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Monument voor de slachtoffers van de Spaanse
griep in Hoogeveen. Foto Cor Koopmans

rangen, standen, culturen en rituelen zijn vertegenwoordigd. Sommige
verhalen kent iedereen omdat de overledene onlosmakelijk verbonden

Nieuwe rondwandeling Stenen Archief Amsterdam

is met de stad, zoals majoor Bosshardt. Maar ook ‘gewone’ Amsterdam-

De Nieuwe Ooster is een rijksmonumentale en groene plek waar mensen

mers hebben bijzondere levens. Die verhalen zie je soms terug in hun

afscheid nemen en herdenken. De begraafplaats herbergt tal van bijzon-

monument, maar vaker blijven ze verborgen. Sinds begin maart kunnen

dere verhalen, die een unieke afspiegeling vormen van Amsterdam. Alle

bezoekers gratis een brochure met een nieuwe rondwandeling krijgen bij
het kantoor en de portier. De anderhalve kilometer lange wandeling leidt
de bezoeker langs dertien monumenten van Amsterdammers met een
opmerkelijk verhaal. Een beknopte samenvatting is ter plaatse te lezen op
tekstbordjes.
De werkgroep Stenen Archief Amsterdam loopt elk jaar een ronde langs
graven waarvan de grafrechten zijn vervallen. Tijdens deze schouw wordt
bekeken of het grafmonument behouden dient te blijven. Dat kan zijn
vanwege de persoon die er begraven ligt, of omdat het monument een
typerend tijdsbeeld weergeeft. Het materiaal waarvan een monument is
gemaakt of de ontwerper ervan kunnen eveneens redenen zijn tot behoud. Ook kregen zeventien van deze bijzondere grafstenen de status van
rijksmonument. Zo blijven sinds 2005 belangrijke graven behouden die
voorheen geruimd konden worden. De begraafplaats krijgt hierdoor meer
en meer het karakter van een gedenkpark waar het culturele en funeraire
erfgoed van Amsterdam voor elke wandelaar zichtbaar is. Kom, zolang de

Monument ontworpen
door Charles Rochussen voor de acteurs Jan
Herman en Wilhelmina
Albregt-Engelman,
onthuld in 1880.
Foto Edwin Butter
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coronamaatregelen gelden, alleen of met zijn tweetjes. Groepen groter
dan drie personen zijn niet toegestaan.
Mischa Smeding
Stafmedewerker De Nieuwe Ooster
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Inhoud
Traditiegetrouw is het voorjaarsnummer van
Terebinth gewijd aan het Weekend van de
Begraafplaats. Dat weekend ging dit jaar, als
zoveel andere evenementen en bijeenkomsten, door de coronamaatregelen niet door. De
redactie kon zo wel meteen een wens uit het
lezersonderzoek vervullen: Korrie Korevaart
interviewde Kees Geut over de vervanging van
houten grafmonumenten. Stap voor stap neemt
zij u mee in dat proces. Verder een mooie wandeling in Huizum en een aflevering van Onze
begraafplaats over de Hof van Obergum.
Ruimschoots aandacht is er ook voor het Sovjet Ereveld in Leusden, winnaar van de Gouden
Terebinth 2020. En we presenteren naast veel

Twee leden van de familie Herckenrath, die zijn bijgezet in de grafkelder in Monster (zie pag. 16). Links
Leon (portret door Jan Willem Pieneman, 1835), foto collectie Westlands museum. En rechts zijn oom
Frans (portret door Cornelis de Cocq, ca. 1850), foto collectie Historische vereniging Monster-Ter Heijde
Foto omslag: Sovjet Ereveld, Leusden. Foto Bert Pierik

ander interessants de eerste column van Koos
Brandon Bravo. Genoeg te lezen!
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MENS & PLEK / ALICE ROEGHOLT, DIRECTEUR MUSEUM HET SCHIP
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Bert Lever

‘De eeuwige vrouw’ op het graf van Hildo Krop.
Foto’s Alice Roegholt
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DE HUIZUMER DODENAKKER
IN LEEUWARDEN
Funeraire wandeling

Zicht op de Dorpskerk Huizum met omringend kerkhof en aansluitend de begraafplaats

Wie Leeuwarden bezoekt, richt zich automatisch op de monumentale binnenstad. Die bezoeker ziet echter de ‘verborgen schat’
over het hoofd die Huizum heet. Dit oude dorp lag ooit ten zuidoosten van de stad, maar is nu geheel omringd door de stedelijke
bebouwing. Kern daarvan is de Dorpskerk Huizum, idyllisch gelegen naast de Wirdumervaart en het Abbingapark. Dit fraaie gebouw uit de twaalfde eeuw is niet alleen het oudste monument van de stad, maar heeft ook de oudste preekstoel van Friesland.
Eromheen ligt het monumentale kerkhof, waar niet meer mag worden begraven. De aansluitende gemeentelijke begraafplaats is
evenwel nog volop in gebruik. Samen vormen kerkhof en begraafplaats een ware stadsoase.

D

e kerk is inmiddels al zes jaar een bloeiend cultureel podium en valt sinds 2013 onder een
Friese erfgoedstichting, de stichting Alde Fryske
Tsjerken. Samen met stadskenner Leendert Plaisier loop
ik de kerk in, het begin van onze wandeling. Daar vallen
de zerken op van voorname Friese families uit de Gouden
Eeuw, zoals de Feijtsma’s en de Abbinga’s. Daar ligt ook
de steen van dominee David Acronius (overleden 1669),
aan wie Anna Maria van Schurman (1607-1678) – een
indrukwekkend literair en intellectueel multitalent en de
eerste vrouwelijke student in Nederland – een lofdicht
wijdde. Zij bezocht hem regelmatig wanneer ze bij haar
familie in de buurt op bezoek ging. Leendert begint meteen te vertellen: ‘Een van de vier grafkelders is gebouwd
door de Cammingha’s, een machtig geslacht in laatmiddeleeuws Friesland. Maar laten we snel naar buiten gaan
om kerkhof en begraafplaats te bekijken. Beide dodenakkers vormen een visueel geheel, ze worden slechts door
een beukenhaag gescheiden. Mijn vrouw ligt hier begraven, ik ontdek hier wekelijks nog nieuwe dingen.’

De adellijke afdeling ligt oostelijk
van het baarhuisje
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‘Als een kloek behoedt zij de doden’

Wie het toegangspad naar het kerkhof betreedt, vallen
twee zaken op. Om te beginnen: direct na het hek sta je
voor de grafsteenplaat van de ouders van onze meest kosmopolitische dichter, Jan Slauerhoff, die als scheepsarts
alle wereldzeeën bevoer. Hij wijdde zijn langste gedicht
(34 strofen) aan de uitvaart van zijn vader in Huizum.
Toen Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa was, stonden die 34 scènes centraal in een expositie
en een theaterproductie als onderdeel van het hoofdprogramma.
Het tweede dat onmiddellijk opvalt, is het grote poëzie
tableau (even lang als, maar breder dan een grafsteen) met
een gedicht van Atze van Wieren over de historie van de
Dorpskerk. Over de kerk schrijft hij: ‘Zijzelf is blind voor
waan en schittering, Als een kloek behoedt zij de doden.’
Ik loop met Leendert om de toren heen richting waterkant, naar drie graven. Het eerste is van Regnerus Juckema van Burmania Rengers en zijn vrouw, barones Van
Asbeck. Aan haar wijdde Jacob van Lennep tijdens zijn
bekende voetreis een lofdicht, met deze regels: ‘Ik herken
die zachte lonken, die het koelste hart ontvonken.’ Daarnaast ligt Pieter Cats, de veruit rijkste Fries toen hij in
1832 overleed. Het door hem gebouwde Catshuis, ooit
het grootste woonhuis aan de belangrijkste winkelstraat
TEREBINTH 2020-2

De opvallende ‘Battaerd’-steen
vertoont allerlei doodssymboliek
van Leeuwarden, is genoemd naar deze onroerendgoedmagnaat, die ook veel bestuurlijke functies bekleedde.
Daarnaast ligt de steen van Daniël de Blocq van Haersma
de Wit, die door koning Willem II tijdens diens Friese
tournee in de adelstand werd verheven.
Laatste doodvonnis

Leendert weet ook veel over de huidige stand van zaken:
‘Vrijwilligers verzorgen het oude kerkhof met veel liefde:
van voor- tot najaar kun je ze wekelijks bezig zien met
schoffelen, en het schoonmaken en beter leesbaar maken
van grafmonumenten.’
Een van hun eerste activiteiten was het renoveren van het
uit 1875 stammende baarhuisje, dat naast de drie graven
ligt. Leendert: ‘Dat was een ruïne toen de stichting de
kerk van de PKN overnam, in 2013. Aan oude kranten
die er lagen, kon je zien dat er een tijdje een dakloze had
gewoond. De klimop kwam door het dak heen. Nu heeft
het deels een opslagfunctie, deels is het een minimuseum
voor grafcultuur geworden. Binnen liggen een uit het
oude dakbeschot gereconstrueerde eikenhouten doodskist uit 1875, doodshemden, graftrommels, etc. Als er
geen evenementen in de kerk plaatsvinden en de deuren
gesloten zijn, raad ik wandelaars echt aan om op het informatiepaneel te bekijken waar je de sleutel voor kerk en
baarhuisje kunt halen.’
Op de adellijke afdeling oostelijk van het baarhuisje valt
heel snel het mooiste grafmonument van de hele dodenakker op: dat van Carel Battaerd (1800-1884). Hij kwam
al als elfjarige jongen in Franse krijgsdienst en maakte
na het vertrek van de Fransen in Nederlandse dienst
de Slag bij Waterloo mee. Hij trouwde met barones

De ‘Battaerd’-steen, voor Carel Battaerd en zijn familie, is de mooiste grafsteen op de dodenakker, maar wel tweedehands.

