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van de voorzitter… / ere wie ere toekomt

funeraire varia

Herman de Man: weinig gelezen, niet vergeten 
Ruim drie jaar geleden ben ik in Ammerstol gaan wonen. Om dit mij 

onbekende dorp en de Krimpenerwaard beter te leren kennen, ben ik me 

gaan verdiepen in het werk van Herman de Man. Zijn novelle Aardebanden 

speelt zich af in dit ooit ‘Rode Dorp’. De Man, geboren in Woerden, bracht 

zijn jeugd door in de aangrenzende Lopikerwaard. Als kind van joodse ou-

ders groeide hij op in deze veelal strenggereformeerde streek. Hij werkte 

zich op van rondreizend handelaar tot schrijver van veelgelezen literaire 

streekromans waarvan Het wassende water de bekendste is.

De Man leidde een avontuurlijk en tragisch leven. Hoewel hij en zijn gezin 

katholiek waren geworden, ontsnapte een groot deel van het gezin niet 

aan het noodlot van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Herman vlak voor 

het uitbreken van de oorlog naar Frankrijk reisde en niet kon terugkeren, 

werden zijn vrouw Eva en vijf van hun kinderen opgepakt en vermoord. 

De Man overleed in 1946 als gevolg van een vliegtuigongeluk. Overeen-

komstig zijn wens werd hij begraven op de katholieke begraafplaats in 

Oudewater.

Enkele jaren geleden bleek zijn grafmonument zodanig te zijn vervallen, 

dat het is vervangen. De onthulling vond op 11 juli plaats in het bijzijn 

van zijn 93-jarige dochter Marietje. In de kapel van de begraafplaats had 

een stemmige plechtigheid plaats met toespraken van onder meer Gé 

Vaartjes, de biograaf van Herman de Man, en wethouder Bas Lont. Stads-

dichteres Nelleke den Boer las een gedicht voor. Daarna onthulde de 

wethouder het monument. De tekst op de steen verwijst naar zijn katho-

lieke achtergrond en ontroert: Herman de Man hoopt eens met Eva en de 

kinderen te worden herenigd in het hemels Jerusalem.

Wim Cappers

In mijn zeer jonge 

jaren leerde ik 

de Zeister tuin-

architect Cornelis 

Smitskamp (1876-

1958) kennen. Hij 

was aangetrouwde 

familie. Dat hij 

tuinen en parken 

ontwierp, was ik 

me toen in het geheel niet bewust, maar dat hij 

een kwekerij met kassen achter zijn huis had, 

vond ik wel heel bijzonder. Hij ontwierp onder 

meer de prachtige Algemene Begraafplaats in 

Zeist en ligt daar ook begraven.

Een tweede ‘kennismaking’ met een 

landschapsarchitect die ook begraaf-

plaatsen ontwierp, was aan het einde 

van de jaren ’80 toen ik bij de biblio-

theek van de (toen nog) Landbouwuni-

versiteit Wageningen werkte. Daar was 

enthousiasme toen zich de mogelijkheid 

voordeed belangrijke aanvullingen op 

de al aanwezige ‘Collectie Springer’ te 

verwerven. Zo leerde ik het belang van 

landschapsarchitect Leonard Antony 

Springer (1855-1940) kennen. Ook hij 

ontwierp verschillende begraafplaatsen, waar-

onder de Algemene Begraafplaats in Bloe-

mendaal (waar hij begraven ligt) en De Nieuwe 

Ooster in Amsterdam.

Deze mensen en hun collega’s zijn verantwoor-

delijk voor de nu prachtige oude lommerrijke 

begraafplaatsen, waar het goed toeven is. Als 

je daar dan een keer bent, realiseer je dan eens 

dat zo’n begraafplaats misschien wel honderd 

jaar geleden ontworpen werd door een land-

schapsarchitect die een beeld in zijn hoofd 

had, maar het eindresultaat waarschijnlijk 

nooit zag. Je moet letterlijk over een vooruit-

ziende blik beschikken om zoiets te kunnen 

ontwerpen. Zo’n ontwerp behoeft echter on-

derhoud. Bomen of struiken komen aan hun 

eind en moeten vervangen worden, en dan heb 

ik het nog niet over ziekten als de essentak-

ziekte, die ineens hele delen van begraafplaat-

sen kunnen ‘ontbossen’. Je kunt dat er allemaal 

op aan laten komen en ad hoc handelen als bij-

voorbeeld een boom doodgaat. Het risico van 

verrommeling ligt dan op de loer. Als je zo’n 

prachtig begraafpark in stand wilt houden, zul 

je een plan moeten hebben voor wat je wan-

neer gaat vervangen zodat er over honderd jaar 

nog steeds een mooi park is. Dit vergt beleid 

en opnieuw een vooruitziende blik!

Die oude tuinarchitecten zijn overigens 

niet vergeten. Hun namen leven voort. 

Aan Cornelis Smitskamp werd eind 2017 

nog een tentoonstelling gewijd ter ge-

legenheid van het honderdjarig bestaan 

van ‘zijn’ begraafplaats in Zeist en op 

het ogenblik is er het initiatief om op de 

125-jarige De Nieuwe Ooster een bron-

zen borstbeeld van Leonard Springer te 

realiseren. Ere wie ere toekomt!

 

Bert Lever
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Wethouder Lont onthult het monument, in bijzijn van De Mans dochter Marietje.

Zichtlijn op de Algemene Begraafplaats in Zeist.

Op de zerk de wens van De Man om herenigd te worden met zijn gezin.



Ruime aandacht voor Noord-Brabant in dit nummer: de wandeling 

loopt over ’t Heike in Tilburg en de oude begraafplaats in Valkens-

waard staat centraal in Onze begraafplaats. Hoe beheerders de bio-

diversiteit op dodenakkers kunnen vergroten door vrij eenvoudig 

ecologisch beheer, leggen Eward Timmerman en Ada Wille helder 

uit. Mo van Lennep geeft aansluitend advies aan nabestaanden over 

groene grafbeplanting om insecten te lokken.

Margriet de Roever werkte voor de laatste keer mee als redactielid. 

Bescheiden als ze is, wilde ze geen interview in het blad. Toch mag 

haar naam hier niet ontbreken. Margriet, dank voor vijf jaar inzet!

Inhoud

Pascal Schipper, eigenaar van schildersbedrijf J. 

Schipper en tot twee jaar terug lid van de ge-

meenteraad, trok zich het lot aan van de oude 

begraafplaats naast de Laurenskerk in zijn stad. 

De beheerder van deze middeleeuwse kerk had 

zich op een receptie laten ontvallen dat er naast 

het gebouw meer dan twaalfduizend mensen 

begraven lagen! Dat realiseerde niemand zich 

eigenlijk. Hoewel er af en toe wel eens een bot 

boven de grond uitpiepte. ‘Dat is niet respectvol 

tegenover de doden’, vond Schipper.

Hij houdt van de geschiedenis van Alkmaar. ‘Je 

moet de historie van de speciale plek waar je 

woont omarmen en uitdragen, zodat mensen er 

met respect mee om kunnen gaan’, stelt hij, ‘dan 

gaat die plek weer leven en deel uitmaken van 

de stad. Dat miste ik bij het kerkhof.’

Schipper zocht contact met de Historische Ver-

eniging Alkmaar en het regionaal archief om 

te kijken hoe de situatie vroeger was en of en 

hoe die kon worden teruggebracht. Er bleek een 

hoge muur om het kerkhof te hebben gestaan, 

met een poort en een forse klokkentoren. Zo kon 

niemand zomaar de begraafplaats oplopen en 

hadden de doden rust. 

‘Nu was het een hondenuitlaatplek geworden en 

dat is wel erg respect-

loos’, vond Schipper, ‘de 

muren en de klokkento-

ren zouden er eigenlijk 

weer moeten komen.’

Op 26 juni 2017 diende 

hij in de raad een motie 

in om de muur te her-

stellen, zodat de rust op 

de begraafplaats weer 

zou zijn gewaarborgd. 

Met de eis dat omwo-

nenden mochten mee-

denken over de vorm 

die deze zou krijgen. 

Dit plan werd in de 

raad breed gedragen en de herinrichting is op 

een waardige manier tot stand gebracht. De rust 

zal er nu hopelijk terugkeren.

Margriet de Roever
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Foto boven: een lichtmast wringt zich in bochten om het beeld van de heilige 
Franciscus bij te schijnen. Begraafplaats ’t Heike in Tilburg. Foto Mark van Haren
Foto omslag: Begraafplaats Nieuw Eykenduinen Den Haag, winter 2010. 
Foto Hugo Veerkamp

menS & PLek / PaScaL SchiPPer, voormaLig raadSLid onafhankeLijke Partij aLkmaar

Beheerder Mick Sman (l) en Pascal Schipper (r) op het plein voor de nieuwe 
kerkhofpoort. Foto Alkmaarcentraal.nl
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Napoleon gaf ons begraafplaats ’t Heike ‒ nou ja, 
gaf, gaf. Het exportproduct van de napoleonti-
sche oorlogen deed het, de Code Napoléon, die 

in de Franse tijd ook in Nederland werd ingevoerd. En 
daarin stond nu eenmaal dat begraafplaatsen enkel nog 
buiten de bebouwde kom gelegen mochten zijn. De Til-
burgenaren die destijds over het bestaande kerkhof naast 
de Heikese kerk liepen, stapten daar over de menselijke 
resten en stukken van doodskisten en waren bovendien 
bang ’s nachts voortijdig in een (graf)kuil te eindigen, 
hetgeen meerdere mensen rond 1795 zou zijn overko-
men. Een nieuwe begraafplaats was dus om verschillende 
redenen noodzakelijk en deze werd daarop in 1811 aan-
gelegd, vijfhonderd meter verder in westelijke richting.

Heiligenbeelden
Wandelend vanaf de Heikese kerk, in de richting van de 
Bredaseweg, arriveer ik bij begraafplaats ’t Heike (ook: 
begraafplaats Binnenstad). Het was oorspronkelijk een 
algemene, tegenwoordig een katholieke begraafplaats, 
ruim zeventien hectare groot. ’t Heike staat vooral bekend 
om de twintig manshoge, gietijzeren heiligenbeelden, 
die de pilasters in het hekwerk aan de zijde van de Bre-
daseweg en de Noordhoekring bekronen. De beelden, 
die pas na de bouw van het ijzeren sierhekwerk (medio 
1871) geplaatst werden, zijn uniek voor Nederland en 
hebben plannen voor sloop en wegverbreding doorstaan. 
De rijksmonumenten bieden een unieke sfeer, wekken 
welhaast nederigheid op bij de wandelaar in de straat, 
gelovig of niet. Op het terras van café Taverne genieten 
enkele mensen van het weer. Het geroezemoes wordt af en 
toe doorbroken door het geluid van een passerende auto: 
de Bredaseweg is een ontsluitingsweg voor het Tilburgse 
centrum, maar echt druk is het hier op zondag niet.

Calvarieberg
Tussen de beelden van twee engelen door betreed ik de 
begraafplaats en mijn blik wordt direct getrokken door de 
calvarieberg, die aan het eind ligt van het door prachtige, 
hoge gedenktekens geflankeerde hoofdpad. Deze calva-
rieberg (1865), eveneens rijksmonument, is ook echt een 
berg: in tegenstelling tot de typische kleine calvariebergen 
op vele Brabantse kerkhoven is dit een imposante heu-
vel van respectabele hoogte. Deze bijna tien meter hoge 
heuvel, voorzien van voetpad en beeldengroep, torent ‒ 
omgeven door enkele forse bomen ‒ hoog boven de be-
graafplaats uit. Heuvel en eik domineren de begraafplaats.

De schitterende grafmonumenten en mausolea tussen 
hoofdingang en calvarieberg getuigen van een rijke Til-
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’t Heike te Tilburg: het kerkhof met de beelden. 

Funeraire wandeling

HET KERKHOF 
MET DE BEELDEN 

Plattegrond ’t Heike met ingetekende route. 



burgse historie. Op de begraafplaats liggen vele voorname 
en bekende Tilburgers en Tilburgse families. Het zijn niet 
deze graven die ik zoek. Deze wandeling betreft niet de 
oudste, niet de bekendste en niet de mooiste graven op 
deze begraafplaats. Die zijn al door anderen uitputtend 
beschreven. Tijdens deze wandeling bezoek ik gedenk-
tekens die typerend zijn voor hun tijd en locatie zonder 
onderscheid te willen maken naar sociale klasse of ouder-
dom. Hiermee is niet gezegd dat aan de hier besproken 
stuk voor stuk bijzondere graven en gedenktekens de 
eerder genoemde kwaliteiten ontbreken.

Zinken bloemstukken
In plaats van het centrale pad uit te lopen, sla ik linksaf 
in westelijke richting. Eenmaal op de paden, tussen de 
stenen en het groen, heerst een aangename rust. Op de 
achtergrond zoemen het verkeer en de stad, maar hier, 
achter hek en haag, strijden alleen het geruis van de bla-
deren (grote suikeresdoorns, esdoorns, linden en eiken) 
en het geroep van kauwen om de overhand. Ik vind mijn 
weg naar het graf van de familie Verbunt. Het trekt op dit 
deel van de begraafplaats direct de aandacht met een ‒ in 
de staande steen verwerkte ‒ vitrine. Waar je in den lande 
nog wel metalen graftrommels aantreft op de zerken, is 
hier een hardstenen grafbedekking ontworpen waarin de 
ruimte voor een sierlijk bloemstuk is geïntegreerd.

