Terebinth 2020 is de organisatie/instantie of 

de persoon die zich in 2018-2019 uitzonderlijk heeft ingezet voor het 

behoud van onze funeraire cultuur. Het bestuur van stichting Terebinth 

roept organisaties/instanties en personen op zich vóór 21 oktober 2019 

aan te melden om mee te dingen naar de Gouden Terebinth 2020. Nade-

re informatie (waaraan aanmeldingen moeten voldoen etc.) volgt – maar 

denkt u alvast na: wie of wat wilt u kandidaat stellen?

Verhoging 
MINIMUM DONATEURSBIJDRAGE
Het bestuur van stichting Terebinth heeft besloten om voor het eerst 

sinds januari 2017 de minimumbijdrage voor donateurs te verhogen. 

De minimumbijdrage voor particulieren is vastgesteld op € 32,50 en 

voor particulieren inclusief gezinsdonateur op € 43,50. U ontvangt onze 

mailings en viermaal per jaar het tijdschrift Terebinth; bovendien wordt 

u uitgenodigd voor excursies en activiteiten en kunt u (met of zonder 

gezinsdonateur) deze bijwonen tegen donateurstarief. 

Voor bedrijven, overheden en instellingen geldt een donatie van mini-

maal € 80 (dit bedrag is niet verhoogd). Die ontvangen onze mailings en 

ons tijdschrift; bovendien worden ze ook uitgenodigd voor excursies en 

activiteiten, waaraan maximaal vier vertegenwoordigers van het bedrijf 

etc. tegen donateurstarief kunnen deelnemen. 

Vanzelfsprekend waarderen wij het als u meer dan de minimumbijdrage 

wilt overmaken. Stichting Terebinth heeft ook de ANBI-status: goed voor 

giften!

Grijs en groen op de begraafplaats Groenesteeg. Foto  Korrie Korevaart
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Beets zelf overleed op 13 maart 1903, rond half vijf 
’s middags, in zijn woning in Utrecht, 88 jaar oud. 
Zijn dood kwam niet als een verrassing, want sinds 

het einde van februari – nadat de schrijver getroffen was 
door een beroerte – hadden veel kranten vrijwel dagelijks 
over zijn verslechterende toestand bericht.

Duizenden aanwezigen
Beets’ begrafenis vond plaats op dinsdag 17 maart 1903 
rond half twaalf, op de Algemene Begraafplaats in Utrecht. 
Al vroeg begaven groepen mensen zich ernaartoe, aldus 
het Algemeen Handelsblad: ‘Door geheel de stad, langs den 
weg van het sterfhuis in de Boot[h]straat tot [de] Tolsteeg, 
waren de menschen saamgestroomd en zagen eerbiedig, de 
hoofden ontbloot, het lijk van den geëerbiedigden bur-
ger, waarachter zeventien volgkoetsen kwamen, grafwaarts 
brengen.’  
Op het kerkhof was het een drukte van jewelste; men repte 
van duizenden aanwezigen. Sommigen klommen zelfs in 
bomen om alles te kunnen zien. Desondanks verliep de 
plechtigheid rustig, zodat de politie niet hoefde in te grij-
pen.

Palmtak
Door een dikke haag van mensen werd de kist naar de 
groeve gedragen, en werd Beets herenigd met zijn eerste 

echtgenote Aleide van Foreest, die in 1856 was overleden 
(hij was hertrouwd met haar zuster Jacoba, die in 1911 
zou overlijden). Op het graf werd een eenvoudige grijze 
steen geplaatst met de tekst: ‘God is mijn licht’. 
Hoewel Beets erg van bloemen had gehouden, bevatte zijn 
rouwadvertentie de woorden: Geen bloemen. De profes-
sor had een sobere uitvaart gewenst. Er waren slechts twee 
stukken bezorgd. Koningin-moeder Emma had een krans 
gestuurd en Wilhelmina liet een palmtak bezorgen, die na 
de uitvaart op Beets’ grafsteen werd gelegd. Die lag daar 
echter niet lang, want er werden steeds stukjes vanaf g-
sneden door bezoekers van het kerkhof. Daarom liet de 
weduwe het restant van de palmtak naar huis brengen, 
om het aan de voet van de buste van haar man te leggen. 
Nadien schijnt de tak te zijn vervangen door een gietijze-
ren exemplaar. Tot in de jaren negentig van de twintigste 
eeuw zou die zich op Beets’ graf hebben bevonden, totdat 
hij ontvreemd werd en spoorloos verdween.
In 2016 werd het gerestaureerde graf onthuld, en nu ziet 
het er weer mooi uit. Wie het bezoekt, kan, als hij geluk 
heeft, oog in oog komen te staan met een madeliefje, bo-
venop een molm van lijken.