Suzanna Barbara van Asbeck. De zeer opvallende steen
vertoont allerlei doodssymboliek en is een eeuw ouder
dan Battaerds sterfjaar. De steen zou ‘op de kop getikt’
zijn door zijn adoptiefzoon Carel Corbelijn, naar verluidt
een bastaardzoon van koning Willem III.
Tussen het graf van Battaerd en de kerk ligt Helenus
Speelman Wobma begraven, de rechter die als laatste in
Friesland een doodvonnis uitsprak, dat op 23 maart 1860
– nog maar vijf generaties geleden – op het hoofdplein
van Leeuwarden werd voltrokken. Daarnaast treffen we te
midden van bloeiende stokrozen een mooi zitje aan.
Vanaf 1968 mocht er niet meer op het oude kerkhof
worden begraven. Toch zien we zuidelijk van het graf van
Battaerd een in 2016 geplaatste ‘nieuwe’ steen. Rara, hoe
kan dat? Vlakbij de kerk waren buren aan het graven in
hun achtertuin toen zij ineens – tot hun schrik – op een
grote grafkelder stuitten. Dat bleek
de oude Sixmakelder te zijn, waarin
vijf leden van deze adellijke familie begraven waren. De schedels en
beenderen kregen alsnog een rustplaats op het Huizumer kerkhof,
naast die van andere adellijke personen uit de achttiende en negentiende
eeuw. Aan die herbegrafenis, gevolgd
door de plaatsing van een nieuwe
steen, werd een passende en waardige
ceremonie rond de levens van deze
vijf personen gewijd.
Handgranaat

Het gerenoveerde baarhuisje is een minimuseum en toont Friese funeraire objecten.
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We bekijken in de zuidelijke muur
van de kerk nog even de prachtige
tekst op een plaquette van jurist en
letterkundige Robidé van der Aa,
gewijd aan zijn vrouw, de dichteres
Eelkje Poppes (1791-1828). Daarna
verlaten we het kerkhof in de rich5

behoren tot de gedenktekens van vijf geallieerde piloten,
die hier begraven werden. Het Oorlogsgraven Comité
Huizum claimt het oudste herdenkingscomité van Nederland te zijn, omdat deze geallieerden al tijdens de Tweede
Wereldoorlog (op 16 december 1944) werden herdacht.
Vlakbij liggen ook de grafstenen van drie kinderen (Anne
Buwalda, Jan Romkema en Jeltje van der Ven), die daags
na de bevrijding jammerlijk omkwamen: twee van hen
speelden met een handgranaat in een Duitse truck. Het
derde kind is een dochtertje van een NSB’er die de deur
niet opendeed, nadat er was aangebeld. Daarop gooiden
leden van de Binnenlandse Strijdkrachten een handgranaat naar binnen, waarbij dit onschuldige meisje de dood
vond.
Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking staan de prunusbomen hier vaak in bloei. De oostelijke helft van de begraafplaats heeft vanwege de vele coniferenheggen een
groen karakter; de rest moet duidelijk nog een keer aangepakt worden. Naar verluidt is de gemeente bezig met een
groenplan voor dat gedeelte: een goede zaak.

Hun graf is geruimd, maar er is wel een gedenkplaat voor de
ouders van de dichter Jan Jacob Slauerhoff.

ting van de centrale laan van de gemeentelijke begraafplaats. Daar liggen diverse oorlogsgraven. De grafstenen
van drie belangrijke verzetsmensen hebben een zogenoemde ‘zuiltoorts’ gekregen. Een van die graven (van
Leendert Sinnema, 1886-1945) ligt langs de hoofdlaan.
Rechts daarvan zien we al snel drie vlaggenmasten. Die

De grafstenen van drie verzets
mensen hebben een ‘zuiltoorts’
We lopen door naar het grafmonument van Karst Leemburg, uit 1958. Leendert: ‘We noemen bij rondleidingen
dit vaak schertsend ‘ons topstuk’. Karst was de winnaar
van de Elfstedentocht in 1929 en is vooral bekend geworden doordat zijn grote teen bij de finish afgestorven bleek

De begraafplaats is met recht een groene oase te noemen.
6
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Het toegangshek is een kunstwerk van beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra.

te zijn. De teen werd op sterk water gezet: een van de
meest aansprekende relikwieën van de Tocht der Tochten.
De steen zelf is overigens heel sober. Dat past wel bij de
‘doe maar gewoon’-mentaliteit in deze regio, maar ook bij
de tijdgeest van de jaren vijftig.’
Kunstwerk als toegangshek

Wij hebben vandaag niet zoveel tijd en moeten besluiten
om enkele grafmonumenten over te slaan, zoals dat van
Hendrik Algra, de principiële ARP-senator die Kamervragen stelde over het ‘godslasterlijke’ werk van Gerard Reve.
Hierna steeg de verkoop van Reves boeken zodanig dat
hij zijn huis in Greonterp ‘Huize Algra’ noemde... Evenmin bezoeken we de grafsteen van Pieter Terpstra, die na
het overlijden van Havank (pseudoniem van de schrijver
Hans van der Kallen) nog 23 deeltjes in de detectivereeks
over ‘De Schaduw’ schreef, of die van Margje (Max) de
Lange-Praamsma, schrijfster van tal van bekende meisjesboeken met ‘Goud-Elsje’ als hoofdpersoon.
We lopen terug naar het toegangshek van de begraafplaats
en ontdekken dat dit een prachtig kunstwerk is van beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra. Het symboliseert de
twaalf paar ribben van een mens en de smalle toegangspoort verbeeldt duidelijk een vlam.

Het hek symboliseert de twaalf
paar ribben van een mens

Praktische informatie
Kerkhof Dorpskerk Huizum
Huizumer Begraafplaats Leeuwarden
Huizum Dorp 67-67a
8934 BS Leeuwarden
Meer informatie en twee wandelingen in: Peter de
Haan en Leendert Plaisier, (Schat)Graven in Huizum. Verhalen over de Huizumer dodenakker. (Huizum: Cultureel
Podium Dorpskerk Huizum, 2019) 135 pp., ISBN 97890-75412-22-2, € 9,00 (excl. € 4,35 verzendkosten; te
bestellen via dorpskerkhuizum@gmail.com). Zie ook
dorpskerkhuizum.nl.

Zo wandelden we over twee mooie dodenakkers met een
relatief ingetogen funeraire cultuur. Toch signaleerden we
een grote diversiteit in grafmonumenten: grafstenen in de
vorm van, bijvoorbeeld, boeken of voorzien van allerlei
persoonlijke symbolen: gebouwen, muziekinstrumenten,
dieren, etc. Voor de liefhebbers is er ook de nodige variëteit aan dichtregels en taal, met bijvoorbeeld Friestalige
teksten. Elke wandelaar vindt er iets van haar of zijn gading!
Peter de Haan
Foto’s uit de collectie van Dorpskerk Huizum
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Plattegrond Huizumer dodenakker, rechts de Wirdumervaart.
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Eén land, één volk, één geloof –
het urnenmonument van Floor Wibaut
Op begraafplaats Westerveld staat een urnenmonument van twee prominente Amsterdammers, de wethouder Florentinus Marinus (Floor) Wibaut (1859-1936) en zijn echtgenote Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom (1862-1952).
Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de staande grafsteen, waaronder de urnen van de echtelieden
zijn bijgezet, van cultuurhistorisch belang omdat het gaat om een ‘karakteristiek en gaaf bewaard’ urnenmonument uit
de dertiger jaren. Het gedenkteken zou dus exemplarisch zijn voor een bepaalde periode. Minstens zo interessant is
de leuze die in de steen gebeiteld is.

‘Onafzienbare rijen van toeschouwers’

De leuze op het urnenmonument. Hier staat ‘onze aarde’ in plaats
van ‘de aarde’.

O

p 23 juli 2014 verschijnt een rouwadvertentie
van de gemeente Amsterdam waarin de leden
van de gemeenteraad en het college van B en
W zeggen met ‘ontsteltenis en verdriet’ kennis te hebben
genomen ‘van het neerstorten van de MH17-vlucht van
Amsterdam naar Kuala Lumpur boven de Oekraïne. Wij
leven intens mee met de nabestaanden van slachtoffers uit
vele landen, ons land en ons Amsterdam.’ De door burgemeester Eberhard van der Laan ondertekende advertentie
begint met: ‘Er is maar één land: de aarde. / Er is maar
één volk: de mensheid. / Er is maar één geloof: de liefde.’
En daaronder: ‘Dr. F.M. Wibaut’. Was Wibaut dan de
geestelijke vader van deze leuze?
Overtuigd partijman

Floor Wibaut was jarenlang een van de kopstukken van
de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Rijk
geworden als houthandelaar in Zeeland, verhuisde hij in
1904 naar Amsterdam, waar hij in 1907 gekozen werd
tot lid van de gemeenteraad. In een tijd dat de sociaaldemocraten op landelijk niveau nog nooit hadden meegeregeerd, was hij als wethouder – van 1914-1927 en
van 1929-1931 – een prominente linkse bestuurder. Een
overtuigde partijman die, volgens PvdA-leider Lodewijk
Asscher, ‘hooggestemde idealen om wist te zetten in praktisch beleid.’ Tegenwoordig is Wibaut nog bekend om
zijn inzet voor sociale woningbouw, maar zijn bestuurlijke
bemoeienis met de financiën van de stad was niet minder
betekenisvol.
Nadat Wibaut op 29 april 1936 was overleden, werd hij
gecremeerd – net als zijn voorbeeld Multatuli, bij wiens
crematie hij als een van de weinigen aanwezig was geweest. Aangezien de auteur van Max Havelaar als eerste
Nederlander in de moderne tijd werd gecremeerd, heeft
Wibaut alleen om die reden al een plaats in de funeraire
geschiedenis van Nederland.
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Op de dag van Wibauts uitvaart, 2 mei, was er ’s ochtends een afscheidsplechtigheid in het Concertgebouw.
Partijleider J.W. Alberda sprak de duizenden aanwezigen
toe. Na afloop van de plechtigheid vormde zich, aldus
Wibauts biograaf Herman de Liagre Böhl, ‘een ellenlange
stoet in rijen van vier, die langzaam achter de kist – geplaatst in een rouwauto – optrok in de richting van de
Nassaukade.’
De sociaaldemocratische achterban, onder wie de leden
van de Arbeiders Jeugd Centrale (het vormingsinstituut
van de SDAP), was massaal in de hoofdstad aanwezig:
‘Voor de lijkstatie uit liepen 24 “Rode Valken-tamboers”
die met doffe slag de met rouwfloers omklede trommels
roerden. Achter de kist volgden de vaandels en de bloemen en kransen, door in uniform gestoken AJC’ers gedragen. Het arbeidersharmoniegezelschap “Dr. F.M. Wibaut”
liep mee in de voorste gelederen en speelde treurmarsen.
Langs de route dromden onafzienbare rijen van toeschouwers, waarbij velen de socialistische groet brachten door
het uitstrekken van de linkerarm boven het hoofd met
gebalde vuist.’ Het moet een indrukwekkend tafereel zijn
geweest.
Levensmotto en strijdkreet