Het familiegraf is opgebouwd uit een drietal zerken op 
een roef, waarvan de middelste is voorzien van een tem-
pelvormige stele met zadeldak, getooid met een kruis. 
Aan de voorzijde prijkt een porseleinen portret van een 
man. In de stele is achter glas het bloemstuk aangebracht. 
Dit zinken bloemstuk, bestaande uit drie beschilderde ro-
zenkransen met accenten van lelietjes-der-dalen en koren-
bloemen, heeft de tand des tijds ruim doorstaan, wellicht 
mede omdat de grafbedekking op het noordoosten geori-
enteerd is. De kleuren zijn vervaagd maar de compositie is 
intact. De teksten zijn in de zerken gehakt.

Op het oudste (rechter) graf is te lezen:
Hier rust in afwachting der herrijzenis de heer Josephus 
Ant. Verbunt, lid der conferentie van de H. Vincentius 
van Paolo en van de gemeenteraad van Tilburg
Overleden 24 mei 1878 oud 54 jaren

Het tweede graf vermeldt:
Ter nagedachtenis aan den heer Vincentius Verbunt, lid 
der conferentie van den H. Vincentius van Paolo, Over
leden 2 januari 1885 in den ouderdom van 26 jaren

Met daaronder de spreuk ‘Laudemus Deum, Laudet Lin-
gua, Laudet Vita’ (Laten wij god loven, lof voor de taal, 
lof voor het leven) en een onleesbare titel.

Op de linker zerk staat:
Hier rust in afwachting der herrijzenis mejuffrouw 
Maria Theresia Janssen Echtgenoote van den heer Joseph 
Verbunt, Overleden 5 juli 1886 oud 69 jaren

Josephus en Maria trouwden op 31 juli 1851 en kregen 
veertien kinderen. De jonggestorven Vincentius was hun 
vijfde kind. Hun overlijdens vallen kort na elkaar, aan het 
einde van de negentiende eeuw. Het gedenkteken dateert 
van 1878: in dat jaar werd de eerste elektrische straatver-
lichting geïntroduceerd tijdens de wereldtentoonstelling 
in Parijs. Het was de tijd van Tsjaikovski en Brahms, Mo-
net en Dostojewski.

Verlichting
Een ouder echtpaar spreekt me aan terwijl ik ‒ kladblok 
op de arm ‒ druk aan het schrijven ben, staande voor het 
graf van de familie Verbunt. Ze vragen met een knipoog 
‘of de mensen soms niet thuis zijn’ en ik antwoord dat 
ik een paar keer aangebeld heb maar er niet opengedaan 
wordt en dat het pakketje nu retour gaat. Ik maak een 
praatje en het Tilburgse echtpaar vertelt interessante din-
gen over de begraafplaats. Over waar het graf van Marietje 
Kessels is, het elfjarige meisje dat in 1900 verminkt, ver-
kracht en vermoord werd teruggevonden in een naburige 
kerktoren en over de ophef die dat veroorzaakte in een 
katholieke gemeente als Tilburg. Haar geschiedenis en 
haar graf met daarop de sculptuur van het jonge meisje 
dat zich vastklampt aan het kruis, zijn alom bekend. Het 
is een thema dat overigens op meerdere grafbedekkingen 
gekopieerd is.
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De twintig manshoge, 
gietijzeren heiligenbeelden zijn 

uniek voor Nederland

Kapelletjes, mausolea, neogotische spitsen en andere kunstwerken uit 
verschillende perioden en kunststromingen. 



Een andere bezienswaardigheid is het beeld van de heilige 
Franciscus van Assisi, één van de twintig beelden die op 
de pilasters staan, die zijn eigen verlichting heeft gekre-
gen! Waar de straatverlichting aan de Bredaseweg keurig 
in het gelid staat, wringt één lichtmast zich in moeilijke 
bochten om de heilige Franciscus bij te schijnen. Francis-
cus van Assisi (1181-1226) staat afgebeeld met opgeheven 
rechterhand. Met zijn linker houdt hij een bijbel vast. 
Aan zijn voeten ligt een schedel.

Juwelenkistje
De beplanting op de begraafplaats kent een grote diversi-
teit. Naast de eerdergenoemde bomen staat op de begraaf-
plaats een bijzondere combinatie van blokhagen (taxus), 
ellipsvormig gesnoeide hulst en vrij groeiende heesters en 
kleine bomen in alle soorten en maten. De combinatie 
van hoog uitgroeiende coniferen ‒ wellicht ooit begonnen 
als grafbedekking ‒ en kleine sierheestertjes, zelfs rozen-
struiken, maakt dat de begraafplaats een organische en 
ongeplande indruk maakt die speelt met het strenge stra-
mien van de paden.

Aan de noordkant, in de schaduw van de eik op de calva-
rieberg, ligt een in gepolijst groen marmer uitgevoerde 
tombe. Het graf van de familie Want-Tijssen heeft een 
rechthoekig ontwerp en lijkt nog het meest op een ju-
welenkistje van jade met een plat deksel erop; een een-
voudige maar smaakvolle, gladde zerk van een diep 
donkergroene kleur. Hier rusten Hubert Jean Marie Want 
(1927-1983), echtgenoot van Catharina Joanna Maria 
Tijssen (1922-2006) en hun zoon Hubertus Cornelis 
Maria Want (1960-1980). Ook hier tragedie. De ouders 
verliezen hun negentienjarige zoon. Vader overlijdt drie 
jaar later op 56-jarige leeftijd. Moeder overleeft haar man 
nog drieëntwintig jaar.

Glazuur
Verder. De hoofdstructuren op de begraafplaats bestaan 
uit lange, rechte lijnen, georiënteerd op het noordnoord-
westen, met rechte hoeken en hooguit aan de randen van 
de begraafplaats een meer organische padenstructuur. De 
hoofdpaden zijn verhard met betonklinkers. De secun-
daire paden zijn bedekt met grind en soms gewoon onver-
hard gelaten.
Op korte afstand van ‘het juwelenkistje’, op het noord-
oostelijke deel van de begraafplaats, staan twee bakstenen 
grafmonumenten. Op de begraafplaats komen meerdere 
bakstenen grafbedekkingen voor, een fenomeen dat hier 
in Brabant ‒ of elders in het land ‒ niet onbekend is. 
De graven van de familie Van Kempen-Van de Loo zijn 
echter opgetrokken in een geglazuurde handvormsteen 
en voorzien van geglazuurde betonnen elementen. Een 
van de graven, dat van Jan van Kempen (1930-1959), 
is voorzien van deels complete, groen beglaasde lichtjes. 
Op zijn graf prijkt het reliëf van een feniks, de vuurvogel 
die herrijst uit zijn as. Op het andere graf, dat van zijn 
moeder en vader, waar Petronella Antonia van de Loo 
(1900-1962) en echtgenoot Franciscus J.M. van Kempen 
(1900-1974) rusten, prijkt een beeltenis van Maria met 
tekst ‘Je suis l’immaculee conception’, (Ik ben de onbe-
vlekte ontvangenis). De liggende delen van beide graven 
zijn, typisch voor hun tijd (eind jaren vijftig, begin jaren 

6

Schitterende grafmonumenten 
en mausolea getuigen 

van de rijke Tilburgse historie

De hoofdpaden zijn verhard met betonklinkers, de secundaire paden zijn 
bedekt met grind en soms onverhard. 

Uitbundige grafsymboliek met religieuze en niet-religieuze versieringen. 



Rooms-katholieke begraafplaats ’t Heike
Bredaseweg 45, 5038 NA Tilburg
Open: zomertijd 8.00 tot 18.30 uur, wintertijd 8.00 tot 17.30 uur 
Bij de ingang staat een informatiebord met plattegrond.
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zestig van de twintigste eeuw), met terrazzo bedekt. Pe-
tronella en Franciscus kregen vier kinderen, van wie de 
oudste (Jan) met 28 jaar overleed. Frans (Franciscus) van 
Kempen was inmiddels hertrouwd met Joanna van Hees-
wijk toen hij overleed en in het graf van zijn eerste echt-
genote werd bijgezet.

Ingetogen
Terug, in de richting van de Bredaseweg. Onder de bo-
men loop ik in zuidelijke richting langs de kindergraven 
en over het urnenveld en het verzamelgraf van de visitan-
dinnen, de vrouwelijke kloosterorde van Maria Visitatie. 
De visitandinnen verlieten hun Tilburgse klooster in 
1986 en de graven van de zusters, die in de kloostertuin 
lagen, werden geruimd en de overblijfselen overgebracht 
naar begraafplaats ’t Heike.

De wandeling leidt langs een kapelletje (met daarin een 
klein altaar onder een icoon van Moeder met Kind) en 
wanneer ik afbuig in de richting van de hoofdingang staat 
daar, in de schaduw van een rode treurbeuk, een obelisk. 
Het is een robuust monument dat in zijn eenvoud sterk 
afsteekt tegen de pracht en praal van de rest van de eerste 
klasse. Hier begraven liggen Dirk P.C. Holland (1802-
1831) en Dirk A.J.M. Holland (1883-1917).
Andere opschriften of nadere informatie ontbreken. Hoe-
wel de vierkante siernaald eenvoudig is vormgegeven, 
heeft hij toch toortsen op alle hoeken van de deksteen en 
is op de naald zelf ook grafsymboliek aangebracht. Deze 
bestaat uit een sierlijke compositie van palmtak, het teken 
van Christus’ overwinning op de dood, kruis en eikelen-
krans, het symbool van onvergankelijkheid.

Overzicht
De wandeling voert in een cirkel over de begraafplaats, 
ik ben terug bij de ingang. Met name op de oudste en 

voornaamste delen tref ik imposante en rijkversierde 
graven op mijn route. Die van de textielbaronnen en de 
andere notabelen. Maar ook van de gewone man met de 
streeknaam: Jansen, Donders, Smulders en Brouwers. Aan 
weerszijden van het middenpad ligt de eerste klasse: uit-
bundige grafsymboliek met religieuze en niet-religieuze 
versieringen. Delicaat gefrijnde zerken, gestileerde plant-
vormen en memento mori.
Gevleugelde zandlopers, beelden, kunststenen kruisen, 
glas in lood: zij die het breed hadden lieten het breed han-
gen. Kapelletjes, mausolea, neogotische spitsen en andere 
indrukwekkende kunstwerken uit verschillende perioden 
en kunststromingen ‒ ook deze rijkdom wordt hier in 
Tilburg al tweehonderd jaar bewaard.

Het pad leidt naar boven, naar de kruisbeeldengroep 
waar de wandelaar ‒ wederom in de schaduw van de 
grote eik ‒ kan genieten van het prachtige uitzicht. On-
der mijn voeten, onder de calvarieberg, dus in ieder geval 
op diepte, liggen de overblijfselen van de graven die zijn 
overgebracht van het vroegere kerkhof rond de Heikese 
kerk. Om me heen strekt de begraafplaats zich uit. Daar 
de voetgangers op het trottoir onder de beelden, de klan-
ken van het terras. Hier de koelte, de ruisende bladeren 
en de rust.

Mark van Haren
(Beleidsadviseur openbare ruimte en begraafplaatsen)

(De begraafplaats is bezocht in de zomer van 2019.)

De calvarieberg ligt aan het eind van het door prachtige, hoge gedenktekens geflankeerde hoofdpad.



Soorten die vijfentwintig jaar geleden nog vrij alge-
meen waren in onze omgeving zijn sterk in aantal 
achteruitgegaan of zelfs helemaal verdwenen. In het 

verleden vormden landbouwgronden, bermen, houtsin-
gels en dijken bloeiende linten in het landschap met een 
royaal aanbod aan voedsel en nestgelegenheid op korte af-
stand van elkaar. Door toename van efficiëntie in het be-
heer, vermindering van het voedselaanbod, versnippering 
en door gebruik van gif is veel van dit aanbod verdwenen. 
Het is van belang dat toevluchtsoorden met voldoende 
voedsel behouden blijven, verder worden ontwikkeld en 
met elkaar worden verbonden. Een groene begraafplaats 
kan een belangrijke schakel vormen tussen verschillende 
gebieden.

Inrichting en beheer
Hoe versterken we de natuurwaarde op een begraafplaats 
en creëren we een groene oase voor allerlei bijzondere 
planten, vlinders, (wilde) bijen, vogels, egels, kikkers en 
salamanders? Dit artikel biedt handvatten om met mini-
male ingrepen zelf aan de slag te gaan.
(Historische) begraafplaatsen hebben vaak natuur- en 
landschappelijke waarden. Zo treffen we er bijzondere 
planten- en diersoorten aan. Het bomenbestand bestaat 

dikwijls uit oude monumentale bomen. De begraafplaats 
is in veel plaatsen omsloten door groen en tussen de gra-
ven treffen we kruidenrijke randjes en plantvakken aan. 
Een prima uitgangssituatie om de natuurwaarde te ver-
sterken. Dit kan in veel gevallen met eenvoudige ingrepen 
of juist door de natuur iets vaker toe te laten. Door het 
hanteren van enkele eenvoudige beheerprincipes is al 
veel ecologische winst te behalen.