Rick Honings, universitair docent moderne Nederlandse 
letterkunde, Universiteit Leiden

In 1887 schreef Nicolaas Beets (1814-1903), be-
kend van zijn Camera obscura (1839), het gedicht 
‘Een kerkhofwandeling’. Daarin blikte hij terug op 
een bezoek aan een begraafplaats. Terwijl zijn 
kleinzoon lacht en springt, richt hij de blik omlaag, 
en bepeinst de vergankelijkheid van het leven. 
Hij vermaant het kind, maar het luistert niet. Dan 
begrijpt de oude dichter dat God hem iets wil la-
ten zien: En uit denzelfden molm gevoed / Waarin 
zoo vele lijken lagen, / Hield Madeliefje ’t oog vol 
gloed, / Ten heldren hemel opgeslagen. Die bood-
schap is kenmerkend voor de optimistische domi-
nee-dichter: we moeten niet naargeestig mijmeren 
over ‘wormen, stof en asch’, maar God danken dat 
er altijd weer nieuwe bloemen groeien.

26 TerebinTh 2019-1

Een madeliefje op een molm vol lijken

Over de dood en het graf van Nicolaas Beets

Het telegram van koningin Wilhelmina met condoléances aan de echtgeno-
te van Nicolaas Beets, 14 maart 1903. Foto UB Leiden: Beets-collectie

Nicolaas Beets op zijn doodsbed, 1903. Foto UB Leiden: Beets-collectie.



Mijn interesse verbreedde zich later tot de hele 
funeraire cultuur. Toen ik deel ging uitmaken 
van de redactie van Terebinth, kon ik daar wat 

mee doen.

Zendingsdrang
We maakten als redactie met veel betrokkenheid een 
tijdschrift waarin we zoveel mogelijk facetten van de fune-
raire cultuur aan de orde stelden, maar we hadden toch 
ook een zekere zendingsdrang. 
In 2000 vatten we onder de bezielende leiding van hoofd-
redacteur Wim Cappers het plan op om de Funeraire 
Reeks te starten. De deeltjes wilden we opzetten als wan-
delgidsjes. We zouden chronologisch te werk gaan bij 
het beschrijven van kerken, kerkhoven, begraafplaatsen 
en crematoria om zo inzicht te geven in de veranderende 
omgang met onze doden. Maar tegelijk wilden we graag 
dat ze voor de wandelaar zouden werken als memento 

mori. Zo zouden ze kunnen stimuleren tot het maken van 
persoonlijke keuzes rond de uitvaart.

Aantrekkelijk verval?
Bij het samenstellen van het deeltje over Zwolle vond ik 
het graf van Feith heel geschikt om iets van de uitvaartge-
schiedenis te illustreren. Hij was een vroege voorstander 
van het begraven buiten de bebouwde kom, maar stierf 
voordat die mogelijkheid er in Zwolle was. Hij werd 
daarom in de Grote Kerk begraven. Pas het jaar daarop 
vond zijn herbegrafenis plaats op de intussen aangelegde 
Algemene Begraafplaats, een laatste rustplaats die meer 
aansloot bij zijn persoonlijke wensen.
Het grafmonument van Feith is in de bijna twee eeuwen 
sinds zijn dood enigszins vervallen, met name de mar-
meren delen ervan. Het roept de vraag op of restauratie 
gewenst is om het voor het nageslacht te behouden, of 
dat een bepaalde mate van verval acceptabel en wellicht 
aantrekkelijker is. Typisch een vraag die thuishoort bij de 
stichting Terebinth. Niet bij iedereen krijg je voor res-
tauratie de handen op elkaar. Zo antwoordde de legen-
darische uitgever Geert van Oorschot, gevraagd om een 
bijdrage voor herstel van het grafmonument van Coupe-
rus, dat hij alleen zeer verwaarloosde graven mooi vond.

Veranderingen op uitvaartgebied
Wat mij bij herlezing vooral opvalt, is dat het boekje 
een momentopname is. Sinds het in 2001 verscheen, 
werd bijvoorbeeld door Vereniging Begraafplaats Berg-
klooster op een nabijgelegen locatie Nieuw Bergkloos-
ter aangelegd. Gemeentelijke begraafplaats Kranenburg 
opende een tweede islamitisch deel en een Chinees deel, 
oplopend rondom een vijver met pagode. Crematorium 
Kranenburg breidde de verstrooiingsmogelijkheden uit 
op het terrein van begraafplaats Kranenburg, en plaatste 
daar een gedachtenismuur. Het R.K. Kerkhof met de 
kapel werd gerestaureerd. In het gebied waar Bergklooster, 
Kranenburg en het crematorium liggen, is door Monuta 
en Yarden Uitvaartcentrum Kranenburg geopend. Er is 
een groeiende samenwerking tussen deze partijen, en ze 
hebben met vrijwel alle uitvaartondernemers overleg. Er 
worden zelfs al plannen gemaakt voor een Zwolse natuur-
begraafplaats.

Zo krijgt het deeltje Zwolle achteraf het effect dat het 
toont hoe snel veranderingen op uitvaartgebied zich de 
laatste jaren hebben voltrokken. Maar gelukkig staat het 
grafmonument van Feith er nog.