De crematie zelf vond plaats in crematorium Westerveld
te Driehuis. Op de begraafplaats bij het crematorium
werd in 1937 een door beeldhouwer Tjipke Visser uit
euville (Franse kalksteen) vervaardigd urnenmonument
geplaatst, met als opschrift – met één klein verschil – de
bovengenoemde tekst: ‘er is maar een land – onze
aarde / er is maar een volk – de mensheid / er is
maar een geloof – de liefde.’ In een ingezonden brief
in Het Parool (2012) schrijft achterkleindochter Anneruth
Wibaut dat dit Wibauts motto was, het devies waarnaar
hij als politicus en privépersoon handelde.
Dat wil echter niet zeggen dat Wibaut ook de geestelijke
vader is van de leuze – in diens memoires, Levensbouw
(1936), komt deze bijvoorbeeld niet voor. Kranten en
tijdschriften uit de jaren ’20 en ’30 laten zien dat deze
leuze en variaties erop in sociaaldemocratische kringen
veelvuldig gebezigd werden. In het bijzonder in publica-

Wibaut was een van de weinigen
bij Multatuli’s crematie
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De ideeën van gelijkheid en gelijkwaardigheid, over de
grenzen van naties en staten heen, die in dit devies tot
uitdrukking komen, behoren tot de kern van het sociaaldemocratisch denken. De leuze werd bovendien veelvuldig gebezigd in antimilitaristische clubs, in de Algemeene
Nederlandsche Vrouwen Vredebond (ANVV) bijvoorbeeld, maar ook in de BSDVC. In het kerstnummer van
De Proletarische Vrouw uit 1937 wordt over het dan pas
geplaatste urnengraf van Wibaut gezegd: ‘Op de steen ziet
men opstrevende kastanjeknoppen gebeiteld – zinnebeeld
van het eeuwige jonge idealisme, van de onverwoestbare
hoop op de toekomst, die dezen strijder voor de Vrede
altijd bezield heeft.’
Via online krantenbanken vinden we nog meer levensbeschouwelijke contexten waarin dit motto in een of
andere variant gebezigd wordt, zoals: een landdag van
de geheelonthouders van de Nederlandse loge van de

Rouwadvertentie van de gemeente Amsterdam voor de slachtoffers van de MH17.

ties van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (BSDVC). Tijdens bijeenkomsten van de BSDVC
stond de leuze bijvoorbeeld op spandoeken.
Wibauts echtgenote Mathilde was een van de oprichters
en tientallen jaren voorzitter van deze Bond. In 1931
schreef zij in De Proletarische Vrouw, het huisorgaan,
over een bijeenkomst van socialistische vrouwen in Wenen: ‘Hoezeer stemde men hier in met de uitgesproken
gedachte: “Er is maar één volk, het volk der Menscheid
[sic].” Nadat eenige voordrachten gehouden waren
zongen duizend vrouwen in vele, vele talen, onder het
zwaaien der vaandels het allen vereenigende lied der Internationale.’
Socialisme, vredesbeweging en vrijzinnigen

In hetzelfde blad wordt in 1929 ‘een nieuw Duitsch
schoolboek’ genoemd als bron van het motto; eerder
gebeurde dat al in het socialistische dagblad Het Volk
(1925). Dit laat zien dat Wibaut er niet de bedenker van
is. Tegelijkertijd is duidelijk dat de leuze wel degelijk kenmerkend is voor het gedachtegoed van de SDAP.
Illustratief hiervoor is een interview met Gusta OlivierVonk, die in de Leeuwarder Courant van 4 november
2017 vertelde hoe ze in 1937 als zevenjarige meeliep met
een optocht op 1 mei, de Dag van de Arbeid: ‘Onder
een groot spandoek met de tekst: “Er is maar een land:
de aarde. Er is maar een volk: de mensheid.” “Het is de
leidraad voor mijn hele leven gebleven”, zegt ze waardig.
“Een mens is een mens, ongeacht kleur of geloof.”’

Gelijkheid en gelijkwaardigheid
over grenzen heen
TEREBINTH 2020-2

Han Wezelaar maakte in 1967 dit bronzen standbeeld van Floor
Wibaut. Het staat in de Wibautstraat te Amsterdam.
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Internationale Orde van Goede Tempeliers (Provinciale
en Overijsselsche en Zwolsche Courant, 1939), de intrede
van een vrijzinnig hervormde predikant (Het vrije volk,
1966), de zittingen van de aan de Vrijmetselarij verwante
Independent Order of Odd Fellows (Rotterdams Dagblad,
2002).
Aanduiding van medemenselijkheid

Zoals al blijkt uit de advertentie van de gemeente Amsterdam, is de leuze na plaatsing op het urnenmonument
van Wibaut een rol blijven spelen in de funeraire cultuur:
vooral in rouwadvertenties, maar ook op begraafplaatsen.
Zo meldt een artikel in de Leeuwarder Courant (1980)
dat te Leeuwarden een graf met dit opschrift te vinden is.
Hierbij is het steeds de vraag hoe de leuze geïnterpreteerd
moet worden. Deze is weliswaar stevig ingebed in de socialistische traditie, maar vindt ook daarbuiten gretig aftrek.
Met andere woorden: een socialistische interpretatie zou
van toepassing kunnen zijn op het Leeuwardense graf en
bijvoorbeeld ook op een rouwadvertentie van een in 1901
geboren Amsterdamse vrouw (Trouw, 1994) – maar zeker
is dit niet.
In de huidige funeraire cultuur duidt de leuze vooral
medemenselijkheid aan, ongeacht de specifieke levensbeschouwelijke overtuiging van de overledene. ‘Hij was
er altijd voor iedereen’ vermeldt een rouwadvertentie in
het Limburgs Dagblad (2013). En in een advertentie in
het Dagblad van het Noorden (2011) staat na de leuze:
‘Wij zijn een betrokken en markante collega verloren […]
Wars van elke status, met grote onvoorwaardelijke liefde

Floor en Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom op het balkon
van hun woning tijdens de huldiging ter gelegenheid van Wibauts
70ste verjaardag (1929). Foto Stadsarchief Amsterdam / Vereenigde Fotobureaux NV

voor het kwetsbare kind […].’ In deze laatste advertentie
wordt Wibaut genoemd, maar zeker niet als de politieke
icoon die hij ook nu in sommige opzichten nog is.
Het voortleven van de leuze

Een socialistische lezing van de leuze in het – nota bene
door de sociaaldemocraat Van der Laan ondertekende
– blijk van medeleven van de gemeente Amsterdam ligt
evenmin voor de hand. De woorden worden geplaatst in
de geopolitieke omstandigheden van 2014. Hierbij onderstreept de leuze de fundamentele zinloosheid van het
gebeurde en roept tegelijkertijd op om deze omstandigheden te overstijgen. In een maand later gepubliceerde
rouwadvertentie voor twee MH17-slachtoffers, Kristy van
den Schoor en Sjors Pijnenburg, wordt de leuze opnieuw
geciteerd onder verwijzing naar Wibaut. Het is duidelijk
dat het socialisme van de wethouder geen enkele rol meer
speelt. De zeggingskracht van de leuze is groot en allerminst noodzakelijkerwijs verbonden met de socialistische
traditie in het interbellum of het gedachtegoed van Floor
– en Mathilde – Wibaut.
Als devies bij het urnenmonument, waaronder de as van
het echtpaar Wibaut rust, is de verbinding met het socialisme er duidelijk wel. En juist Mathilde Wibaut zal vermoedelijk de belangrijkste stem hebben gehad in de keuze
van de tekst en daarmee grote invloed hebben gehad op
het voortleven van deze leuze.
Het urnenmonument voor het echtpaar Wibaut op Westerveld,
gemaakt door beeldhouwer Tjipke Visser.
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Wouter Schrover
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Hoe het Sovjet Ereveld
in Leusden
tot leven kwam

daat is om er uitvoering aan te geven. De opdracht is eenvoudig: vind een nabestaande in de oude Sovjet-Unie van
één van de 865 soldaten op het Sovjet Ereveld.
Hoe simpel het plan ook klinkt, de uitvoering zal een
crime zijn. Je zult cyrillisch moeten leren lezen, je moet
veel tijd hebben, je moet niet wijken bij de eerste tegenslag en bovenal moet je beschikken over heel veel jeugdige
overmoed.
Het kan Reiding niets schelen. Hij zet zich er totaal voor
in. Hij begint te lezen, contacten op te bouwen en archieven door te vlooien. Reiding komt er al snel achter dat
het met de kennis van het ereveld in Nederland droevig is
gesteld. Wie nu de eigenaar is, welke soldaten er begraven
liggen, of de namen wel goed geschreven zijn? Niemand
lijkt deze vragen te kunnen beantwoorden. Dus rest hem
geen andere weg dan het doorploegen van eindeloos veel
archieven.

865 oorlogsslachtoffers
uit de Sovjet-Unie
Mislukte propagandatruc

Remco Reiding op het Sovjet Ereveld in Leusden.

Op 8 februari kreeg de Stichting Sovjet Ereveld de Gouden
Terebinth 2020 uitgereikt. Alex Engbers, de huidige voorzitter
van de stichting, vertelt over de historie van het ereveld en
over de inspanningen om deze vergeten plek tot een echte
herinneringsplek te maken.

A

ls het Sovjet Ereveld in 1998 een halve eeuw oud
is, ligt het er verlaten bij. Geen slingers of extra
aandacht om dit lustrum te vieren. Het gazon is
weliswaar keurig gemaaid en de 865 gedenkstenen staan
strak in het gelid, maar bij de spaarzame bezoekers overheerst een gevoel van verlatenheid. Bezoekers zien cyrillische tekens, maar verder is er geen enkele toelichting.
Onbekend maakt helaas ook onbemind.