De drie vuistregels voor ecologisch beheer
1. Niet overal hetzelfde beheer. Varieer eens in de uitvoe-
ring van het beheer. Wordt het gras nu gemaaid met een 
zitmaaier? Overweeg dan om een deel te maaien met de 
zeis voor meer structuur in het grasland. Gras of ruigte 
die nu vaak wordt gemaaid, kan minder gemaaid wor-
den tot bijvoorbeeld nog maar tweemaal per jaar; voer 
het maaisel af (dus niet mulchen of klepelen). Laat ook 
eens wat begroeiing staan tot het volgende jaar, het is de 
kraamkamer voor veel vlinders. Ook hagen worden in 
veel gevallen twee tot drie keer per jaar gesnoeid. Kijk of 
er een plek is waar de haag vrijer mag uitgroeien zodat 
hij tot bloei komt en vruchten draagt: zo wordt er extra 
bijgedragen aan voedsel voor allerlei insecten en (zang-)
vogels.

2. Niet alles tegelijk onder handen nemen. Is het tijd om 
de houtsingel te onderhouden of bijvoorbeeld de rodo-
dendrons te snoeien? Doe het werk dan niet allemaal 
tegelijk maar in fases. Staat er bijvoorbeeld rond de be-

Biodiversiteit staat mondiaal onder grote druk. Ook in Nederland gaat het niet goed met verschillende diersoorten. 
Amfibieën, vogels, kleine zoogdieren en allerlei insecten dalen sterk in aantal. Dit komt onder andere doordat belang-
rijke leefgebieden, voedsel en nestgelegenheid sinds de negentiende eeuw drastisch zijn afgenomen. Zorgen voor 
een breed voedselaanbod en voor variatie in het landschap is dus van essentieel belang. Begraafplaatsen kunnen 
hierbij een belangrijke rol vervullen.

Versterken van biodiversiteit op begraafplaatsen

Toevluchtsoord voor plant en dier

Door paden te laten vergrassen wordt de biodiversiteit vergroot en is het onderhoud eenvoudiger.
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Sedum is zeer geschikt om verstening wat te verminderen. Het houdt 
vocht vast en vormt een voedselbron voor insecten.

graafplaats een houtsingel van honderd meter, pak dan 
ieder jaar een stuk van dertig meter aan. Of maai niet alle 
grafvelden tegelijk, maar varieer in tijd. Zo blijven er vol-
doende voedsel (bloesem/bessen/zaden), nestgelegenheid 
en schuilplekken over. Het kost dieren veel energie om 
op zoek te gaan naar een nieuw leefgebied en sommige 
dieren hebben slechts een kleine straal waarbinnen zij zich 
kunnen verplaatsen.

Wat kunnen we nog meer doen om de biodiversi-
teit te bevorderen?
Variatie is het toverwoord. Als we een begraafplaats eco-
logisch willen opwaarderen, dan kan dat ook met het 
aanleg gen of versterken van de aanwezige groenelemen-
ten die karakteristiek zijn voor de begraafplaats en pas-
send zijn in het (historische) ontwerp. Zoals door het 
aan brengen van (gemengde of bloeiende) hagen, beeld-
bepalende inheemse bomen, een takkenril, houtsingel 
of wilde bloemenweide. Door variatie in beplantings-
elementen, het verbinden van deze elementen en door 
geleidelijke overgangen (gradiënten) te creëren, wordt de 
biodiversiteit op de begraafplaats zeker verhoogd.

Ook bij de aanleg van beplanting is eenvoudig variatie 
aan te brengen, bijvoorbeeld door verschillende soorten 
bomen en struiken aan te planten. Soorten die verschil -
len in bloeitijden ‒ liefst van het vroege voorjaar tot de 
vorst ‒ en variatie in aanbod van vruchten, zaden en no-
ten dragen bij aan het voedselaanbod voor allerlei dieren. 
Afwisseling in ouderdom van bomen en struiken draagt 
ook bij aan het versterken van de biodiversiteit. Oude bo-
men met holten zijn er om te koesteren: ideaal als nest- en 
verblijfplaats voor spechten en uilen, andere holenbroe-
ders en vleermuizen. Probeer takhout zoveel mogelijk op 
het terrein te houden, dood hout is namelijk zeer waarde-
vol voor verschillende insecten!

Verdere aanbevelingen
1. Creëer gradiënten
Gradiënten zijn natuurlijke overgangen. Vooral brede, 
in de zon liggende overgangen tussen verschillende be-
plantingselementen hebben veel te bieden aan vlinders, 

(wilde) bijen, libellen en zangvogels. Hierbij kunt u den-
ken aan:
	 •	Overgang van gras naar ruigte, struweel en bos 
  (gradiënt van lage naar hoge begroeiing);
	 •	Overgang van water (gracht, sloot) via oeverbegroei-
  ing naar bomenrij, haag of singel (gradiënt van nat   
  naar droog);
	 •	Overgangen tussen (groei)plaatsen in de zon en   
  schaduw (gradiënt van hoge naar lagere temperatuur).

2. Maak gebruik van inheemse bomen en struiken
Door te kiezen voor inheemse bomen en struiken wordt 
de natuurwaarde van de beplanting extra versterkt. Dit 
komt doordat inheemse planten zijn opgenomen in een 
complex evenwicht tussen planten, planteneters, rovers 
en dieren die dood organisch materiaal afbreken. Zo’n 
evenwicht ontstaat pas na vele jaren. Uitheemse soorten 
maken (nog) geen deel uit van zo’n delicaat evenwicht en 
hebben daardoor meestal minder te bieden aan allerlei 
dieren.

3. Zorg voor verschillende verbindingen
Veel dieren hebben voor voedsel een andere beplanting 
nodig dan voor nestgelegenheid. Ook zijn er dieren die in 
de winter op een andere plek verblijven dan in de zomer, 
zoals kikkers, padden en salamanders. Door beplantings-
structuren met elkaar te verbinden, kunnen dieren zich 
makkelijker oriënteren en verschuilen tijdens hun trek-
tocht. Verbindingen zijn bijvoorbeeld een sloot, kruiden-
rand, haag of (knot)bomen, struweel of een takkenril.

4. Laat rommelige hoekjes ontstaan
Op bijna iedere begraafplaats zijn plekken waar niet fre-
quent mensen komen of die niet altijd toegankelijk zijn 
voor het publiek. Dit zijn mogelijk plaatsen waar ruimte 
is voor de ontwikkeling van (ruigte)kruiden. Bijvoorbeeld 
brandnetel, koninginnenkruid, teunisbloem en overjarige 
grashalmen; die bieden voedsel en nestgelegenheid aan 

Het toverwoord is ‘variatie’

Variatie in vegetatie: kort gras rond de graven en natuurlijker vegetatie naar 
de randen van de begraafplaats.

9TerebinTh 2019-4



veel insecten. Zulke rommelhoekjes zijn van groot belang: 
ideaal als schuilplek voor amfibieën en kleine zoogdieren, 
maar ook voor jonge vogels die nog niet goed kunnen 
vliegen.

5. Beheer bij- en vlindervriendelijk
Een vlindervriendelijke omgeving bestaat ideaal gespro-
ken uit vier ‘lagen’ in de begroeiing: een kruidlaag, een 
laag van lage struiken, een van vrij uitgroeiende struiken 
en een van boomvormers. Vlinders hebben baat bij een 
gevarieerde begroeiing, zowel wat betreft soortensamen-
stelling als structuur door middel van gefaseerd beheer. 
Struweel en bomenrijen zijn voor vlinders van belang om 
zich te oriënteren in het landschap. Bovendien zorgt deze 
opgaande begroeiing voor de gewenste windluwte en voor 
plekken waar dagvlinders zich goed kunnen opwarmen. 
Geleidelijke, in de zon liggende overgangen van hoge naar 
lage begroeiing dragen daar aan bij.

6. Doe aan sinusbeheer
Worden er al grafvelden als hooiland beheerd? Dan kunt 
u daar ‘sinusbeheer’ toepassen, gunstig voor vlinders maar 
ook voor wilde bijen, kevers en allerlei vogels. (‘Sinus’ 
vanwege de vorm van bovenaf gezien):
	 •	Laat bij iedere maaibeurt +/- 40% van de begroeiing  
  staan;
	 •	Maai een (slingerend) maaipad van ca. twee meter   
  breed en voer het maaisel af;
	 •	Maai na enige tijd de binnenzijde van het pad en voer  

  het maaisel af. Het pad zelf en de buitenzijde blijven  
  ongemaaid;
	 •	Deze twee stappen kunnen, wanneer een terrein of   
  het weer daarom vragen, meerdere keren per jaar   
  (meestal tweemaal) herhaald worden.

Samenvattend
Begraafplaatsen zijn bijzonder door een unieke samenstel-
ling van architectuur, cultuur en natuur. Juist in tijden 
dat die laatste onder druk staat, kunnen begraafplaatsen 
een grote rol spelen in het beschermen en versterken van 
de biodiversiteit. Door er een meer ecologisch beheer toe 
te passen, is de begraafplaats niet alleen een rustplaats 
voor onze doden, maar ook een toevluchtsoord voor 
plant en dier. Met deze praktische beheertips hopen we 
dat beheerders en vrijwilligers die werkzaam zijn op een 
begraafplaats, aan de slag kunnen. Zo kunnen we de be-
graafplaatsen omvormen tot groene oases voor plant, dier 
en mens.

Eward Timmerman (St. Landschapsbeheer Gelderland)
Ada Wille (Landschapsarchitect)

Voorlichting aan bezoekers 
is essentieel

Het natuurlijke evenwicht is hier uit balans, waardoor ziekten en plagen meer kans krijgen.

Eward Timmerman en Ada Wille zijn lid van de werkgroep Groen 
van stichting Terebinth. De andere leden zijn Jack Ariës, Rinny 
Kooi, Bert Pierik en (als belangstellende) Bert Lever. De werk-
groep Groen zet zich in om het funeraire groen – planten en bo-
men op begraafplaatsen – meer onder de aandacht te brengen.

Interessante websites
	 •	cruydthoeck.nl •	vlinderstichting.nl
	 •	stichtingoase.nl •	heem.nl
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groen / heLP inSecten met een groen graf
Sommige mensen zijn als de dood voor insec-
ten, anderen hebben juist het beste met ze voor, 
zeker nu enkele soorten met uitsterven worden 
bedreigd. Door het verdwijnen van insecten 
loopt ook de bestuiving van planten gevaar. 
De rol van tuinen, hoe klein ook, wordt steeds 
belangrijker voor het in stand houden van de 
insectenpopulatie. Liefhebbers helpen insecten 
door de juiste planten in hun tuin of op hun bal-
kon te zetten. Als de natuur je tijdens het leven 
aan het hart gaat, waarom dan ook niet daarna? 
Insectenminnende planten kunnen ook op een 
graf geplant worden.

Vogelvriendelijk is ook insectenvriendelijk
Tot dusverre heb ik nooit een verzoek gekregen 

om een insectenvriendelijk graf te ontwerpen. 

Wel een vogelvriendelijk graf en vogels eten 

juist graag insecten. De een z’n dood is de ander 

z’n brood. Vogels lokken op een begraafplaats is 

niet zo moeilijk, want bomen in overvloed, maar 

hoe krijg je ze op het graf? Varieer in hoogte 

met vaste planten, zodat ze hieronder kun-

nen scharrelen op zoek naar voedsel. Zorg voor 

besdragende of zaadgevende planten. Heesters 

of lage hagen zijn geschikt als schuilplaats en 

vogels kunnen zich erin nestelen. Voor de vogel-

liefhebber ontwierp ik een grote waterschaal 

van cortenstaal met daaromheen vogelvriende-

lijke beplanting zoals Alchemella mollis, sedum, 

varens en enkele grassen (pennisetum) gecombi-

neerd met Verbena bonariensis, Gaura lindheimeri 

en lage struiken met bessen.

Alle seizoenen groen
Bij het ontwerpen van een graf houd ik rekening 

met de wensen van de nabestaanden en met 

wat zij vertellen over hun dierbare. Een graf is 

toch een soort ode aan de overledene. Indien 

mogelijk stem ik de beplanting af op belangrijke 

data waarop het graf bezocht zal worden. Denk 

aan geboorte- of sterfdag, zodat planten rondom 

die	specifieke	datum	bloeien.	Het	is	natuurlijk	

fijn	als	een	graftuin	er	elk	seizoen	goed	uitziet,	

daarom zorg ik voor wintergroene beplanting 

in combinatie met seizoensgebonden bloemen. 

Graag werk ik met bollen en dan het liefst met 

verwilderingsbollen. Helaas houden konijnen 

daar ook van. Toch zijn er enkele soorten minder 

geliefd bij de dieren: Fritillaria, Galanthus, Scillias 

of verwilderingstulpjes.

Afwisseling
Terug naar de insecten. Wat voor vogels geldt, 

geldt eigenlijk ook voor insecten: maak een 

plantenkeuze die elk seizoen iets te bloeien 

aanbiedt. Wissel nectarplanten af met dichte 

beplanting, waaronder insecten zoals spinnen, 

pissebedden of wantsen kunnen schuilen. Zo 

bouw je een gevarieerde insectenpopulatie en 

ontstaat een klein ecosysteem van bestuivers, 

jagers en prooien. Een monument met daarin 

een bijenhotel verwerkt is ook een idee.

Warmte en voedsel
Vanaf het voorjaar tot laat in de herfst zijn vlie-

gende insecten op zoek naar warmte en voedsel. 

Een graf op een zonnige plek heeft dus de voor-

keur. Een bloeiende klimop is een van de laatste 

planten in het seizoen die nog nectar leveren. 

Vooral bijen, maar ook hommels en vlinders 

maken daar graag gebruik van. Een klimop kan 

een mooie bodembedekker voor het graf zijn. Let 

op dat het geen woekeraar is. Ook herfstasters 

bloeien tot ver in het najaar en trekken bijen en 

vlinders aan. Een mooi wit-paarsbloemige is de 

Aster lateriflorus ‘Horizontalis’.