Sytze de Boer, 
oud-redacteur Terebinth

Al jong werd ik gegrepen door de sfeer van begraafplaatsen. Mijn Zwolse plaatsgenoot van zo’n tweehonderd 
jaar geleden, de romantische dichter Rhijnvis Feith (1753-1824), had dat ook. Duidelijk blijkt dat in zijn leer-
dicht ‘Het graf’. En net als bij Feith leidde die melancholische sfeer onherroepelijk tot gedachten over de ein-
digheid van het bestaan. Net als hij ervoer ik die plekken als een memento mori: gedenk dat ge sterfelijk zijt.
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Zwolle in de Funeraire Reeks

Het graf van Rhijnvis Feith

Het grafmonument van Rhijnvis Feith op de Algemene begraafplaats aan 
de Meppelerstraatweg in Zwolle. Foto Bert Pierik



uit het veLd: anja vinK
in deze rubriek vertellen mensen uit het 
veld over hun werk voor het behoud van 
ons funerair erfgoed. aan het woord is 
anja Vink, directeur van r.k. begraaf-
plaats buiten veldert in amsterdam.
 
Haar werkplek ligt op de Amsterdamse Zuidas, 

op de duurste grond van Nederland. Anja Vink is 

inmiddels twaalf jaar directeur van Buitenvel-

dert. Toen ze kwam, was de begraafplaats louter 

een plek waar mensen hun dierbaren begraven. 

Gezien het dalende aantal begrafenissen moest 

er iets gebeuren. Ze moest de voordelen van de 

locatie inzetten om de exploitatie te verbeteren.  

Inmiddels is het niet meer alleen een begraaf-

plaats, het is ook een uitvaartcentrum. Het is 

tevens een leer-werkbedrijf waar stagiaires een 

opleiding kunnen volgen. Het is, samengevat, 

een onderneming met 11 werknemers en 10 

tot 15 vrijwilligers: ‘Vroeger werkte ik in het 

welzijnswerk al veel met vrijwilligers. Het zijn 

geweldige mensen die met hart en ziel heel 

veel werk verrichten – voor de ander en uiter-

aard ook voor zichzelf.’ Ze zijn wekelijks aan de 

slag in de tuin, bij de receptie en in de horeca. 

Want het is ook een aantrekkelijke horecagele-

genheid geworden.  

Uitzicht met afstand 

Wat is er gebeurd? Een grote verbouwing van 

de gebouwen aan de straatkant, de Fred. Roes-

kestraat. Die is nu een deel van de Zuidas, met 

advocatenkantoren, nieuwe appartementen en 

nieuwe scholen zoals de Geert Grooteschool. 

Anja Vink legt uit: ‘Onze gebouwen moesten 

naar buiten gericht zijn, uitnodigend zijn, licht 

en lucht ademen. Nou, dat doel hebben we be-

reikt. Hoogtepunt vinden we de Brasserie, onze 

horecagelegenheid. Die is voor iedereen. Daar 

kun je allerlei mensen tegenkomen, van kinde-

ren van de school tot dragers in vol ornaat en 

familieleden die na de uitvaart nog een borrel-

tje komen drinken of rechthebbenden die hier 

hun verjaardag vieren. Maar ook komen er jonge 

advocaten langs, van de kantoren in de buurt. In 

de zomer lunchen ze hier op het op het zuiden 

liggende terras. Jawel, met uitzicht op de be-

graafplaats, maar toch met een zekere afstand 

tot de graven.’  

Aanstaande moeder 
Anja Vink: ‘Laatst was er zelfs een babyshower in 

de Brasserie, waar de aanstaande moeder met 

haar vriendinnen de zwangerschap vierde. Dich-

ter bij de symboliek van de staartbijtende slang 

voor de kringloop van het leven, de ouroboros, 

kun je wel niet komen.’ 

Zorg en behoud van begraafplaatsen liggen 

haar na aan het hart: ‘Op vrijwillige basis zit ik, 

naast mijn baan, in het bestuur van de Lande-

lijke Organisatie van Begraafplaatsen. De LOB 

probeert beheerders in den lande te onder-

steunen om de kwaliteit van de begraafplaat-

sen te verbeteren, via de uitgave van een blad, 

organisatie van studiedagen, regiodagen en het 

Weekend van de Begraafplaats. Daar zet ik me 

graag voor in.’ 

In dit afscheidsnummer voor Wim Cappers, haar 

partner, mag niet ontbreken dat ze hem af en 

toe uitnodigt om een lezing te geven op de 

begraafplaats. Volgens Anja ligt dat heel simpel: 

‘Het zou toch wel heel dom zijn als ik de meest 

deskundige man op dit gebied zou overslaan, 

omdat hij mijn partner is.’

Henk de Feijter 

oud-redacteur Terebinth 
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Anja Vink en Wim Cappers, op begraafplaats Buitenveldert. Foto Bert Pierik

Anja over haar 
hond Joris: ‘Joris 
is een van de 
liefste begraaf-
plaatshonden die 
ik ken. Joris is een 
bofkont dat hij 
elke dag mee kan. 
Hij is een grote 
charmeur die ie-
dereen, medewer-
kers en bezoekers, 
om zijn pootje 
windt...’
Foto Natasja van 
der Woude