Voor een goed begrip van de geschiedenis van het ereveld,
dat ligt op de grens van Amersfoort en Leusden, moeten
we terug naar 1948. Dan wordt het ereveld aangelegd
naast de Algemene begraafplaats Rusthof en worden 865
oorlogsslachtoffers uit de toenmalige Sovjet-Unie vanuit
verschillende plekken in Nederland daarheen gebracht.
Dat Den Haag in 1948 voor deze locatie kiest, is niet
vreemd. Het is een direct gevolg van de moord op 101
Oezbeken, die in september 1941 door de nazi’s naar
Kamp Amersfoort waren gebracht. De Oezbeken, geselecteerd op hun Aziatische uiterlijk, moesten de Nederlanders ervan overtuigen dat de Untermenschen uit het
Oosten geen partij waren voor het Duitse leger. De propagandatruc mislukte echter – de Amersfoortse bevolking
jouwde de gevangenen niet uit, maar gaf de stakkers juist
brood en water. Waarop de Duitsers cynisch reageerden:
vierentwintig Oezbeken bezweken binnen enkele maanden door alle slaag en gebrek aan eten, de overige 77 werden in de vroege ochtend van 9 april 1942 nabij Kamp
Amersfoort genadeloos gefusilleerd.

Overmoed gevraagd

Als Remco Reiding zich voor het ereveld gaat interesseren – ook in 1998, komt daar verandering in. Hij is dan
pas 21 jaar, studeert journalistiek en maakt zijn eerste reis
naar Moskou. Hij raakt onder de indruk van de levenskracht die de hoofdstad van Rusland uitstraalt.
Op de redactie van de Amersfoortse Courant luistert redactiechef Alex Engbers met extra aandacht naar de Moskouse verhalen van Reiding, die intussen bij deze krant op
de sportredactie werkt. De chef torst al jaren een plan met
zich mee en vraagt zich af of Reiding de geschikte kandi
TEREBINTH 2020-2

Twee van de 101 Oez
beken, die begraven zijn
op het Sovjet Ereveld.
Foto Archief Eemland
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Deze 101 lagen al op Rusthof begraven toen de Amerikanen in 1948 besloten om van Margraten een exclusief
Amerikaanse begraafplaats te maken. Tot dan lagen er ook
691 Sovjetsoldaten. Zij vochten in het Rode Leger, toen
ze door de Duitsers krijgsgevangen werden gemaakt en
als dwangarbeider in het Ruhrgebied kwamen te werken.
Veel van deze 691 krijgsgevangenen zijn rond het einde
van de oorlog bezweken aan ziektes, vooral tbc. Door de
Amerikanen zijn ze daarna overgebracht naar Margraten.
In 1948 volgt voor de 691 de verplaatsing naar het nieuwe Sovjet Ereveld. Ook de stoffelijke overschotten van
73 dwangarbeiders en van Sovjetsoldaten van een andere
etnische herkomst in Duitse dienst (vooral Georgiërs en
Armeniërs) worden daar herbegraven. Bij elkaar 865 oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie.

De familie Botenko, met links vader Vladimir, Dmitri was nog niet
geboren.

Dmitri Botenko bij het graf van zijn vader.

Emotionele hereniging

Steeds meer komt Reiding te weten over deze oorlogsslachtoffers. Hij heeft zijn tanden erin gezet, is hypergemotiveerd en houdt vast. Na twee jaar onderzoek is het
zover: hij meent voldoende gegevens te hebben om de
familie van twee soldaten te kunnen traceren op de Krim,
maar de hoofdredacteur vindt dat te weinig voor een
vliegticket. Reiding zit even in zak en as. Om na twee jaar
onderzoek, nota bene op verzoek van de krant, zo’n botte
afwijzing te krijgen, doet pijn. Een dag later praat Engbers op Reiding in: ‘Je bent nu zo dichtbij. En als je nu
opgeeft, dan zul je nooit weten of het je gelukt was.’
Reiding vermant zich. Hij boekt op eigen kosten een
vlucht naar de Krim en traceert inderdaad een aantal
nabestaanden: onder meer Dmitri, de zoon van soldaat
Vladimir Botenko. De opdracht is volbracht. Voor het
eerst is er een familielid van een soldaat gevonden. De
tranen biggelen Dmitri over de wangen. Bijna zestig jaar
nadat zijn vader naar het front vertrok, weet hij eindelijk
waar deze gebleven is.

Oorlogsverdriet wordt van
generatie op generatie doorgegeven
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De hoofdredacteur reageert nu wel betamelijk. Niet alleen
mag Reiding een hele bijlage schrijven over zijn bijzondere journalistieke prestatie, ook wordt Dmitri Botenko
uitgenodigd om het graf van zijn vader te bezoeken, op
kosten van de krant. Het wordt een emotionele hereniging.
Niemand zou het Reiding kwalijk hebben genomen als
hij daar was gestopt. Dat gebeurde echter niet: hij had
nu pas echt de smaak te pakken. Die eerste keer al begreep Reiding dat rouwen over een vermiste vader heel
veel moeilijker is dan rouwen over een gestorven vader.
Steeds meer families weet hij te traceren. Steeds is de
reactie dezelfde: ‘Remco, je hebt geen idee hoe blij we zijn
met wat jij voor ons gedaan hebt. Je hoort voortaan bij
onze familie.’ Tranen en knuffels begeleiden steevast deze
warme woorden. De teller staat inmiddels even boven de
tweehonderd. Zoveel families weten nu dat hun vader of
opa in Nederland begraven ligt. De desolate grafstenen
veranderen in geliefden.
Remco Reiding houdt er zelf ook een grote liefde en familie aan over. Hij trouwt met zijn tolk Irina en samen krijgen ze een zoon, die ze vernoemen naar Dmitri Botenko.
Adoptie

Reiding richt de Stichting Sovjet Ereveld op om hem te
begeleiden en te faciliteren. Fondsen worden aangeschreven om te helpen. En hij besluit zijn bijzondere levenspad
te boek te stellen. In 2012 verschijnt Kind van het Ereveld,
dat vele duizenden lezers weet te boeien.
Vanuit diezelfde drive hebben Reiding en zijn stichting
ook jaar na jaar de energie om de namen te achterhalen
van de 101 Oezbeken, die in de winter van ’41-’42 in
Kamp Amersfoort zijn vermoord. Sinds de zomer van
2018 gaan in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan,
steeds meer deuren voor Reiding open. Wat daarbij zeTEREBINTH 2020-2

Remco Reiding, Kind van het Ereveld
(5e dr. Dalfsen: D33, 2017), 240 pp.,
ISBN 978-94-9047-009-8, € 19,95
(incl. verzendkosten). Te bestellen
via sovjet-ereveld.nl

ker heeft geholpen, is de herinneringsbijeenkomst die de
stichting sinds 2013 op 9 april om 6.30 uur organiseert
nabij de fusilladeplaats. Een korte, emotierijke bijeenkomst waarbij door jongeren aangereikte kaarsjes een
belangrijke rol spelen. In alles wordt benadrukt: licht over
duisternis, hoop over wanhoop, gerechtigheid over onrecht. Het zijn thema’s waar de Stichting Sovjet Ereveld
zich verwant mee voelt. Ook de jaarlijks ontstoken kaarsjes op 24 december en de theatrale audiotour in 2019, die
zelfs expliciet ‘Licht’ heette, grijpen terug op dat oeroude
ritueel van hoop: het maken van licht. Het verjagen van
het donker, en impliciet van het vergeten, is steeds weer
de drijfveer.
Meer dan vijfhonderd soldaten zijn door de stichting ter
adoptie uitgegeven. Ze zijn niet langer vergeten. Ruim
driehonderd soldaten zijn via de website van de stichting
(sovjet-ereveld.nl) nog te adopteren!
Met liefde

Ruim twintig jaar is Reiding nu bij het ereveld betrokken. Dankzij zijn vasthoudendheid worden in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting en de Russische
ambassade alle grafstenen op het ereveld vervangen. Op
de nieuwe stenen zijn fouten in namen verbeterd en geboorte- en sterfdata toegevoegd. In samenwerking met
allerlei partners wordt sinds 2019 bovendien gestreefd

Bloemen leggen op de geadopteerde graven bij de jaarlijkse
3 mei-herdenking. Foto Marco Hofsté

naar een hoogwaardig bezoekerscentrum, pal naast het
ereveld. Waar met liefde en compassie het historische verhaal zal worden verteld van de 26 miljoen Sovjetoorlogsslachtoffers, waar aandacht is voor de familielijnen van de
865 gevallenen van het ereveld. Omdat juist die verhalen tonen dat oorlogsverdriet van generatie op generatie
wordt doorgegeven. En waar het persoonlijke verhaal van
Remco Reiding wordt verteld, wiens levenspad voorgoed
is verbonden met ruim tweehonderd families in de voormalige Sovjet-Unie.
Alex Engbers
(Voorzitter Stichting Sovjet Ereveld)
Foto’s Stichting Sovjet Ereveld, tenzij anders vermeld

Sovjet Ereveld
Dodeweg 31
3832 RE Leusden

Nabestaande bij het graf van haar familielid.
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Het Sovjet Ereveld in Leusden, de plaats waar 865 soldaten
uit het Sovjetleger zijn begraven, gefotografeerd op een stralende lentedag. Takken vol bloesem strekken zich uit over
de graven en flankeren de obelisk: ‘Aan de strijders van het
Sowjet leger die omgekomen zijn in de worsteling met de
Duitse overweldigers 1941-1945’ (pag. 14).
Hiernaast (pag. 15) het zogenoemde monument Koedriest,
dat de plek markeert waar een massagraf met 77 Oezbeekse
krijgsgevangenen werd gevonden. Zij waren op 9 april
1942 buiten Kamp Amersfoort, waar ze gevangen zaten,
gefusilleerd. Het monument linksonder op de pagina herinnert aan alle fusillades bij het kamp: ‘Zij die in de jaren
1940-1945 hier werden omgebracht hebben met hun bloed
deze grond geheiligd Hun offer zij het nageslacht een lichtend voorbeeld’.
Foto’s: Bert Pierik

Weer belangstelling voor grafkelder in Monster
Slechts een enkele schrijver waagt zich tegenwoordig nog op begraafplaats en kerkhof. Des te verrassender dus dat er in het boekenweekgeschenk van dit jaar, geschreven door Annejet van der Zijl,
een grafkelder voorkomt. Zij deed gedegen onderzoek in Nederland en Amerika om Leon & Juliette,
een liefdesgeschiedenis te kunnen schrijven.