Kruiden op zandgrond
Als de grond zanderig en droog is, gebruik ik 

graag bloeiende kruiden zoals kruiprozemarijn 

(Rosmarinus officinalis) vanwege haar lange en 

rijke bloeitijd. Ook bonenkruid (Satureja), tijm 

en lavendel trekken bijen en hommels aan. Van 

de sierplanten zijn duizendblad (Achillea mille-

folium), vrouwenmantel (Alchemilla mollis), duif-

kruid (Scabiosa caucasicia) of ijzerhard (Verbena 

bonariensis) geschikt. De hemelsleutel (Sedum 

spectabile) is vanwege haar naam geliefd bij de 

mens, maar ook insecten houden ervan.

Wederzijdse hulp
Wil je mieren plezieren, zet dan een graf vol 

met sneeuwklokjes, bijvoorbeeld tussen lage 

grasjes. Sneeuwklokjes voorzien de mieren van 

mierenbroodjes. Dit is een zoetig goedje dat om 

de zaden van het klokje kleeft. Wanneer de rijpe 

zaden vallen, gaan de mieren er mee vandoor 

en peuzelen het zoet van de zaden af. De zaden 

verspreiden zich en de mier heeft te eten. Leve 

het insect!

Mo van Lennep (Ontwerpster graftuintjes)

graftuinontwerpen.com
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Ontwerp van een graftuin met waterbak en planten 
die insecten aantrekken.

Een graftuintje met felicia amelloides (blauwe mar-
griet), calluna vulgaris (struikheide), hebe ‘emerald 
green’ (struikveronica) en helleborus niger (kerstroos). 
Een plantenmix die als een magneet op insecten 
werkt.

Anemonen zijn erg aantrekkelijk voor insecten.



Het kerkhof werd ruim negenhonderd jaar gele-
den aangelegd en bleef in gebruik tot begraven 
in de stad in 1830 werd verboden. Het werd 

echter niet geruimd; de graven zijn er nog altijd, al is dat 
niet meer te zien. De precieze omvang is helaas niet bekend 
en historisch beeldmateriaal geeft hierover geen uitsluitsel. 
Daarom is bij de herinrichting uitgegaan van de vorm van 
het grasveld dat er nog van over is.
Al in 1491 stond er een scuttinc bij het kerckhof. Maar 
zeevaarder Frederik de Houtman ‒ die in 1613 naast de 
camers van de kerk het grootste huis van de stad kocht ‒ 
verzocht de vroedschap dertien jaar later om het kerkhof 
(opnieuw?) af te sluiten, omdat zijn boomgaard ernaast lag.

Geschiedenis van het gebruik
Op het kerkhof werden vooral kinderen en armen be-
graven. De volwassenen kwamen hoofdzakelijk uit een 
diaconie, weeshuis of gasthuis, wat aangeeft dat zij onver-
mogend waren. Uit een keur (verordening) getiteld Graven 
op de kerkhoven en onder de librije leren we dat het terrein 
was onderverdeeld in vakken. Voor het dragen van de kist, 
klokluiden en begrafenissen onder de librije moest apart 
worden betaald. Misdadigers lagen op een afgezonderde 
plek. In een andere keur tegen het begraven ende ter aerden 
laten sincken van dooden bij Avont staat dat ‒ als ontmoe-
diging ‒ begraven na zonsondergang zestig gulden extra 

kostte.
De diepte van de graven staat in weer een andere keur: het 
eerste graf moest op ‘5 diep’ worden aangelegd en het bo-
venste graf moest worden bedekt met minimaal één voet 
zand (dertig cm). Dit klopt met de bevindingen van de 
gemeentelijke archeologen. Zij troffen bij werkzaamheden 
aan het elektriciteitshuisje naast het grasveld graven aan 
vlak onder het maaiveld. De stoffelijke resten lagen in aan-
eengesloten rijen, hoofd aan voet. Daarom is de grond daar 
zo min mogelijk verstoord.
Een document uit 1786 vermeldt het salaris van de dood-
gravers, van wie ook een verzoek om opslag is bewaard. 
Voor een begraving werd ƒ 122 gerekend en voor het lui-
den vijfentwintig gulden. Het schoonhouden van beide kerk
hoven kostte vijfenzestig gulden. De graven konden worden 
gedekt met een steen. Voor het ligten van lijken en steenen 
werd vierenzestig gulden gerekend. Het plaatsen van hou-
ten kruizen, kruiden of bloemen was verboden. Dit was 
echter een hardnekkig gebruik, want het verbod is meer-
dere jaren herhaald.
Het oorspronkelijke grafveld zal geheel vlak zijn geweest. 
Dat is ook te herleiden uit gedenkstenen die tegen de kerk 
zijn aangebracht. Tijdens recente werkzaamheden zijn in 
ieder geval geen stenen aangetroffen. Mogelijk zijn deze 
eerder al in onbruik geraakt of verwijderd.

Herinrichtingsplan
Voor de nieuwe inrichting konden de Stichting tot Behoud 
van Monumentale Kerken in Alkmaar, de eigenaar, de 
Historische Vereniging Alkmaar en omwonenden ideeën 

“Je bent een deel van alles in je leven / En alles blijft bestaan wanneer je sterft” ‒ staat op de nieuwe poort naar het oude kerkhof 
naast de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar. Twee jaar geleden besloot de Alkmaarse gemeenteraad om van de restanten van dit 
kerkhof weer een herkenbare plek te maken, waaraan de vroegere functie is af te lezen. Midden in het centrum zijn hier in de loop 
der tijd zo’n vijfenzeventigduizend Alkmaarders begraven. Dit stukje stad werd vooral gebruikt om honden uit te laten en fietsen neer 
te zetten, en dat deed de doden geen recht. Een herinrichtingsplan bracht hierin verandering.
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De nieuwe poort naar het oude kerkhof, met links Christiaan Braak, wethouder Cultuur en Erfgoed van Alkmaar en rechts Eddo Carels, voorzitter van de 
Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar, die de poort op 5 september jl. hebben onthuld.

Vooral kinderen en armen 
zijn hier begraven

Een nieuwe poort 
naar het oude kerkhof 

in Alkmaar



De houten klokkentoren in 1729, door Cornelis Pronk. 

inbrengen. Tijdens de inspraakronde bleek dat die laatsten
een sterke voorkeur hadden voor een groene invulling. 
Ook overlast kwam aan bod, en zo kreeg het plein voor 
het kerkhof mede een rol in het geheel. Dit alles werd, met 
kennis vergaard uit oude prenten, in het herinrichtingsplan 
verwerkt. Het eerste ontwerp was van Jan Hoek; later is 
dat vervangen door het huidige plan van Wendy Sanders, 
ruimtelijk vormgever bij de gemeente.
Met de prikstok is gezocht naar funderingen van de muijre 
die er vroeger omheen stond, maar die is niet aangetroffen. 
Deze wordt nu op symbolische wijze teruggebracht in de 
vorm van een haag met een toegangspoort. De entree is 
uitgelijnd ter hoogte van de eerste muurdam, zoals ook 
prenten laten zien.
De inrichting en materiaalkeuze zijn terughoudend en 
eigen tijds. De informatieve elementen zijn geïntegreerd in 
de bestrating en in de stalen onderdelen. Hierbij is aanslui-
ting gezocht bij de vormentaal van het kerkgebouw. Twee 
spitsbogen van cortenstaal, waarin bovenstaande regels uit 
een gedicht van Gerrit Komrij zijn uitgestanst, markeren 
de plek waar eens de doden ten grave werden gedragen. Op 
de drempel ligt een natuurstenen tegel met een symboli-
sche voorstelling die in de omgeving van Alkmaar vaak op 
grafstenen staat: een treurwilg met een rups en een vlinder. 
De wilg verbeeldt het verdriet van de nabestaanden, de 
rups symboliseert het aardse leven dat als vlinder overgaat 
in het zielenleven. Daarvoor liggen op het plein plantvak-
ken met elk een eigen kleurstelling. Samen vormen die een 
gotisch kerkraam en verwijzen ze naar glas in lood.

De klokkentoren
Voor de hoekwoning tegenover de ingang van de kerk, nu 
Koorstraat 10, stond vroeger een forse, houten klokken-
toren, die werd gebruikt bij begrafenissen. Op die plek 
ligt nog altijd een vierkant pleintje, met een grote boom. 
De klokkentoren is gebouwd in 1501, volgens een notitie 

op een tekening van Cornelis Pronk. Een rekeningenboek 
bevestigt dat. Ook de sloop in 1857 is gedocumenteerd. 
De vorm wordt nu aangegeven in de bestrating. Omdat 
de wortels van de boom de straatstenen omhoog drukken, 
heeft deze een verhoogde boomspiegel met planten. In de 
stalen rand is een tekst uitgespaard die op een van de luid-
klokken stond, en die wijselijk zegt dat ieder in de dood 
gelijk is: Als mijn geluyt woerde gehoort, so komt unde brenget 
de dooden vort, om te begraven alle gelyck, het so ock arm ofte 
ryck. 

Gonna de Reus
(Medewerker Vakgroep Erfgoed Gemeente Alkmaar)

Zie hierover ook: Oud Alkmaar, jrg. 43 (2019), nr. 2, pp. 29-33.

Er is aansluiting gezocht bij 
de vormentaal van het kerkgebouw

Het pleintje met de plantvakken in de vorm van een kerkraam.
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Vier seizoenen op Nederlandse begraafplaatsen. Met de klok mee 
vanaf linksonder: (1) winter op Nieuw Eykenduinen, Den Haag, 
(2) lente in Warmond en (3) Westduin, Den Haag. Volop zomer 
te (4) Meerterpen, Zwaanshoek, (5) Cauberg, Valkenburg, (6) 
Zorgvlied, Amstelveen, (7) Zuidlaren en op (8) de Joodse be-
graafplaats in Gulpen. Tot slot herfst ‒ bij uitstek het funeraire 
seizoen ‒ op (9) OLV Middelares, Vught, (10) Naarden, (11) 
Oud Eik en Duinen, Den Haag en (12) Crooswijk, Rotterdam.

Deze foto’s vormen een heel kleine selectie uit de rijke collec-
tie van Hugo Veerkamp, die in de loop der jaren ruim 140.000 
foto's van begraafplaatsen maakte (zie ook Uit het veld op p. 28).



Zoo even brengt Het Volk ons het frappan te 
bericht van de dood van C. Huygens’, schreef 
Henriette Roland Holst op 1 november 1902 

aan het secretariaat van de SDAP (Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij). Ze wilde weten of het partijbestuur, 
waartoe ze zelf behoorde, naar de begrafenis ging en voeg-
de daaraan toe: ‘Vindt ge dat het beter is (om den indruk 
naar buiten) dat ik in ieder geval ook kom, meldt het mij 
dan maar even.’
Met plaatsvervangende schaamte heb ik in mijn biografie 
van Henriette Roland Holst beschreven hoe kil en op het 
vijandige af de toen 32-jarige Roland Holst op de zelf-
moord van haar tweeëntwintig jaar oudere partijgenote en 
collega schrijfster Cornelie Huijgens reageerde. Ze wei-
gerde zelfs haar necrologie te maken toen haar dat werd 
verzocht. ‘Een artikeltje over C.H. vind ik best, mits ik 

het niet hoef te schrijven’, liet ze de partijsecretaris weten.
Om Henriette Roland Holsts omissie enigszins te herstel-
len heb ik haar necrologie geschreven voor het door Els 
Kloek samengestelde biografische lexicon 1001 vrouwen. 
En ook vandaag voelt het voor mij alsof ik namens Hen-
riette Roland Holst iets goed moet maken.
Of Roland Holst op maandag 3 november 1902 ‒ een 
bewolkte dag zoals vandaag ‒ bij de begrafenis was, heb 
ik niet kunnen achterhalen, maar ik vrees van niet. Daar-
voor waren de politieke tegenstellingen in de SDAP te 
heftig en de persoonlijke animositeit te groot. De enige 
van wie ik zeker weet dat hij er was, is de latere Amster-
damse wethouder Wibaut, die in De Baanbreker schreef: 
‘De vrienden en bekenden die aan haar graf stonden voel-
den diep het groote verlies, dat een zoo vurige en mach-
tige strijdster, onder zoo droeve omstandigheden, aan de 

Op 13 juni jl. werd een nieuwe steen onthuld op het graf van 
Cornélie Huijgens (1848-1902). De restauratie van dit graf was 
een initiatief van de stichting Gerard Keller en begraafplaats 
De Nieuwe Ooster. Vóór de onthulling sprak Elsbeth Etty over 
Cornélies leven en betekenis. De redactie is haar erkentelijk 
dat zij deze lezing voor publicatie in Terebinth ter beschikking 
heeft gesteld.
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Bij het graf van Cornélie Huijgens 
te Amsterdam

De nieuwe grafsteen van Cornélie Huijgens op De Nieuwe Ooster. Foto Jenny Mateboer

‘
Cornélie Lijdie Huijgens. Archieffoto



partij was ontvallen.’ Niet alleen over de begrafenis van 
Cornélie Huijgens is weinig bekend, ook over haar leven 
en de achtergronden van haar zelfmoord is nog veel onop-
gehelderd. Dit is in kort bestek wat ik erover heb gevon-
den en geschreven:

In 1896 werd Huijgens als een van de eerste vrouwen lid 
van de pas opgerichte SDAP. Regelmatig kreeg zij het aan 
de stok met zowel de voormannen van de arbeidersbe-
weging als de strijdsters voor het vrouwenkiesrecht, die 
haars inziens geen oog hadden voor de belangen van de 
arbeiders.
Ze probeerde beide emancipatiebewegingen met elkaar 
te verbinden. Zo mengde ze zich met haar brochure De 
liefde in het vrouwenleven voorheen en thans (1899) in de 
pennenstrijd over de in Haagse societykringen spelende 
feministische tendensroman Hilda van Suylenburg (1897) 
van Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk. Zelf 
baarde ze minstens evenveel opzien als Goekoop met haar 
eveneens in 1897 verschenen boek Barthold Meryan, een 
sleutelroman over Nederlandse socialisten als Domela 
Nieuwenhuis, Pieter Jelles Troelstra en diens echtgenote 
Sjoukje Bokma de Boer, Franc van der Goes en de Delftse 
hoogleraar B.H. Pekelharing. Hoofdpersoon Barthold 
Meryan, zoon van een conservatieve Amsterdamse koop-
man uit de gouden bocht van de Herengracht, pleegt 
‘klassenverraad’ door socialist te worden. Behalve een po-
litieke ideeënroman is het een pleidooi voor gelijkberech-
tiging van vrouwen en voor het ‘vrije huwelijk’.
Huijgens beschikte over een ruime kennis van de marxis-
tische theorie, die ze etaleerde in artikelen en op socialis-
tische propagandabijeenkomsten. In 1900 werd ‘de rode 
freule’, zoals ze vanwege haar adellijke moeder werd ge-
noemd, als eerste vrouw gekozen in het partijbestuur van 
de SDAP.
Twee jaar later verbaasde Cornélie Huijgens vriend en 
vijand door ondanks haar publiekelijk beleden afkeer van 
het huwelijk op 54-jarige leeftijd alsnog te trouwen met 
de in Duitsland wonende zakenman Ignazius Bahlmann, 
die Barthold Meryan in het Duits had vertaald. Bahl-
manns vrouw was na veel tegenstand bereid te scheiden, 
maar was dat niet gebeurd dan zou ze net als een persona-
ge uit Barthold Meryan, een ‘vrij huwelijk’ met hem zijn 
aangegaan, schreef ze een vriend.
Ze trouwden op 2 oktober 1902 in Amsterdam, maar 
het huwelijk moet op een bittere teleurstelling zijn uit-
gedraaid. Op 31 oktober verdronk ze zich in de vijver 
van het Vondelpark, tegenover haar huis in de Van Eeg-
henstraat. ‘Mijn Ignaz zonder eenige haat ben ik uit het 
leven gegaan, vaarwel lieveling ik ga naar het Vondelpark’, 
schreef ze ten afscheid.
Cornélie Huijgens was een van de weinige vrouwen van 
de eerste feministische golf die een verband legde tussen 
de emancipatiestrijd van arbeiders en die van vrouwen 
zonder het ‘feminisme’ van dames uit de hogere kringen 
af te wijzen.
Ze was actief in zowel de socialistische als de feministi-
sche beweging. Als literator is haar betekenis klein. Wel 
zijn haar romans uitstekend onderzoeksmateriaal voor 

vrouwenlevens in de negentiende eeuw; interessant is haar 
rigoureuze, goed onderbouwde afwijzing van het tradi-
tionele huwelijk. Enigszins macaber is dat ze haar eigen 
teleurstelling in de liefde met profetische blik heeft be-
schreven in de roman Hoogenoord (1892). Hoofdpersoon 
Louize pleegt na de mislukking van haar gearrangeerde 
huwelijk zelfmoord door zich te verdrinken in een vijver 
bij haar huis. Tot zover mijn samenvatting van haar leven 
en sterven.

In de pers werd druk gespeculeerd over Cornélies zelf-
moord. Hoewel in kleine kring bekend was dat haar 
wanhoopsdaad was ingegeven door de ontrouw van haar 
kersverse echtgenoot, werd gesuggereerd dat ze teleurge-
steld was in het socialisme en zwaar leed onder de partij-
twisten. De christelijke pers gaf uiteraard het immorele 
socialisme de schuld en sprak er schande van dat Het Volk 
een ongelovige zelfmoordenares als ‘hoogstaande vrouw’ 
vereerde. Hoofdredacteur Troelstra antwoordde in een 
hoofdartikel:
‘Alsof er niet honderdduizenden geloovigen, door de mi-
sères van hun persoonlijk bestaan aangegrepen, in onop-
losbare zedelijke of stoffelijke konflikten gewikkeld, door 
een abnormaal zenuwleven van het spoor gebracht, tot 
dezelfde daad zyn gevoerd! Intusschen zou het debat over 
de beteekenis dezer daad voor Cornélie Huygens’ we-
reldbeschouwing slechts door haar zelve kunnen worden 
gevoerd. Het is oppervlakkigheid of boos opzet, zonder 
kennis van de omstandigheden in en buiten haar, die op 
een oogenblik sterker zijn geweest dan de wil en de lust 
om te leven, over de beteekenis harer daad te spreken. 
Menschen die zich steeds zooveel op hunne kieschheid en 
fijngevoeligheid laten voorstaan moesten dit bedenken en 
bij dit graf een eerbiedig stilzwijgen bewaren.’

Nu, 117 jaar na haar dood, is er geen enkele reden meer 
voor stilzwijgen. Wel voor eerbied. Vandaag, 13 juni 
2019, gedenken we Cornélie Huijgens’ 171ste geboorte-
dag met de onthulling van 
een monument dat haar 
voor altijd aan de vergetel-
heid ontrukt. Laten we 
hopen dat dit prachtige eer-
betoon, mogelijk gemaakt 
door de directie van De 
Nieuwe Ooster en de Stich-
ting Gerard Keller, leidt tot 
blijvende belangstelling voor 
onderzoek naar de histori-
sche en actuele betekenis 
van deze bijzondere Neder-
landse feministische socialist 
en socialistische feminist.

Elsbeth Etty
(Literair criticus en biograaf)
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Elsbeth Etty tijdens haar lezing over 
Cornélie Huijgens. Foto Bert Lever



boeken en media

funerair erfgoed 
van voormaLige veStingStad
Bij de dit jaar gehouden tentoonstelling Dood 

& begraven in Coevorden verscheen dit gelijk-

namige boekje over de funeraire cultuur in deze 

voormalige vestingstad. Ik heb daar eind jaren 

vijftig in een naoorlogse nieuwbouwwijk mijn 

vroege jeugd doorgebracht. Van mijn moeder 

herinner ik mij deze anekdote: toen zij eens de 

deur opendeed, stond daar een aanspreker die 

iemands dood aanzegde. Ze schrok enorm want, 

komend uit het zuiden, was zij dit niet gewend.

Gerrit Kleis is de auteur van dit in een charmant 

formaat, op mooi papier, met veel kleurenfoto’s 

en een notenapparaat uitgegeven boekje. Hierin 

vertelt hij dat Coevorden vanaf 1919 een be-

grafenisvereniging kende. De inkomsten die de 

diaconie had uit de verhuur van de lijkkoets, 

rouwmantels en dergelijke wogen namelijk niet 

meer op tegen de uitgaven. Met de komst van 

de Onderlinge Begrafenisvereniging Laatste Eer 

verliep ook de burenhulp. Een aanspreker van 

deze uitvaartvereniging kreeg mijn moeder ken-

nelijk aan de deur.

Vanzelfsprekend komt veel van wat er in Coe-

vorden op funerair vlak voorviel, de lezer bekend 

voor. De verwevenheid met de militaire geschie-

denis maakt de publicatie speciaal. De kerk had 

bijvoorbeeld zo onder de Nederlandse Opstand 

te lijden, dat zij in 1645 door een nieuw, gere-

formeerd godshuis werd vervangen. De strijd om 

Coevorden in het Rampjaar 1672 kostte veel 

militairen uit het leger van de bisschop van 

Munster het leven: ze zijn wellicht buiten de 

vesting in een massagraf begraven. Voor de aan-

leg van begraafplaats De Ballast uit 1829 moes-

ten de militaire autoriteiten toestemming geven. 

Zo moest het schijndodenhuis uit 1828 – het zal 

gezien de toenmalige angst om levend begraven 

te worden geen baarhuisje zijn geweest – van 

hout worden opgetrokken om het in oorlogstijd 

te kunnen afbreken.

Koop en lees deze publicatie en ga eens kijken 

in Coevorden.

Wim Cappers 

EEN 125-JARIG JUBILEUM

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van 

begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam 

(zie ook de pagina hiernaast) verscheen een 

boek waarin twaalf medewerkers vertellen over 

hun werk; van de directeur tot de schoonmaker 

en van de grafdelver tot de vrijwilliger. 

Ze hebben ieder hun verhaal: hoe om te gaan 

met het verdriet van de mensen voor wie ze 

werken, hoe zij daar hun schouders onder zetten 

en hoeveel voldoening hun dat geeft. ‘Mensen 

die het verdriet van Amsterdammers verlichten 

door hun professionele manier van werken’, al-

dus de burgemeester in haar voorwoord. 

De grootste gemene deler in de gesprekken is 

dat de geïnterviewden hun beroep mooi vin-

den: als je mensen aanvoelt, als je aan een half, 

of soms geen woord genoeg hebt, vind je er je 

draai. 

Voor de 65-plusser die er portiersdiensten 

draait, voelt het meer als een hobby dan als 

werk. ‘Ik ga hier elke keer met een goed gevoel 

naar toe en met een nog beter gevoel weer naar 

huis. Dit is zo’n bijzondere plek vol geschiedenis. 

Elke dag is anders.’ Belangrijk is het verhaal van 

Mischa Smeding van de werkgroep Stenen Ar-

chief, die waakt over het erfgoed. Vroeger werd 

hier net als elders zonder enig historisch besef 

geruimd. Maar de toenmalige directeur Marie-

Louise Meuris stelde in 2005 een werkgroep in 

die ieder jaar alle drie- tot vierhonderd graven 

waarvan de rechten vervallen, naloopt: het “ste-

nenrondje”. Betreft het een belangrijk iemand of 

heeft het graf artistieke waarde, dan blijft het 

behouden. Zo’n honderd interessante graven en 

zeshonderd ‘sfeermonumenten’ bleven zo intact.

De hovenier vertelt onder andere over het eco-

logisch beheerde gedeelte in dit gedenkpark 

dat ook een arboretum is, al sinds tuinarchitect 

Leonard Springer het honderdvijfentwintig jaar 

geleden ontwierp. Dat is nieuw, hier mogen al-

leen inheemse bomen en planten groeien. Dat 

werden winterakoniet – waarvan bleek dat de 

knollen eerst geweekt moeten worden – vogel-

kers, essen, meidoorn en wilde appel en peer. 

Het boek leest vlot en geeft een positieve kijk 

op het werk op de begraafplaats en dwingt be-

wondering af voor deze mensen die zorg dragen 

voor de doden.

Margriet de Roever

G. Kleis, Dood en begraven in Coevorden 
(Coevorden: Stedelijk Museum Coevorden, 
2019), 76 pp., € 14,95 bij het museum.
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T. Admiraal, Mensenwerk op de begraafplaats, 
foto’s E. Butter (Z.pl., Editie Does, 2019), 48 pp., 
ISBN 9789082574425, prijs € 14.50, te bestel-
len via www.redactieadmiraal.nl en te koop 
op de begraafplaats.

Informatie over Maastrichtse graven online
Jim Evelein heeft jarenlang onderzoek gedaan naar graven en grafmo-

numenten op de begraafplaats Tongerseweg in Maastricht. Ongeveer 

vijftien jaar geleden stelde hij samen met Servé Minis een overzicht van 

bijzondere graven op. Als toenmalig beheerder van deze begraafplaats 

had hij ruim de gelegenheid om er onderzoek te doen. Ook dook hij de 

archieven in. Nu heeft hij – in samenwerking met het Regionaal Histo-

risch Centrum Limburg – de informatie die hij in de loop der jaren verza-

melde, gerangschikt en toegankelijk gemaakt in een database. Die bevat 

een schat aan gegevens, vaak ook foto’s, over ruim zevenduizend nog 

aanwezige of intussen geruimde graven. De voorbije levens van bijzon-

dere en gewone mensen uit Maastricht komen zo weer dichtbij.

De database is toegankelijk via de site archieven.nl.



Springer heeft in ons land vele begraafplaatsen ont-
worpen en uitgebreid. Hij deed dat in de toen ver-
nieuwende, gemengde stijl, waarbij een duidelijke 

zichtas werd gecombineerd met landschappelijke ele-
menten daaromheen. Springer was ook een groot boom-
kundige en maakte van deze begraafplaats tevens een 
arboretum.

Landschapsontwerper
Dit begraafpark heeft een bijzonder ontwerp, met slin-
gerende paden rondom een centraal gelegen ‘krakeling’. 
Groot bewonderaar van Springer en beheerder van zijn 
gedachtegoed is Johan Mullenders, voorzitter van de 
Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster. Hij is de boom-
verzorger en boomkundige van dit groene gedenkpark. 
Mullenders liep al jaren rond met het idee een monument 
voor deze vooraanstaande landschapsontwerper op te 
richten. Want een standbeeld heeft Springer nog nergens 
gekregen.