I

n haar nawoord schrijft Annejet van der Zijl: ‘Op
9 juli 2018, twee eeuwen na de eerste ontmoeting
tussen Leon en Juliette in 1818, stond ik voor het
eerst in hun grafkelder in Monster. Nooit was ik voor het
onderzoek voor een boek fysiek zó dicht bij mijn hoofd
personen begonnen. Ik legde witte rozen op de twee
donkere eikenhouten kisten die me als de hunne waren
aangewezen.’ Wat hier staat, laat zien dat de laatste rustplaats niet alleen verdriet maar ook inspiratie oplevert.

Begin jaren tachtig
is de kelder gerestaureerd
Spannend verhaal

In de afgelopen twintig jaar publiceerde de schrijfster
verschillende biografieën van onder anderen prins Bernhard, Annie M.G. Schmidt en Freddy Heineken. Haar
tientallen malen herdrukte Sonny Boy, over tot dan onbekende personen, betekende pas haar doorbraak bij het
grote publiek. De hoofdpersonen van het boekenweekgeschenk, Leon Johan Herckenrath (1800-1861) en Juli
ette Louisa McCormick de Magnan (1809-1856), zijn
evenmin bekend. Wèl zijn ze verbonden met een van de
zwartste bladzijden uit de geschiedenis van de mensheid:
de slavenhandel en slavernij.
Leon Herckenrath, telg uit een respectabele familie met
een landgoed in Monster, vertrok in 1818 naar Amerika,
op zoek naar rijkdom en geluk. Beide vond hij in de stad
Charleston – waar hij verliefd werd op Juliette, een slavin.

Eens een grafkelder, nu een grafheuvel. Foto Daniella van Bergen
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Zij trouwden in het geheim, maar
een volwaardig bestaan voor een
gemengd paar was destijds in de
zuidelijke staten onmogelijk.
Toen de spanningen tussen blank
en zwart, en tussen de noordelijke
en de zuidelijke staten opliepen,
Omslag Leon & Juliette. Gebaseerd op ‘Portrait of a young
wist Leon zijn vrouw en kinderen
bijtijds een voor een per schip naar woman’, eind achttiende eeuw,
kunstenaar onbekend; uit de
Nederland te smokkelen. In 1835
collectie van het Saint Louis Art
was het gezin weer compleet en
Museum (slam.org)
kocht Leon het landgoed Geerbron
van zijn moeder. Later werd hij
burgemeester van Monster, waar een voormalige slavin
dus burgemeestersvrouw werd. De realiteit leverde een
liefdesverhaal van Hollywoodse allure.
‘De kelder in het duin’

In hoofdstuk 9 beschrijft Van der Zijl de geschiedenis en
de inhoud van de grafkelder van de familie Herckenrath.
Leon kocht in 1837 vijf hectare grond in het duingebied
van Monster, in De Grote Geest. Daar liet hij de kelder
bouwen.
Tegenwoordig is op het informatiebord bij de ingang
precies te zien wie er hun laatste rustplaats gevonden hebben. Bij de oplevering in 1847 moest de kelder al meteen
onderdak bieden aan drie kisten: van twee kinderen van
Leon en Juliette en van zijn moeder (resp. nummer 11,
12 en 1). Er zouden nog elf kisten volgen: van een zus van
Leon (8), nichtje Theodora (9), oom Franciscus (5: 17801852), nog eens vijf van hun kinderen (3, 6, 7, 10 en 13)
en ook die van henzelf (2 en 4). In de woorden van Annejet van der Zijl (p. 92): ‘In de
grafheuvel liggen Leon en Juliette
tot op de dag van vandaag. Zij
aan zij in hun eikenhouten kisten,
omringd door hun kinderen, familie en getrouwen – als een blijvend monument van een liefde die
de wereld trotseerde en zich niet
ondergronds liet houden.’ Dat van
dat ‘zij aan zij’ klopt niet (meer),
want de kist van hun dochter
Alida staat ertussen – maar de
romantiek wil ook wat…
In één kist ligt iemand die geen lid
van de familie is: mevrouw Zuiderwijk, de kinderverzorgster van
de familie (14). Wanneer zij daar
is bijgezet, wanneer ze is overleden
en wie zij precies was, is helaas
niet uit de archieven op te maken.
TEREBINTH 2020-2

In deplorabele staat

Wie naar Monster fietst, ziet nu geen grafkelder, maar
een grafheuvel. Door de zandafgravingen (het ‘afgeesten’
van de duinen in de jaren dertig van de vorige eeuw) is de
kelder een bergje geworden. Hoewel de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg in 1977 nog meende dat de kelder
best gesloopt mocht worden, dacht de gemeente Monster
daar later, onder invloed van lokale historici en de Bond
Heemschut, anders over. De gemeente kon de grafkelder in 1980 voor een gulden overnemen van mevrouw
A.M.H. Kuypers-Driessen (1929-2017), eigenaresse van
het familiegraf vanaf het overlijden van haar vader in
1962. Dit gebeurde onder voorwaarde dat de kelder behouden zou blijven.
Leo van den Ende, voorzitter van de Historische Vereniging Monster-Ter Heijde, kent alle details van de deplorabele staat van het bouwwerk in 1980 tot en met de
aanwijzing als rijksmonument in 2002: ‘Begin jaren tachtig is de kelder gerestaureerd door de gemeente met hulp
van de werkgroep Oud-Monster, voorganger
van onze vereniging. In 2006 volgde er groot
onderhoud, toen werden ook het hek en het
informatiebord er neergezet. Mevrouw Driessen is een paar jaar geleden overleden en haar
as is bijgezet in de grafkelder in de nis achterin. Daar heeft vroeger wellicht een kruisbeeld
gestaan.’
Hij vertelt ook dat een paar jaar geleden op
een brocante markt in Luik waardevolle documenten zijn gevonden: ‘Het gaat om een
“Bestek en Voorwaarden” met bijbehorende
tekening en gespecificeerde rekeningen van
Monsterse ambachtslieden van de bouw van
de grafkelder. Die stukken zijn gelukkig door
het Westlands Museum aangekocht.’ Hopelijk vindt een van de plaatselijke historici binnenkort de tijd om zich in deze papieren te
verdiepen en verslag te doen van het resultaat:
ze geven ongetwijfeld een interessant kijkje
in de bouw van de grafkelder en beantwoorden – bijvoorbeeld – ook de vraag of er vroeger een muur omheen
heeft gestaan.
De grafkelder is niet toegankelijk maar met veel plezier
verwelkomen Leo van den Ende en zijn collega-vrijwilligers geïnteresseerde bezoekers op Open Monumentendag.
Zeker dit jaar verwacht hij vanwege het boekenweekgeschenk veel belangstelling; hij signaleerde nu al nieuws
gierige dagjesmensen.
Grafkelder anno 2020

Vanwege de latere aanleg van een waterpartij ligt de heuvel inmiddels op een soort schiereiland, ingebouwd door
een nieuwe wijk. De combinatie met de moderne, stedelijke omgeving levert een surrealistisch plaatje op.
Het interieur is goed bewaard. De kruizen op de deksels
van de lijkkisten en de sluitschroeven in de vorm van een
kruisje wijzen op de katholieke signatuur van de familie.
De kisten, variërend in ouderdom (van 1847 tot 1906),
zien er qua vorm overwegend hetzelfde uit. Afwijkend
TEREBINTH 2020-2

Nieuwsgierige dagjesmensen
vanwege het boekenweekgeschenk
zijn de kisten van oom, nichtje en kinderverzorgster.
De kist van oom Frans heeft een roef die zijn status accentueert: zijn kist hoefde niet stapelbaar te zijn – een
uiting van welstand dus. Frans Herckenrath had dan ook
een indrukwekkende militaire carrière achter de rug: hij
maakte 38 veldslagen mee, werd uiteindelijk kolonel en
ontving de Militaire Willems-Orde. De vrijgezel, die in
Venlo woonde, was een graag geziene gast op het landgoed Geerbron. Afwijkend zijn ook de kisten van de kinderverzorgster (lager van stand; 14) en van het nichtje (9).
De gemeente heeft de originele kist van nichtje Theodora
(de enige van grenen; de overige zijn van eikenhout) vervangen door een nieuw exemplaar. Het originele deksel
staat tegen de linker wand van de kelder.

Leo van den Ende bij de kisten van Leon en Juliette. Foto Daniella van Bergen.

Geen kelder, geen verhaal

Wegens bekende omstandigheden heeft Annejet van der
Zijl het boekenweekgeschenk niet in Monster kunnen
presenteren. Terebinth vroeg haar daarom maar per mail
waarom de grafkelder een rol kreeg in het boek en ontving een nuchter antwoord: ‘Omdat hun verhaal daar
eindigt.’ Als we nog even in herinnering roepen dat het
weinig gescheeld had of de kelder was er niet meer geweest en haar vragen naar het belang van het funerair
erfgoed in Nederland, laat ze weten: ‘Zonder de kelder als
tastbare aanleiding had ik dit verhaal hoogstwaarschijnlijk
nooit gehoord en dus ook niet geschreven, dus ja, ik vind
het belangrijk om dit erfgoed te bewaren.’
Korrie Korevaart

Grafkelder Herckenrath
Duinpan 10
2681 XP Monster
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Niet meer te redden: vervangen van houten gedenktekens
Met vrijwilliger Kees Geut van de begraafplaats in Middelstum (Groningen) praten we een paar uur over de zes houten
gedenktekens daar die niet meer te redden waren. Wat kun je er dan nog voor doen? Onderstaand delen we met de
lezers de ervaringen van deze houtactie, in de hoop dat velen van hen er iets aan hebben.