De toenmalige directeur van DNO, Marie-Louise Meu-
ris, maakte in 2018 op een groepstentoonstelling kennis 
met mijn werk. Zij bracht me in contact met Johan Mul-
lenders. Al snel werd ook ik gegrepen door de historie en 
nalatenschap van Springer. Teylers Museum in Haarlem 
had in 2003 een overzichtstentoonstelling over deze tuin-
architect ingericht en de catalogus bood een schat aan 
informatie. Springer realiseerde vele projecten door het 
hele land: behalve zijn begraafplaatsen zo’n zeshonderd 
tuinen, plantsoenen en stadsparken. Ook heeft hij bij-
gedragen aan de oprichting van een aantal verenigingen, 
als de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (1922), de 
Nederlandse Dendrologische Vereniging (1924) en aan de 
opleiding voor tuinarchitecten (1928).

Het beeld
Voor dit project gebruikte ik tientallen foto’s om tot een 
gelijkende weergave te komen. Ik heb een kleine buste 
van klei gemaakt, die de directie en de communicatie-
adviseur van DNO, Carla van der Elst, met enthousiasme 
ontvingen. Samen met Mullenders en Van der Elst heb 
ik het plan verder uitgewerkt, waarna het ontwerp bij het 
jubileum officieel aan het publiek is getoond. Voor het in 
brons gieten van het model is een fondsenwerfactie ge-
start. Met de plastische uitwerking van het portret ben ik 
lang bezig geweest. Dit heb ik met trots en enthousiasme 
gedaan. Mijn doel was, een buste te maken van blijvende 
waarde voor komende generaties die belangstelling heb-
ben voor beheer en behoud van landschapsparken.

Harriet Jellema
bronzenkop.nl

Woensdag 9 oktober jl. herdacht De Nieuwe Ooster te 
Amsterdam het 125-jarig bestaan. Tijdens dit jubileum 
is het model gepresenteerd voor een borstbeeld van de 
vooraanstaande landschapsarchitect Leonard Antony 
Springer (1855-1940), die deze begraafplaats in 1894 
ontwierp. Met dit begraafpark vestigde hij zijn naam. 
Wij vroegen de maker van het beeld, Harriet Jellema, 
om dit project kort toe te lichten.

Een borstbeeld van landschaps
architect Leonard Springer
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Wilt u een blijvend monument voor Springer steunen? U kunt uw 
gift, onder vermelding van ‘Beeld Springer’ overmaken op reke-
ningnummer NL76 INGB 0003 6991 05 t.n.v. Stichting Arboretum 
De Nieuwe Ooster. Het borstbeeld wordt onthuld door Harriet Jellema en Johan Mullenders.

Foto’s Annelies Rigter

Harriet Jellema poseert bij haar borstbeeld in klei van Springer



terebinthnieuwS
THEMADAG LIMBURGSE BEGRAAFCULTUUR 
OP 24 AUGUSTUS IN MAASTRICHT
Eén stuk vlaai is geen vlaai. Daarom heette Bjorn Duijkers, beheerder van 

de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht, de deel-

nemers aan de themadag over de Limburgse begraafcultuur welkom met 

twee stukken vlaai, of zoals de Limburger zegt: vla. Een pruimenvlaai is 

overigens,	vanwege	de	donkere	kleur,	bij	uitstek	geschikt	voor	de	koffie-

tafel bij een uitvaart. 

Daarmee was de toon gezet voor een mooie en interessante dag. Corry 

de Koster leidde de zestien deelnemers rond over het nieuwe en het 

oude, monumentale deel van de begraafplaats. Anderhalf uur was van-

zelfsprekend te kort voor alles wat er op deze begraafplaats te zien is en 

wat daarover te vertellen is. Het gaat immers om het stenen archief van 

tweehonderd jaar Maastricht en Maastrichtse cultuur.

Pootjes
Onze gids voerde ons langs een aantal hoogtepunten, onder andere 

langs graven waarop duidelijk te zien is wat het beroep van de overle-

dene is geweest (zoals harpist, fotograaf of beeldhouwer), langs de di-

verse rotondes met een eigen thema (bijvoorbeeld Nederlands-Indië, de 

burgemeesters van Maastricht), langs het islamitische en het joodse deel 

en langs opvallende piëta’s (uitbeeldingen van de dode Christus verge-

zeld door Maria of engelen) en andere van de talloze kunstwerken die de 

begraafplaats rijk is.

Prachtige sequoia’s, thuja’s en andere bomen zorgden op deze warme 

zaterdag voor de broodnodige verkoeling. Intussen kwam het Beleg van 

Maastricht (1673) ter sprake, onze koloniale geschiedenis, de slachtoffers 

van de Spaanse griep en heel veel meer. We signaleerden ook dat een 

aantal zerken ‘op pootjes’ stonden. Wat zou daar de reden van zijn?

Kennismaking met Hera-project
Na de rondleiding en de lunch vertelden Eric Venbrux en Mariske Wes-

tendorp kort over hun Europese onderzoeksproject, waarbij ook deze 

begraafplaats is betrokken. Hun onderzoeksvraag is: in hoeverre vind je 

minderheden terug op begraafplaatsen in ons land, ofwel: hoe divers is 

onze funeraire cultuur en hoe verandert dat? Het komende jaar zal Tere-

binth aandacht aan dit project besteden (zie p. 24).

Twee voor twaalf
Daarna besteedde Maurice Heemels uitgebreid aandacht aan de begraaf-

cultuur in Limburg. De eeuwenoude rooms-katholieke funeraire rituelen 

dreigen te verdwijnen. Het aantal rooms-katholieke uitvaarten daalt, 

samen met andere rituelen die uit de volkscultuur ko-

men en van oudsher bij onze zuidelijke begraafcultuur 

hoorden. Heemels stelde de vraag: willen we daar iets 

aan of tegen doen?

Er ontspon zich een levendige discussie waarin de 

Stichting Oude Groninger Kerken als voorbeeld werd 

genoemd voor de provincie Limburg. Cruciaal is ook 

de houding van de rooms-katholieke kerk: stimuleert 

zij haar parochianen wezenlijk tot behoud van het 

katholieke funeraire erfgoed, of niet? Zij zijn immers 

degenen die in de praktijk zorgen voor onderhoud en 

beheer van het kerkhof in hun dorp… 

Maurice Heemels toonde aan dat het twee voor twaalf 

is, met een dringende vraag: hoe zien nabestaanden 

de toekomst van het katholieke kerkhof? En dus ook: 

hoe gaan de protestanten om met hun kerkhoven en 

begraafplaatsen?

Korrie Korevaart
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Aandachtig luisteren deelnemers naar gids Corry de Koster op de begraafplaats aan de Tongerseweg 
in Maastricht. Foto Jenny Mateboer

Eén van de vele piëta's op de begraafplaats Tongerseweg.  Foto Jenny Mateboer



terebinthnieuwS
TWEEDE BIJEENKOMST 
PLATFORM FUNERAIR ERFGOED
Op 9 oktober kwamen ruim zestig bezoekers naar de bijeenkomst van 

het Platform Funerair Erfgoed in Amersfoort, gewijd aan het thema ‘vrij-

willigers op begraafplaatsen’. Anja Vink (directeur van de R.K.-begraaf-

plaats Buitenveldert in Amsterdam), Harry Fellinger en Sybrand Homan 

(bestuursleden van de Stichting Anna van Ewsum uit Leek) en Ronald 

Hetem (projectadviseur Vereniging Nederlandse Organisatie voor Vrijwil-

ligerswerk) spraken elk vanuit hun perspectief over vrijwilligerswerk. 

Je moet investeren in je vrijwilligers
De stadse situatie van Amsterdam is natuurlijk een andere dan die in een 

dorp in Groningen of Overijssel, maar knelpunten waren voor alle toe-

hoorders herkenbaar. Anja Vink wees de organisaties met vrijwilligers op 

hun verantwoordelijkheid om hun hulpkrachten voldoende toe te rusten 

voor hun taak. Ze verdedigde ook de stelling dat de aanwezigheid van 

een professionele coördinator nuttig is, want vooral die biedt garantie op 

de noodzakelijke vernieuwing en verandering in denken en doen van een 

vrijwilligersgroep.

De twee sprekers uit Leek vertelden over de inhoud en organisatie van 

het werk van hun stichting. Veel toehoorders herkenden daarin hun eigen 

activiteiten om historische grafmonumenten zo lang mogelijk mee te 

laten gaan en daar zoveel en zo vaak mogelijk aandacht voor te vragen. 

Ook zij hielden het publiek voor: ‘Je moet investeren in je vrijwilligers.’

Ronald Hetem analyseerde soorten vrijwilligers, hun uiteenlopende doe-

len, betrokkenheid en persoonlijke motivatie. Ook de samenstelling van 

vrijwilligersgroepen verandert, onder invloed van bijvoorbeeld de pen-

sioenleeftijd en omdat tegenwoordig ook veel mensen met een uitkering 

mee mogen werken op begraafplaatsen. 

Ook nu weer legden veel bezoekers onderling nuttige contacten – en dat 

is een belangrijk pluspunt van deze bijeenkomsten: waar kom je zoveel 

funerair betrokkenen in één zaal tegen?

NOTEER VAST IN UW AGENDA
Themadag 5000 jaar begraven in het Gooi
De volgende themadag is in Laren (Noord-Holland), op zaterdag 
18 april 2020. Het programma verschijnt in Terebinth 2020-1.

Weekend van de Begraafplaats 2020
Het Weekend van de Begraafplaats vindt plaats op vrijdag 5 t/m zondag 
7 juni 2020. Zie voor nader nieuws: weekendvandebegraafplaats.nl.
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Voorzitter Bert Lever bedankt sprekers (v.l.n.r.) Harry Fellinger, Sybrand Homan, 
Anja Vink en Ronald Hetem. Foto Clasien de Vries

LezerSonderzoek
 

Waarom een onderzoek?
De redactieleden maken met veel inzet vier maal per jaar dit tijdschrift 

Terebinth. We willen graag weten, hoe u het blad waardeert. Het is im-

mers goed om af en toe na te denken over de koers en de inhoud van het 

blad. Voldoen we met Terebinth aan uw verwachtingen? Leest u het blad 

met plezier? Zijn er onderwerpen die u mist, of waarvan u vindt dat er 

juist te veel over geschreven wordt?

Samenstelling onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een paar inleidende vragen en een groot 

aantal vragen gericht op de inhoud van Terebinth. Zo informeren we per 

rubriek of u die wel of niet leest, en met welk cijfer u die wilt waarderen. 

Daarbij wordt een schaal gehanteerd van 1 (onvoldoende) tot 5 (uit-

muntend). U kunt de vragen het eenvoudigst beantwoorden als u een 

nummer van Terebinth bij de hand houdt. Invullen duurt ongeveer acht 

minuten.

Invullen is anoniem
Invullen van het onderzoek gebeurt anoniem: er worden geen naar uw pc 

of mobiel herleidbare gegevens opgeslagen.

Het onderzoek staat online op https://nl.surveymonkey.com/r/Terebinth 

U kunt het onderzoek ook bereiken door de QR-code te scannen met uw 

mobiele apparaat.

We stellen het erg op prijs, als u het lezers-

onderzoek invult. U heeft daarvoor de tijd 

tot en met maandag 23 december 2019. 

Begin volgend jaar laten we u de resultaten 

weten en wat we daarmee doen. We zijn erg 

benieuwd naar uw reactie!

Adviezen stichting Anna van Ewsum. Foto Korrie Korevaart



terebinthnieuwS
KANDIDATEN VOOR 
DE GOUDEN TEREBINTH 2020
De Gouden Terebinth, de tweejaarlijkse funeraire prijs die stichting Tere-

binth in 2015 heeft ingesteld, wordt op 8 februari 2020 voor de derde 

keer uitgereikt. Winnaar van deze prijs is de organisatie/instantie of de 

persoon die zich volgens de jury in 2018-2019 uitzonderlijk heeft inge-

zet voor het behoud van de klassieke begraafplaats. 

Op 6 december – dus rond de verschijningsdatum van dit Terebinth-

nummer – worden drie van de vijftien kandidaten genomineerd. Dat 

zijn de kanshebbers die zullen wedijveren om de wisseltrofee en de 

prijs van € 1.000.

Een Terebinthwerkgroep die bestaat 

uit Anita van Breugel (architectuur- 

en cultuurhistoricus), Hessel van 

Dijk (historicus en uitvaartonderne-

mer) en Joan Patijn (medeoprichter 

van de stichting Tot instandhouding 

van de Joodse begraafplaats te 

Overveen), bereidt de nominatie en 

de prijsuitreiking voor. Zij hebben 

zich verdiept in het werk van de 

vijftien kandidaten. 

Dat zijn, in willekeurige volgorde:

•	 Bestuur	van	de	Stichting	Op	den	Rösheuvel,	Valkenswaard

•	 Stichting	Oude	Begraafplaats	Gouda

•	 Werkgroep	Funerair	erfgoed	van	de	Oudheidkundige	Kring	Hulst		 	

 (OHK)

•	 Houtzaagkunstenaar	en	boomverzorger	Dave	Harmsworth

•	 Stichting	Oude	Kerkhof	Roermond

•	 Vrijwilligers	van	de	Stichting	Noorder	Begraafplaats	Assen

•	 Stichting	Sovjet	Ereveld,	Leusden

•	 Stichting	tot	Behoud	van	de	Drentse	Graftrommels,	Veenhuizen

•	 Maatschap	Crematorium	Kranenburg,	Zwolle

•	 Steenhouwer	Henk	Welling,	Ulft

•	 Vrijwilligster	Anneke	Jesse,	Leiden

•	 Werkgroep	Hôf	&	Toer	(een	plaatselijke	commissie	van	de	stichting		 	

 Alde Fryske Tsjerken), in Huizum

•	 Stichting	Online-Verleden	(online-verleden.nl,	inclusief	online-

 begraafplaatsen.nl en online-familieberichten.nl)

•	 Werkgroep	Maria	Rust	van	de	Historische	Vereniging	Westelijk	Voorne			

 (HVWV), in Rockanje

•	 Vrijwilligersgroep	van	de	algemene	begraafplaats	Middelstum	(van	de		

 Historische Vereniging Middelstum).