W

ie met hem praat, heeft aan een kwartier
genoeg om te zien dat Kees Geut problemen
ziet als dingen die zo snel mogelijk uit de
weg geruimd moeten worden. Daarvoor schakelt hij zijn
kennis (als verfspecialist die jarenlang restaurateurs adviseerde) en zijn netwerk in, inclusief nabestaanden. Ook
in zijn verhaal over wat ze in Middelstum met de houten
gedenktekens gedaan hebben, komen oude vrienden,
familieleden en andere leden van zijn netwerk veelvuldig
voor. Want, zoals hij zelf zegt: zonder het aanspreken van
deze en gene en zonder pr gebeurt er niets. Plus nog een
advies: ‘Kijken, goed kijken. Overal waar mensen bezig
zijn, even kijken. Daar leer je van.’
Het armenlap

Lange tijd liepen de vrijwilligers in Middelstum er met
een boogje omheen: hoe moesten ze die zes houten gedenktekens aanpakken? Kees Geut: ‘Steles zijn van hardsteen, ik noem dit gewoon houten monumenten: vijf
waren van vurenhout en een van eiken. Nog een wonder
dat ze het zo lang hebben uitgehouden. Deze staan officieel op het armenlap. Het heeft daar vrijwel helemaal
vol gestaan met houten gedenktekens. Dan kom je bij de
eerste, dan ga je erbij op de grond liggen, om daar eens
even goed naar te kijken. Daar was al eens een nieuw stuk
in gezet, met spijkers; die spijkers gaan roesten en nattigheid doet de rest. Uiteindelijk bleken ze alle zes hartstikke
verrot, en van twee was de tekst vrijwel niet meer te lezen.
Van een derde alleen nog maar voor een klein deel.’ Vervangen was het enige dat nog aan de orde was, in de volgende zes stappen.
Stap 1 Materiaal en zaagwerk

Een molenrestaurateur leverde zes eikenhouten stukken op maat, voor honderd euro all-in per stuk, inclusief
sponsoring. Als mensen
horen dat het voor een
begraafplaats is en dat
het werk door vrijwilligers wordt gedaan, willen
leveranciers van materialen vaak graag hun
steentje, of in dit geval,
houtje bijdragen. Een
goede kennis heeft de
meer bewerkelijke koppen van de monumenten
gemaakt. De verrotte
koppen werden nagetekend op een stuk triplex
en de kennis klaarde de
Het hout wordt op maat gezaagd (stap 1).
klus met glans.
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Stap 2 Impregneren
en gronden

Speciaal vatbaar voor
vocht zijn de kopse
kanten, met de zaagvlakken. Geen nood:
een kozijnenfabrikant
in de buurt had een
goed impregneermiddel om de onder- en
bovenkant helemaal te
verdichten. De grondverf moet daar natuurlijk wel precies bij
passen en op hechten.
Het verrotte houten monument van Krienje
Dat is bij een kozijnen- Jans Apol. Let op het zinken randje.
firma gelukkig allemaal
precies op elkaar afgestemd. De firma impregneerde en
blies het hout ook nog eens twee keer in de grondverf.
Het bedrijf deed dat tegen de kosten van de verf en sponsorde met de arbeidskosten. En alles wat onder het maaiveld zit, is ook nog eens goed in de teer gezet.
Stap 3 Reconstructie van de teksten

De teksten op de oude monumenten waren grotendeels
verdwenen. In een donkere kamer gingen de vrijwilligers
aan het werk: om met strijklicht, en met water en wit of
rood krijt verdwenen letters weer tevoorschijn te toveren.
Kalk in water lost op, maar op een harde ondergrond
niet. Dan maak je iets nat, en dan ga je er met kalk erover heen. Of andersom: eerst kalk en ga er dan met water over heen. De kalk trekt in het hout (de omliggende
witte verf is doorgaans helemaal verdwenen) maar niet in
de letters, die mede vanwege de dubbele verflaag nog een
relatief harde ondergrond vormen. Bovendien is het gelukkig voorspelbaar wat er na het begin van een bepaald
woord volgt: beg[raven], geb[oren], Mid[delstum].
Ook hier is geduld het halve werk. Geluk helpt ook.
Avond aan avond waren ze ermee bezig: ‘Er was er eentje
bij, daar konden we niets mee. We konden nog ‘A. Smit’
lezen, en ‘Kr’. We hebben contact gezocht met de nabestaanden in Ten Boer en die hadden nog een oud trouwboekje. Zo kwamen we erachter dat het om Krienje Apol
ging. Dat was de eerste die we klaar hadden. De familie
vond het echt geweldig.’ Ook moesten ze nader archiefonderzoek doen, want waren er bij Aaltje van der Laan nu
acht of zes kinderen in het spel? Enzovoort. Zo zijn alle
teksten gereconstrueerd.
Stap 4 Een sjabloon in folie

Er zijn mensen die zomaar uit de hand letters kunnen
schilderen, maar de meesten hebben daar een sjabloon
TEREBINTH 2020-2

voor nodig, in het
goede, oorspronkelijke
lettertype. Een reclamebureau kan dan
hulp bieden. Zo’n bureau was er in het geval
van Middelstum. Het
leverde de tekst contranegatief uitgespaard
in een niet al te stevig
klevende folie, want de
Het sjabloon in folie is aangebracht (stap 4)
folie moest niet muurvast op de wit geverfde
ondergrond plakken. Geen probleem voor dat bureau,
maar dingetjes als de hoekjes in de A’s en de bolletjes in
de B’s moesten ze er zelf met de hand uitsnijden. Dat folie
zet je tegen het witte vlak en dan wordt dat met zwarte
verf ingevuld.
Ze wisten ook dat er op een van de monumenten een
vlinder had gestaan, maar daar viel niets meer van te zien.
De oplossing kwam van een ander grafmonument: door
de vorm van de vlinder op dat monument in folie uit te
snijden en naar het eerste monument te kopiëren.
Stap 5 Het schilderen

Het hout werd geschilderd, met drie lagen aflak Rubbol
XD gloss, een verf die traag doorhardt, in het bedrijf van
Geuts zwager, die vroeger een lijkkistenfabriek had. Daar
heerste een zachte temperatuur van 7-8 graden, goed voor
de juiste harding van de verf. Vervolgens werd de folie
aangebracht en konden de letters worden gezet, met een
stroperige verf van Brillux, in de nog niet doorgeharde
verf en komen de letters er goed op, of liever: in te staan.
En daarna: folie voorzichtig verwijderen, en alles bijwerken. Geduld is ook hierbij onmisbaar, jobsgeduld in opperste concentratie.

Kees Geut schildert aandachtig de tekst (stap 5). Foto Trieneke Geut

begraafplaatsen zien we houten monumenten wel op een
roestvrijstalen pin staan, of op een betonnen voetje.
Extra tip

Het staat misschien charmant: een houten monumentje
met zo’n zinken dakje tegen het inregenen. Dat is er natuurlijk later opgezet als noodmaatregel – helaas niet echt
handig, want op die manier kan het hout ook niet uitwasemen en zorgt juist zo’n dakje ook weer voor vochtproblemen. De verf goed bijhouden, dat is de enige oplossing
voor een nieuw, lang leven.
Korrie Korevaart
Foto’s Kees Geut, tenzij anders vermeld

Stap 6 De plinten

Helemaal getrouwe kopieën zijn het niet geworden. Er
zijn nu keramische plintjes, in de kleur van Belgisch hardsteen, op het hout gemonteerd. De plinten lopen door
tot 15 cm onder het maaiveld en staan in een betonnen
fundament. De mensen die het gras op de
begraafplaats maaien,
raken het hout gemakkelijk met hun machines. Als het hout
beschadigd wordt, is
het vervolgens weer
kwetsbaar voor vocht.
Dus dit is de oplossing in Middelstum:
plinten, misschien wat
minder mooi en niet
authentiek, maar nodig met het oog op het
behoud van het geDe nieuwe houten monumenten krijgen keramische plinten (stap 6).
denkteken. Op andere
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Het vervangende houten monument op de oude plek.
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NEDERLANDS FUNERAIR ERFGOED
IN 32 VENSTERS

ons mee in een chronologisch overzicht vanaf

tekst in zijn geheel te lezen.

de graven uit de Steentijd tot nieuwe ontwikke-

Elke canon, hier op te vatten als een overzicht

lingen in de huidige funeraire praktijk.

van belangrijke gebeurtenissen, is een keuze:

In november 2018 startte stichting Dodenak-

ook deze funeraire. Ontbreken er vensters?

kers.nl een funeraire canon als eigen deel van

Krijgen bepaalde onderwerpen niet te veel

de algemene canon-website: entoen.nu/nl/

aandacht? Zijn de vensters evenwichtig verdeeld

page/54031. De stichting nodigde belangstel-

over de perioden? De uitgever is zich terdege

lenden uit een bijdrage aan de canon te leveren.

bewust van deze vragen en heeft een volgende

Naast de 24 bijdragen van René ten Dam (voor-

stap aangekondigd. Deze gedrukte publicatie is

zitter Dodenakkers.nl), werden acht vensters

dan ook zeker niet de eindvorm voor de fune-

geschreven door vijf andere auteurs. Wim Cap-

raire canon.

pers, oud-hoofdredacteur van Terebinth, schreef

In januari werd de Canon van het Nederlands

‘Crematie, opmars van de lijkverbranding.’

funerair erfgoed in boekvorm gepresenteerd, in

Het boek is in grote lijnen een weergave op

maart verscheen al een tweede editie: met re-

papier van de vensters uit deze website. Jammer

dactionele, geen inhoudelijke aanpassingen.

genoeg is de versie in druk minimaal geïllus-

Hoe gingen wij in Nederland – in de loop der

treerd, terwijl er op de site een schat aan illus-

eeuwen – om met het begraven van onze do-

tratiemateriaal wordt getoond. Ook moet gezegd

den? Een actueel overzicht over dit onderwerp is

dat de typografie van het boek in vele opzichten

niet beschikbaar. Als algemene inleiding voor-

een stap achteruit is vergeleken met de site.

ziet deze canon dan ook beslist in een behoefte.