Opnieuw gaat het om succesverhalen, van het 

werk van de klassieke vrijwilliger tot gedreven 

ambachtslieden en grootse media- en restaura-

tieprojecten.

Uitreiking Gouden Terebinth 
8 februari 2020
Het bestuur nodigt alle belangstellenden van 

harte uit om de prijsuitreiking bij te wonen, 

op 8 februari 2020 in Utrecht. De drie genomi-

neerden presenteren dan hun project, waarna 

de jury de winnaar bekend zal maken. De jury 

bestaat uit voorzitter Karel Loeff (directeur 

Erfgoedvereniging Heemschut) en de leden 

Laurens Sparrius (onderzoeker bij Floron) en 

Nicoline Zemering (directeur begraafplaats 

Rhijnhof).

Dat wordt zonder twijfel een spannende mid-

dag met drie boeiende presentaties, voor Tere-

binthdonateurs en al wie begraafplaatsen een 

warm hart toedragen!
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uitreiking 
gouden terebinth

Datum: 8 februari 2020

Tijd 13.00-17.00 uur

Locatie Aula begraafplaats Tolsteeg

 Maansteenweg 1

 3523 SR Utrecht.

Aanmelden voor deze middag is verplicht, via bureau@

terebinth.nl of tel. 06 2417 3646. 

Voor donateurs en kandidaten is de toegang gratis, 

niet-donateurs betalen € 10. Zie verder terebinth.nl.

In 2018 waren de drie genomineerden: vrijwilliger Peter van Schaijk (met zijn werk voor stichting In Paradisum in 
Nijmegen), de Stichting Ter Navolging Tiel (in de persoon van voorzitter Christa Tydeman) en Suzanne van Leen-
dert (de maakster van de documentaire Zielen van Utrecht). De Stichting Ter Navolging nam op 3 februari 2018 
de wisseltrofee in bewaring, tot 8 februari a.s. Foto Clasien de Vries



Van 2 tot 5 oktober 2019 vond in Gent (België) het 
achttiende congres van de Association of Signi-
ficant Cemeteries of Europe (ASCE) plaats. Het 
congresthema was ‘Erfgoedbegraafplaatsen in de 
21ste-eeuw: gebruik, hergebruik en mede gebruik’.

ASCE is een Europese non-profit organisatie, op-
gericht in 2001. De organisatie heeft als doel de 
kennis rond management, onderhoud, restauratie van 
en onderzoek naar het funerair erfgoed te bevorderen 
en te delen. ASCE verenigt naast publieke en private 
eigenaars van begraafplaatsen dan ook wetenschap-
pelijke instellingen. Vandaag telt de vereniging meer 
dan tweehonderd leden uit tweeëntwintig Europese 
landen. Iedereen is welkom op de studiedagen en kan 
de nieuwsbrief, website en facebookpagina van de ver-
eniging gratis volgen.

Gedurende drie dagen wisten tien internationale spre-
kers de honderdzeventig congresdeelnemers te boeien 
met hun uiteenlopende verhalen en soms controversi-
ele standpunten. Dat een begraafplaats er is voor de le-
venden en niet voor de doden, werd algemeen beaamd. 
Dat je voor die levenden dan ook concerten, theater-

voorstellingen, filmvoorstellingen en Halloween-tours 
kunt organiseren, kon bij sommige deelnemers op veel 
minder sympathie rekenen. Hergebruik werd niet en-
kel geïnterpreteerd als hergebruik van een graf of de 
begraafplaats maar ook als hergebruik van kennis via 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Het werd duidelijk dat 
over heel Europa beheerders van begraafplaatsen de 
grenzen van het mogelijke, het wenselijke en het haal-
bare aftasten.

De theorie werd aangevuld met workshops op de be-
graafplaats van Laeken (Brussel), de Westerbegraaf-
plaats (Gent), de begraafplaats van Sint-Amandsberg 
(Gent) en Tyne Cot Cemetery (Zonnebeke). Beheer-
ders en gebruikers lichtten hun dagelijkse praktijk ter 
plekke toe.

In 2020 wordt het congres in Milaan (Italië) gehou-
den. De precieze datum en het thema zullen later be-
kend worden gemaakt door ASCE.

Joeri Mertens
(Onderzoeker bouwkundig en funerair erfgoed)

Meer informatie op: significantcemeteries.org 

Rondleiding in de ondergrondse grafgalerij op de begraafplaats van Laeken (Brussel).

Buitenlands nieuws

Hoe kun je een begraafplaats 
hergebruiken? 

TerebinTh 2019-4 23

Voer voor een geanimeerd debat in Gent



introductie hera-Project
Europees onderzoek naar funerair erfgoed 
van migranten
In 2019-2021 loopt een Europees onderzoek, 

gefinancierd	door	HERA	(Humanities in Euro-

pean Research Area), kortweg het Hera-project. 

Onder zoekers van de Rijksuniversiteit Groningen 

(onder leiding van prof. Christoph Jedan) en van 

de Radboud Universiteit Nijmegen (onder lei-

ding van prof. Eric Venbrux) nemen hieraan deel. 

De	stichting	Terebinth	is	officieel	maatschap-

pelijk partner van het project, omdat er binnen 

de stichting zoveel kennis op funerair gebied 

aanwezig is.

Doel van de studie
Het Hera-project bestudeert de opname en 

uitsluiting van minderheden in de samenleving, 

zoals die terug te zien is op begraafplaatsen en 

crematoriumterreinen. Dit wordt onderzocht in 

acht middelgrote steden in het Verenigd Konink-

rijk, Ierland, Zweden, Noorwegen, Luxemburg en 

Nederland. Het project gaat onder andere over 

diversiteit in het bestaande en toekomstige 

funerair erfgoed. In samenwerking met stichting 

Terebinth willen we een lans breken voor meer 

aandacht voor deze toenemende diversiteit.

Diversiteit op begraafplaatsen
Nederland neemt al eeuwenlang migranten op 

in de samenleving. Dit is duidelijk weerspiegeld 

op begraafplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de al 

eeuwen bestaande begraafplaatsen voor Sefar-

dische en Asjkenazische joden, of incidenteel 

graven van Chinezen, Roma en Sinti.

Korter geleden hebben ook volledig islamitische 

begraafplaatsen of islamitische gedeelten op 

bestaande begraafplaatsen hun plek gevonden 

in het Nederlandse funeraire landschap. Andere 

voorbeelden zijn het onlangs speciaal voor hin-

does aangelegde strooiveld Nirvana in Usselo; 

de Chinese begraafplaats in Zwolle, aangelegd 

in 2014; de Syrisch-orthodoxe begraafplaats in 

Glane; en een gepland Armeens grafveld op de 

begraafplaats Tongerseweg in Maastricht. Het 

huidige funerair erfgoed kent dus al de nodige 

diversiteit. De verwachting is dat dit alleen maar 

zal toenemen. Maatschappelijke veranderin-

gen eindigen namelijk niet bij de poorten van 

begraafplaatsen. Het is daarom interessant om 

ons af te vragen: hoe geven migranten en hun 

nabestaanden mede vorm aan het Nederlandse 

funerair erfgoed?

Maastricht en Leeuwarden
Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt 

uitgevoerd in Maastricht en Leeuwarden. De 

vergelijkingen tussen steden in de verschillende 

Europese landen zullen over en weer verschillen 

en overeenkomsten laten zien. De verwachting 

is dat dit ook geldt voor een vergelijking tussen 

Leeuwarden en Maastricht.

In een speciale rubriek voor Terebinth zullen 

deelnemers aan het Hera-project lezers laten 

kennismaken met de culturele diversiteit op 

verschillende begraafplaatsen. Als afsluiting van 

het project zal er ook een tentoonstelling te zien 

zijn, in ieder geval in Maastricht en Leeuwarden. 

Op onze (Engelstalige) website is meer informa-

tie over het onderzoek te vinden: cemi-hera.org.

Mariske Westendorp
(Postdoc onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen)

Eric Venbrux
(Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen)

Drie graven op de Noorderbegraafplaats, Leeuwarden. Twee hiervan bestaan uit brede marmeren 
afdekplaten, aan beide kanten beschermd door een leeuw, met potten verse planten erop. Chinese 
karakters vertellen wie hier begraven liggen. Tussen deze graven bevindt zich de laatste rustplek van 
een man met een Nederlandse achternaam. Op zijn graf Nederlandse tekst, met op de voorste hoek 
een beeld van een lezende boeddhistische monnik. Een markant geheel op deze begraafplaats waar 
verder het sobere, calvinistische karakter van Leeuwarden duidelijk zichtbaar is. 

Islamitische graven op de begraafplaats Tongerseweg, Maastricht. Foto’s Mariske Westendorp
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Rond Allerheiligen (1 november) en Allerzielen 
(2 november) krijgen de dood en daarmee de 
begraafplaatsen extra aandacht. Ook daarom wil 

het bestuur van Stichting Op den Rösheuvel graag vertel-
len over de geschiedenis van begraafplaats en stichting. 
Kortom, dit is hét moment om met de twee bestuursle-
den, Harrie Toussaint en Wil Coolen, een rondwandeling 
te maken over de dodenakker aan de Kerkhofstraat te 
Valkenswaard.

Afgebroken kerk
In de schaftkeet staat de koffie klaar. Wil Coolen haalt 
met een collega-vrijwilliger, Harrie van de Paal, herinne-
ringen op aan de jaren dat ze allebei nog ambtenaar bij de 
gemeente waren. Het gesprek komt vanzelf op het verle-
den van deze uitgestrekte begraafplaats, die door de jaren 
heen steeds weer is uitgebreid. ‘De geschiedenis gaat met 
zekerheid terug tot het jaar 1500, toen hier een kerk werd 
gebouwd’, legt Coolen uit. ‘Waar die precies stond, zullen 
we dadelijk zien.’ Hondje Sammie van Toussaint snuffelt 
wat rond en er komen nog een paar vrijwilligers binnen 
die graag meeluisteren. Koffie wordt ingeschonken. ‘Toen 
in 1860 de Nicolaaskerk aan de Markt in gebruik werd 
genomen, werd het oude gebedshuis hier gesloopt. Maar 

de doden bleven op dit kerkhof begraven worden’, gaat 
voorzitter Coolen verder.

Sterfhuisconstructie
Later werd er een stuk van het kerkhof afgescheiden voor 
de Nederlandse Hervormde Gemeente. De Nicolaasparo-
chie kocht een stuk grond voor een apart kerkhof voor 
haar parochianen en ook de hervormden breidden uit. Tot 
slot stichtte ook de nieuwe Antoniusparochie hier in 1922 
haar eigen begraafplaats. Uiteindelijk nam de gemeente in 
1965 de lappendeken van gescheiden begraafplaatsen in 
zijn geheel over. Toen in 1970 de algemene begraafplaats 
Eikenhof aan De Sil in Valkenswaard werd geopend, leek 
de Oude Begraafplaats ten dode opgeschreven. Coolen 
vat het kernachtig samen: ‘Een sterfhuisconstructie. In de 
jaren tachtig werd de boel hier flink verwaarloosd.’

Groen licht
Coolen was als bouwkundige in dienst bij de gemeente 
Valkenswaard en begon zich als monumentenambtenaar 
en adviseur van de monumentencommissie voor de be-
graafplaats te interesseren. Zijn ervaring als genealoog 
kwam goed van pas bij het archiefonderzoek naar de 
geschiedenis ervan. Rond 2005 ging hij met een groep 

Redacteuren van dit blad bezoeken, beschrijven en fotograferen tientallen begraafplaatsen in het land. Zij laten zien wat 
zij het vermelden waard vinden. Maar, wat vinden de mensen die erbij betrokken zijn zelf van belang? In de serie ‘Onze 
begraafplaats’ draaien we het dan ook om: nu komen beheerders of andere betrokkenen aan het woord over hun begraaf-
plaats. Deze keer: de Oude Begraafplaats in Valkenswaard.

TerebinTh 2019-4 25

Ook de natuur krijgt een kans op de Oude Begraafplaats: een enorme beuk, met de gedeeltelijke reconstructie van de achttiende-eeuwse kerkhofmuur.

Onze begraafplaats 
De Oude Begraafplaats 
in Valkenswaard 
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vrijwilligers aan de slag op de Oude Begraafplaats. Ook 
na zijn pensionering in 2011 werkten ze samen door: 
‘Het is nu een vriendengroep. Dit ging ook helemaal niet 
over verdringing van betaalde krachten, want rijden er 
geen vrijwilligers op de buurtbus, dan komt er helemaal 
geen bus. Zo simpel is het – ook bij ons.’
Met het oog op de continuïteit en de overdracht van hun 
kennis en kunde hebben ze in 2012 een stichting opge-
richt die in een overeenkomst met de gemeente hun werk 
en positie duidelijk omschreef. Van belang is dat ze expli-
ciet de taak hebben de gemeente te adviseren in funeraire 
zaken.
Nadat hier enkele decennia geen begravingen mochten 
plaatsvinden, gaf de gemeente in 2012, na een nota van 
Coolen hierover, toch weer groen licht. Het oude kerk-
hof werd vanaf dat moment een bijzondere plek nabij het 
centrum. ‘Nog niet iedereen weet hoe mooi het hier is. 
Dit is een oase van rust, en: bezoekers herkennen in de 
namen op de grafstenen vaak personen uit hun familie 
of uit hun omgeving. Dat schept een band’, zegt 
secretaris/penningmeester Toussaint, die samen 
met Coolen hier ook rondleidingen verzorgt.