Toch is het goed dat dit boek er ligt. Papier

In 32 hoofdstukjes (vensters) nemen zes auteurs

nodigt nu eenmaal meer dan een website uit de

Pierre N.G. Pesch

Canon van het Nederlands funerair erfgoed,
#Begraven #Begraafplaatsen, Samenstellers:
Leon Bok en René ten Dam, 2e druk (IJsselstein: Stichting Dodenakkers.nl, 2020),
91 pp., ISBN 978-94-0212-775-1, € 17,50,
excl. € 3,95 verzendkosten. Te bestellen via
dodenakkers.nl

geschreven door Henk den Heijer, die tot 2015

eenzame kaap waartegen de zee beukte. ‘Ter na-

als hoogleraar maritieme geschiedenis aan de

gedachtenis aan de Nederlandse zeelieden die

Universiteit Leiden verbonden was. Hij publi-

op zee of hier ter plaatse zijn overleden’, staat op

ceerde diverse boeken over zijn geboorteplaats

een klein monument. Begraven in den vreemde.

Scheveningen.

Toch blijft de vraag na het lezen van het boek

Tussen de Scheveningse begraafcultuur in de

wat nu, op de witte lakens na, de eigen begrafe-

middeleeuwen en die van nu ligt een wereld van

niscultuur op Scheveningen was. Daarover lees je

verschil. Het vissersdorp had in de eerste twee

in dit mooi vormgegeven boek net iets te weinig.

eeuwen van zijn bestaan geen eigen kerkhof. De
bewoners moesten noodgedwongen hun doden

Bartho Hendriksen

op de kerkhoven in Den Haag of op Eik en Dui-

BEGRAFENISCULTUUR OP
SCHEVENINGEN

nen begraven. Pas met de bouw van een eigen
kerk in de vijftiende eeuw kregen zij hun eigen
begraafplaats: in en rondom de kerk. Den Heijer

Henk den Heijer, Rouw. Begraven en begrafeniscultuur op Scheveningen. Historische
reeks no. 22. (Scheveningen: Stichting
Muzee Scheveningen, 2019), 148 pp, ISBN
978-90-8208-257-9, € 15. Te bestellen via
www.muzeescheveningen.nl.

Op de kop van de Keizerstraat op Scheveningen

schetst nauwgezet – en prettig leesbaar – de

staat het standbeeld van de Scheveningse vis-

geschiedenis van de Scheveningse dodenakkers.

sersvrouw. Ze tuurt over de zee wachtend op

Een eigen begraafplaats heeft Scheveningen na

de behouden terugkeer van man of zoon. Op

het sluiten van het kerkhof rond de Oude Kerk in

de sokkel staat: ‘Voor hen die uitvoeren. En niet

1829 niet meer. Op de Algemene Begraafplaats

terugkeerden.’

aan de Kerkhoflaan in (wederom) Den Haag wor-

Scheveningen is allang geen vissersdorp meer.

den de Scheveningers begraven aan de ‘Sche-

De traditioneel geklede vissersvrouwen – vaak

veningse kant’ – zo dicht mogelijk bij de plaats

NIEUWE WEBSITE SEPUKRALMUSEUM

in het zwart – zijn verdwenen uit het straat-

waar zij geboren zijn.

Het Museum für Sepulkralkultur in Kassel (Hes-

beeld. Er worden geen witte lakens meer ge-

Na de inleiding volgen verschillende thema-

sen), dat een belangrijk funerair kenniscentrum

hangen voor de ramen van de huizen waar een

hoofdstukken: In zee of in vreemde aarde, Regels

is, heeft zijn tentoonstellingen voor april ver-

sterfgeval valt te betreuren. Wat resteert er nog

rondom de dood, Rituelen en rouw en Profes-

schoven naar volgend jaar. Vanaf 12 mei is het

van de oude begrafeniscultuur op (zeg nooit ‘in’)

sionalisering van de uitvaart. Op het kerkhof van

fysieke museum weer geopend, uiteraard met

Scheveningen?

Lerwick, de hoofdstad van Shetland, een eilan-

speciale maatregelen. U kunt het Sepukralmuse-

Bij de opening op 7 december 2019 van de ten-

dengroep in het hoge noorden van Schotland,

um in ieder geval digitaal bezoeken. In februari

toonstelling ‘ROUW, begraven op Scheveningen’

zag ik tijdens mijn vakantie een rij graven van

heeft het een vernieuwde website gelanceerd:

werd het boek Rouw. Begraven en begrafeniscul-

Nederlandse vissers onder wie enkele Scheve-

sepulkralmuseum.de. De site is in het Duits en

tuur op Scheveningen uitgegeven. Het boek is

ningers. De graven lagen tegen een muur op een

in het Engels beschikbaar.
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het letterlijk vertalen van de gedichten geen

Om een indruk te geven volgt hier de eerste

sprake is. Het omzetten van rijm in een andere

strofe van het gedicht ‘Opa’ (pp. 28-29), van

taal is al een hele opgave, maar net zo belangrijk

Willem Wilmink (1936-2003):

is dat de sfeer van het gedicht behouden blijft.
Om het metrum te behouden zijn zinnen die de

Opa keek vaak in onze tuin

juiste vorm al hadden gekregen, soms zelfs van

naar die zeven sprietjes gras,

plaats gewisseld, maar de intentie van de dichter

en daar zag opa dan een koe

bleef altijd behouden. Daar gaat het om. Bij de

die er helemaal niet was.

uitreiking van de Gouden Terebinth 2020 hebben

FUNERAIRE GEDICHTEN VIRTUOOS
VERTAALD

de aanwezigen Van der Veen uit zijn werk ho-

Opa ging oft in uns’ren Hof

ren lezen, waarbij hij tussendoor toelichtte voor

Gras konnte da kaum leben

welke problemen en keuzes hij kwam te staan

und dann sah Opa eine Kuh,

bij het hertalen. Het was een goede gedachte

die hat’s da nicht gegeben.

De titel van het boekje van hertaler Hans van

om deze minder bekende tak van de funeraire

der Veen, Gelijk het gras / Schall und Rauch, be-

cultuur eens onder de aandacht te brengen.

wijst al hoe virtuoos Van der Veen zich van zijn

Hans van der Veen, germanist, is inmiddels een

taak kwijt om Nederlandse gedichten voor een

ervaren hertaler. In dit bundeltje (zijn zestien-

Duits lezend publiek toegankelijk te maken.

de!), heeft hij een thematische keuze gemaakt

Beide titels slaan op de vergankelijkheid van

uit het werk van achttien Nederlandse dichters,

het leven. Voor de Nederlandse titel koos hij de

te beginnen met Piet Paaltjens (1835-1894) en

bekende tekst van Psalm 103, vers 8, terwijl de

eindigend met drie gedichten van Menno Wig-

Duitse titel dezelfde vergankelijkheid suggereert

man (1966-2018), die in de funeraire wereld een

met ‘Schall und Rauch’, wat letterlijk ‘stof en rook’

belangrijke rol speelde met zijn gedichten voor

betekent. Dit is een eerste aanwijzing dat van

De Eenzame Uitvaart in Amsterdam.

FUNERAIRE GESCHIEDENIS IN
HARDINXVELD-GIESSENDAM:
VAN BUUR NAAR UITVAARTLEIDER

Gerrit Goorman

Gelijk het gras / Schall und Rauch. Tweeëntwintig funeraire gedichten van Nederlandse
dichters. In Duitse hertaling door Hans van
der Veen (Leiden: uitgave in eigen beheer,
2019), 75 pp., € 11. Te bestellen via:
hansvanderveen1@kpnmail.nl
Tevens verkrijgbaar bij Leidse boekhandels.

Nederveen laat zien dat de overlijdensakte een

vertenties rond 1800 betekende: ‘Verzoeke van

interessante bron is om te weten te komen wie

Condoleantie-Brieven verschoond te blyven.’ In

er doorgaans bij een aangifte betrokken waren.

die tijd moest de geadresseerde bij aflevering

Ooit was het organiseren van de begrafenis

(en niet de afzender bij verzending) de verschul-

vooral een zaak van de buren. Geleidelijk namen

digde port betalen… Leefden er te veel mensen

anderen bepaalde taken over, zoals het aange-

mee, dan betaalde je je blauw als geadresseerde.

ven van het overlijden bij de gemeente, wat de

Nog in de jaren tachtig van de twintigste eeuw

veldwachter ging doen. Nederveen signaleert na

maakte de plaatselijke timmerman de lijkkisten,

1850 de komst van aansprekers, die voor familie

maar ook dat veranderde, zoals ook de boeren-

en buren nog meer zaken tegen betaling over-

wagen door de lijkkoets is vervangen en die

nemen.

weer door de rouwauto.

De schrijver heeft zorgvuldig uitgezocht wie

Wie een band heeft met Hardinxveld-Giessen-

door de jaren heen in deze dorpen de rol van

dam, koopt het boek natuurlijk. Maar ook wie

Veel funeraire boeken gaan over begraaf-

aanspreker – ook wel zaakwaarnemer, lijkbezor-

in het algemeen nieuwsgierig is naar de rouw-

plaatsen en de mensen die er begraven zijn.

ger, begrafenisbode of begrafenisbedienaar ge-

gebruiken in Zuid-Hollandse dorpen, zal veel

Rouwtherapeut en stervensbegeleider Ronald

noemd – op zich namen. Ze combineerden deze

herkennen en veel opsteken. Bovendien kan het

Nederveen pakt het anders aan: hij legt in Van

bezigheid in de regel met een ander beroep,

boek inspiratie bieden aan wie zo’n boek over

burenplicht tot onderneming de nadruk vooral op

doorgaans als kleine zelfstandige. De eerste be-

de geschiedenis van het begraven in hun eigen

de geschiedenis van rouwgebruiken en uitvaart-

grafenisonderneming in deze dorpen dateert uit

dorp zouden willen schrijven.

verzorgers.

1938. Kort na 1970 doet de eerste begrafenisbedienaar zijn intrede die een volledige dagtaak

Zijn 35-jarige ervaring in het begrafeniswezen

aan het organiseren en uitvoeren van uitvaarten

en talloze gesprekken met familieleden die

krijgt.

als drager of anderszins betrokken waren bij
uitvaarten, vormen de basis van het boek.