Tegenwoordig vinden er nog gemiddeld zo’n 
tien begravingen per jaar plaats. De stichting 
stelt alles in het werk om deze historische 
plaats van rust en bezinning levend te houden 
door goed onderhoud, inclusief restauraties 
en onderzoek naar nabestaanden en funeraire 
gewoonten en gebruiken.

Calvarieberg
Buiten geven de heren uitleg bij het informatie-
bord bij de ingang. Dat geeft de feitelijke situatie 
van 1969 weer. ‘Tot op de dag van vandaag zullen 

hier zo’n twaalfduizend mensen zijn begraven’, denkt 
Coolen. Ruimingen hebben hier doorgaans alleen boven-
gronds plaatsgevonden. De grafstenen werden verwijderd, 
maar de stoffelijke resten zijn altijd ondergronds aanwezig 
gebleven: ‘Tenzij nabestaanden hun familie wilden herbe-
graven, hier of elders.’ Hij wijst naar de calvarieberg, de 
grot in het midden van het hoofdpad. Net als in de kerk 
vroeger, zijn hier de grootste en dus duurste graven gesitu-
eerd. We passeren ook de laatste rustplaats van de beken-
de voetballer en trainer Rinus Michels (1928-2005).
Als geen ander beseft Wil Coolen dat de ontwikkelingen 
in de politiek langzaam gaan: ‘Weerderheem, de plaatse-
lijke heemkundekring, zag rond 1980 al wél de cultuur-
historische waarde van deze plek, maar de gemeente niet. 
Het is als met een groot zeeschip: dat verandert nu een-
maal traag van koers. Je moet gewoon stug volhouden.’

‘Willy van den Kerkhof’
‘Achteraan zijn enkele vakken gemaakt waar begraven kan 
worden tegen dezelfde tarieven als op Eikenhof. Elders op 
de Oude Begraafplaats zijn meer mogelijkheden voor in-
dividuele graf-kunstwerken gekomen, en is het tarief ook 
wat hoger’, legt Coolen uit. Via enkele paden bereiken we 
de plek waar de eerste kerk stond: je kunt nog zien waar 
de fundamenten lagen.
Een eindje verderop ligt het oudste graf, van de Engels-
man Richard Hamond. Hij woonde lange tijd in Valkens-
waard en overleed in 1845. Coolen vestigt de aandacht 
op de verzamelzerk van de nonnen van Carolus, op het 
kunstwerk van Paul van Osch en Frans Hoppenbrouwers, 
en natuurlijk op het mausoleum van de familie Maas-
Leën, een rijksmonument.
Op het gemeentehuis werd Coolen destijds gekscherend 
‘Willy van den Kerkhof ’ genoemd, naar de ‒ bijna ‒ 
gelijknamige voetballer, maar dat deerde hem niet: 

Bestuursleden van de stichting Op den Rösheuvel: Harry Toussaint (l) en 
Wil Coolen (r), bij het informatiebord bij de ingang.

Plattegrond van de Oude Begraafplaats, met de oorspronkelijke 
onderdelen: het middeleeuwse kerkerf, het Nicolaaskerkhof, het 
Antoniuskerkhof en de Nederlands-Hervormde begraafplaats. 
Groen omlijnd is het gedeelte dat gemeentelijk monument is geworden. 
Lichtblauw zijn de beoogde nieuwe paden. De groene banen geven de rijen 
aan die voor heruitgifte in aanmerking komen.
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het ging om de resultaten. Hoe langzaam de ambtelijke 
molens soms ook maalden. Coolen heeft in zijn loopbaan 
vooral ook geleerd: ‘Hardlopers zijn doodlopers. Pres-
sen helpt niet, dan keert de wal het schip.’ Die resultaten 
kwamen er ook: twee keer stelde de gemeenteraad een 
fors bedrag voor renovatie beschikbaar, in 2007 kreeg een 
deel van de begraafplaats de status van gemeentelijk mo-
nument, en onlangs werd het lijkenhuisje opgeknapt, zo-
dat de vrijwilligers het als werkplaatsje kunnen gebruiken. 
Met een onkostenvergoeding van € 1.500 per jaar kan de 
stichting het nu redden.

Verlanglijst
Er valt nog veel meer boeiends te vertellen, over de oor-
logsgraven en de serie graftombes van de familie Van Best. 
Maar ook een aantal bomen verdient extra aandacht. 
Toussaint: ‘We hebben een sequoia-boom uit het huidige 
Van Bestpark, en er staat hier ook een zuilcipres.’
Coolen is niet iemand die in termen van conflicten denkt: 
‘Eigenlijk hebben we het vrij goed voor elkaar. Anders 
dan in 1970 is er nu maatschappelijk draagvlak voor ons 
werk. Maar de stichting heeft beslist nog een verlang-
lijst, met een aantal concrete doelen, zoals de bouw van 
een klokkenstoel. Daar hebben we vijfentwintigduizend 
euro voor nodig. Dat moet iets moois worden, anders 

hoeft het niet. Het luiden van de klok hoort immers bij 
begrafenissen en herdenkingen. En ja, die schaftkeet is 
geen ideale plek om koffie te drinken. We willen graag 
een nieuwe, vaste ruimte. Verder willen we de historische 
begraafplekken elders in de gemeente, die verdwenen zijn, 
voorzien van informatieborden.’ Aan ideeën geen gebrek. 
De doelstellingen van de stichting beperken zich gelukkig 
ook niet tot dit oude kerkhof: ‘Ons werkgebied beslaat 
statutair de hele gemeente Valkenswaard: we houden ons 
ook bezig met de andere begraafplaatsen, zoals de paro-
chiebegraafplaats Sint-Martinus in Dommelen en het 
parochiekerkhof van Sint-Servatius in Borkel en Schaft. 
Bovendien doen wij onderzoek in de hele regio en stel-
len we onze expertise ook graag aan anderen beschikbaar. 
Onze website vormt een prima platform om studies over 
begraafplaatsen in de regio voor een breed publiek toe-
gankelijk te maken.’

Bij gelijke geschiktheid
De groep kan nog jaren vooruit, maar ziet graag een 
paar jongere vrijwilligers lid worden. Coolen: ‘We willen 
onze kennis graag overdragen. Omdat wij –toevallig– een 
gezelschap van alleen mannen zijn, gaat onze voorkeur 
voor een volgende bestuurssecretaris uit naar een vrouw. 
Ja, daar streven we echt naar, “bij gelijke geschiktheid en 
kwaliteiten”, zoals dat heet.’
De stichting heeft een uitvoerige website, met veel nuttige 
informatie. ‘Maar als je met een paar mensen bent, kun 
je je te allen tijde bij ons melden voor een persoonlijke 
rondleiding’, moedigt Coolen zijn potentiële bezoekers 
altijd aan.

Evert Meijs
(Consulent Oorlogsgravenstichting)

De Oude Begraafplaats, Kerkhofstraat, Valkenswaard
opdenrosheuvel.nl

Een kwestie van 
volhouden

Zoeaafje?
Op de Oude Begraafplaats staat een kruis op het graf van Adrianus 
Verhoeven (1884-1958) en Petronella M. Hamers (1894-1920). Boven-
aan dit kruis hangt een wit ornamentje. Evert Meijs vroeg Terebinth 
naar	de	betekenis	ervan,	maar	het	lukte	niet	dit	figuurtje	thuis	te	
brengen. Moest het een uniformpje van een zoeaaf voorstellen – met 
kekke tressen en wapperende jaspanden? Gezien de jaartallen van de 
overledene kon het ornament volgens Wil Coolen niet verwijzen naar 
het graf van een zoeaaf. 

Terebinth zette de foto op de facebookpagina, met als resultaat: twee 
mensen ontcijferden de letters INRI, anderen legden uit wat die voor-
stellen. Het zijn de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis 
van Jezus (Johannes 19:19): Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus de 
Nazarener, koning der Joden). Op veel afbeeldingen van de kruisiging 
staat die tekst boven het hoofd van Christus. Conclusie? Het is een 
INRI-tekstbordje met wat vreemd gekrulde punten en gedrapeerde 
kwasten,	niet	specifiek	funerair.

Karakteristieke rij grafmonumenten, vóór het gerestaureerde lijken-
huisje (rechts).



uit het veLd / hugo veerkamP
In deze rubriek vertellen mensen 
uit het veld over hun werk voor het 
behoud van ons funerair erfgoed. 
Aan het woord is amateurfotograaf 
Hugo Veerkamp. Hij vertelt over 
zijn tochten door Nederland en 
de 140.000 foto’s die hij op ruim 
negenhonderd begraafplaatsen 
maakte.
 
Veerkamp: ‘Ik ben systematisch begraafplaatsen 

gaan bezoeken en daar fotoreportages gaan 

maken sinds het overlijden van mijn moeder, in 

2006. Ik ben jarenlang mantelzorger geweest en 

had niet veel tijd. Fotograferen op zich is niet 

nieuw voor mij; dat doe ik vanaf mijn twintigste. 

Toen ik een jaar of tien was, zag ik zo’n koets 

met zwarte paarden, zelfs met een muziekcorps 

ervoor. Dat beeld uit mijn jeugd ben ik niet 

vergeten.’

Welkom
Hugo Veerkamp probeert aantrekkelijke be-

graafplaatsen te bezoeken, makkelijk te berei-

ken met openbaar vervoer: ‘Ik sta vroeg op, dan 

heb ik iets aan mijn dag. Ik zoek niet vooraf 

op internet, ik laat me graag verrassen. Het 

hangt er vanaf hoe het met mijn gezondheid 

gaat. Ik neem de tijd, rustig op een bankje een 

boterhammetje eten. Ik wil nog van alles zien 

en doen. Gaan zitten en wachten op het einde, 

heeft weinig zin. Het is ook een psychologische 

voorbereiding op de dood. Je hebt bovendien 

altijd een reden om met mensen te praten.’

Doorgaans voelt Veerkamp zich erg welkom op 

een begraafplaats. Hij heeft wel bordjes zien 

staan met daarop: ‘Niet fotograferen’. Maar daar 

wordt ook weer niet zo strikt over gedaan, is 

zijn ervaring: ‘Ik hou altijd rekening met ande-

ren. Sommige mensen vragen mij zelfs foto’s te 

maken, maar ik zet ze zeker niet op internet. Ik 

heb wel eens moeten vragen om toestemming. 

Na enkele dagen kreeg ik die.’

Historisch belang
Met welk doel fotografeert hij? ‘Eerst komt mijn 

liefde	voor	de	fotografie;	ik	ben	iemand	die	

graag iets wil vastleggen. Wat ik ook altijd erg 

mooi vind, dat is de natuur – zoals op Oud Eik 

en Duinen. Maar zonder mijn bijzondere interes-

se in begraafplaatsen, zou ik niet zo hard lopen. 

Op Oud Eik en Duinen staat het restant van een 

kapel, met de muurresten van het schip en het 

koor. Daar binnenin wordt nog steeds begraven. 

Dat zie je ook op Hilligersberg in Rotterdam, of 

bij de Oude Toren in Warmond. Gewoon door-

gaan met begraven in de kerk, dat is het.’

Hij lijkt niet erg bezig met het historisch 

belang van zijn foto’s, maar maakt zich toch 

druk over de toekomst van zijn 

collectie. Mensen die een artikel-

tje willen schrijven over oude be-

graafplaatsen, hebben er volgens 

hem vaak last van dat er geen foto’s 

bewaard zijn.

Om zijn foto’s overzichtelijk te be-

waren gebruikt hij het programma 

Photo Gallery: prettig omdat de 

foto´s zo heel goed per rubriek en 

subrubriek in te delen zijn. Wie ove-

rigens eenmaal samen met Veer-

kamp achter zijn computer zit, komt 

er met moeite weer vandaan – wie 

veel reist, heeft veel te verhalen...

Romantisch
Kunst op een begraafplaats moet 

opvallen, vindt Veerkamp: ‘Het moet 

groot zijn, want er zijn duizenden 

graven. Vele daarvan zijn op zichzelf 

al een kunstobject, en die hoeven 

niet door een kunstenaar van naam 

gemaakt te zijn.’ 

Hij houdt van romantische plekken, 

zoals de begraafplaats Huis te Vraag 

in Amsterdam, de begraafplaats in 

Ginneken, en Oud Eik en Duinen, die 

bij hem om de hoek ligt. Vooral daar 

voelt hij zich thuis: ‘Ga ik naar het graf van Wil-

lem Drees, dan kom ik nog een bekende tegen, 

want een van zijn zoons ligt daar ook. Hem 

kende ik vanwege mijn werk bij de bank, Jan 

Drees. Een aardige man, heel verlegen.’

Dat het bij Veerkamp dieper zit dan een opper-

vlakkige hobby, bewijst het feit dat hij onlangs 

een funerair fonds op naam onderbracht bij de 

Stichting Oude Groninger Kerken. Die zich ge-

lukkig ook over zijn collectie funeraire boeken 

en foto’s zal ontfermen.

Korrie Korevaart

Hugo Veerkamp op het kerkhof bij de gerestaureerde N.H. kerk 
van Vierhuizen (Gr.). Foto: Peter Breukink
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