Nederveen beschrijft de ontwikkeling van aan-

Daarnaast heeft hij intensief archiefonderzoek

spreker tot rouwkaart, die de functie van aan-

gedaan. Hierdoor is hij erin geslaagd een gede-

spreker overbodig gemaakt heeft. Ook kranten

tailleerd beeld te geven van dood en rouw in de

gebruikt hij als bron, maar hij legt niet uit wat

dorpen Hardinxveld en Giessendam.

die eigenaardige laatste zin in overlijdensad-
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Korrie Korevaart

Ronald Nederveen, Van burenplicht tot
onderneming. Begraven in Hardinxveld en
Giessendam. ([Z.pl.:] Historische Vereniging
Hardinxveld-Giessendam, [2019]), 136 pp,
ISBN 978-90-7096-059-9, € 22,85 plus verzendkosten, te bestellen via info@konzolo.nl
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NOORDENWIND

EVENEMENTEN

De themadag 5000 jaar begraven in het Gooi is verplaatst naar 22 augustus a.s. en de bijeenkomst van het Platform Funerair Erfgoed: kerken
visies naar 14 oktober. Zie het vorige nummer van Terebinth voor de
programma’s.
De themadag Begraven in ’s-Heerenberg vindt plaats op 10 oktober a.s.
Zie het volgende nummer van Terebinth voor het programma.
N.B. Deze activiteiten zijn onder voorbehoud van (komende) coronamaatregelen. Zie terebinth.nl voor de actuele stand van zaken.
Aangezien evenementen tot 1 september a.s. niet zijn toegestaan, is ook

In deze columns neemt Koos Brandon Bravo uit Groningen, redacteur van de millenniumgeneratie, de lezer
mee in haar visie op funerair erfgoed. Welke rol spelen sociale media? Hoe kijken haar leeftijdgenoten
naar begraafplaatsen? Leeft funerair erfgoed online?
En hoe ziet de toekomst voor funerair erfgoed eruit?
Een frisse wind waait door erfgoedland.

het Weekend van de Begraafplaats vervallen. De werkgroep Weekend van

Online naar de begraafplaats?

de Begraafplaats hoopt in 2021 het Weekend te kunnen houden van 28-

De Hortus Botanicus Amsterdam zet in april 2019 de eerste afleveringen van een podcast ‘Podplanten’ online.
Hierin gaat Jan Jaap Hubeek met Arend Wakker, bioloog
en rondleider, elke aflevering op zoek naar een verhaal
in de Hortus. In aflevering #6 vertelt Arend Wakker over
het Sint-Antonieskerkhof (1640-1866) dat naast De Hortus ligt. Of eigenlijk lag, want inmiddels is het grootste
gedeelte van de overblijfselen herbegraven op De Nieuwe Ooster.
Hoewel ik mijn scriptie heb geschreven over funerair
erfgoed en het gebouw waar de opleiding gevestigd is
tegenover de Hortus ligt, had ik nog nooit over dit verdwenen kerkhof gehoord. Daarentegen luister ik, en vele
mensen met mij, naar podcasts. Een podcast is eigenlijk
een nieuwe vorm om mondeling verhalen door te geven.
In een geluidsfragment gaan twee of meer mensen in gesprek over een onderwerp. De podcast is de afgelopen jaren enorm populair geworden. Elk onderwerp, elk genre
is met een druk op de knop te luisteren. En meestal gratis.
Meerdere erfgoedinstanties zoals het Rijksmuseum, Stedelijk Museum en natuurlijk De Hortus zijn ingehaakt
op deze trend. En dit leidt tot mooie dingen. Zo krijgt
namelijk een hele groep mensen de mogelijkheid om in
contact te komen met onderwerpen die voorheen niet
binnen handbereik lagen. Hoewel ik mijzelf best wil omschrijven als een persoon die dol is op de natuur, had ik
niet verwacht dat ik een kwartier zou luisteren naar een
verhaal over de Oostkaapse broodboom.
Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Door ‘Podplanten’
hebben mensen ineens wat meegekregen over een stukje
funeraire historie van Amsterdam. De Hortus is overigens
niet de enige met een podcast over een begraafplaats.
NPO radio1 schetst met ‘The Dead Society’ een beeld van
bekende en minder bekende doden op begraafplaats
Soestbergen te Utrecht. De VPRO heeft in de serie ‘1 minuut’ een reeks afleveringen op begraafplaatsen. En in
de serie ‘Ongesigneerd’ vertelt in aflevering 10 onder anderen Babs Bakels van uitvaartmuseum Tot Zover over De
Nieuwe Ooster.
‘Podplanten’ gaat over flora. ‘Ongesigneerd’ over onopvallend design. En toch komen beide uit bij een begraafplaats. Juist deze verschillende aspecten van een
begraafplaats lenen zich uitstekend voor podcasts. Podcasts zijn een trend waar ook het funerair erfgoedveld op
in kan haken. En dan niet om een nieuwe doelgroep voor
zich te winnen, maar om een nieuwe generatie kennis te
laten maken met de verschillende en interessante kanten
van een begraafplaats.

30 mei, met het al voor 2020 gekozen thema 'Begraafplaatsen: vol liefde'.

Toegangspoort van het Sint-Janskerkhof in Laren. Foto Korrie Korevaart

IN MEMORIAM

JAN VAN DER WOUDE
Op 18 februari is Jan van der Woude in zijn 92ste levensjaar overleden. Hij had als referendaris bij de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten de begraafplaatsen in zijn portefeuille. Vanuit die hoedanigheid was hij vanaf de oprichting van Terebinth in 1986 lid van
het bestuur. Daar hield hij zich vooral bezig met de Wet op de lijkbezorging die in 1991 werd gewijzigd. Hoewel Jan nauw contact had
met de wetgevers, vond hij het resultaat onvoldoende. De nieuwe
wet had volgens Jan geen ethisch fundament: de vrijheid van de burger, de nabestaande kreeg zijns inziens onvoldoende aandacht.
Jan kon ook bevlogen praten over het funerair erfgoed. Hij had zich
grondig verdiept in de akkers van ons verleden. Dit was de titel van
zijn boek waarin hij al even gedreven uitlegde hoe belangrijk begraafplaatsen zijn als materiële uiting van onze geschiedenis en als groen
rustpunt voor onze rusteloze samenleving.
Jan heeft ook jarenlang aan de Bestuursacademie cursussen over het
beheer en behoud van begraafplaatsen gegeven. Hier droeg hij bij
aan het herstel van de zorg rond dood en rustplaats, door de gemeenteambtenaren de ogen te openen voor het maatschappelijke belang
van begraafplaatsen. Jan leverde met zijn activiteiten een belangrijke
bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstelling van Terebinth.
Wim Cappers
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Hera-project

Boeddhabeelden
in opkomst op
begraafplaatsen?
Het Europese Hera-project onderzoekt hoe migranten
en hun nabestaanden mede vormgeven aan het funeraire erfgoed in Nederland. Deze keer onderzoeken we
Boeddhabeelden die steeds vaker voor lijken te komen
op Nederlandse graven. Hebben Aziatische boeddhisten deze beelden mee naar Nederland genomen, of is
er iets anders aan de hand?

L

oop door een willekeurige wijk en de kans is
groot dat je een Boeddhabeeld in de vensterbank
ziet staan. Er zijn steeds meer van zulke beeldjes
te zien en allang niet meer alleen voor de deur van een
lokaal Aziatisch restaurant of een van de boeddhistische
centra in dit land. Ook duiken dergelijke beeldjes steeds
meer op begraafplaatsen op. Wie zetten ze daar neer?
De Nederlandse spirituele zoektocht

De opmars van Boeddhabeelden is verwonderlijk te noemen. Tot het midden van de twintigste eeuw was het
boeddhisme een exotisch alternatief voor een enkeling die
geen aansluiting vond bij het dominante christendom. De
opgroeiende naoorlogse generatie bracht daar snel verandering in. Als jonge twintigers onttrokken zij zich aan
de geïnstitutionaliseerde kerken om als het ware religieus
te experimenteren. De hang naar spiritualiteit en diverse
nieuwe religieuze bewegingen namen daardoor toe. Onder andere het exotische en als intellectueel ervaren zen-

De houding dhyana mudra, waarbij de handen van de Boeddha ontspannen
in de schoot rusten. Begraafplaats Soestbergen.

boeddhisme werd populair. In de jaren ’70 ontstaat een
fascinatie voor het Tibetaans boeddhisme: veel westerlingen zien de in ballingschap verkerende Dalai Lama als
diep spiritueel, compassievol en inspirerend. Alle soorten
boeddhisme worden ervaren als vredig, meditatief en leidend tot zelfontplooiing.
Boeddhisten in Nederland

Met het eerste bezoek van de Dalai Lama aan Nederland
in 1973 en de komst van Aziatische migranten uit onder
andere China, Vietnam, Thailand en Japan zien we hier
grofweg twee groepen boeddhisten ontstaan. De ene bestaat uit Aziatische boeddhisten, die een handjevol tempels hebben gesticht. Zij zijn voornamelijk gericht op het
behoud van hun religieuze culturele identiteit. De andere
is een diverse groep van nieuwe Nederlandse boeddhisten,
die vooral de nadruk leggen op meditatie.
Juist die meditatie en mindfulness-praktijken lijken gangbaarder te worden in een tijd waarin de moderne mens
die aangrijpt om stress te verminderen en geluk te ervaren. Het boeddhisme wordt gezien als intellectueel en
vooral spiritueel; het getuigt van goede smaak om je hiermee bezig te houden. In het kielzog van deze ontwikkeling raken de Boeddhabeeldjes meer en meer ingeburgerd.
De beelden zijn in alle vormen en maten verkrijgbaar en
worden op allerlei plekken neergezet. Ook op begraafplaatsen. Het lijkt zelfs alsof het aantal Boeddhabeelden
dat te zien is in huizen, tuinen en op graven sterk uitstijgt boven het aantal boeddhisten in ons land (55.000
in 2018 volgens het CBS). Dit roept de vraag op: als het
geen boeddhisten zijn die deze beeldjes neerzetten, wie
doen dit dan wel?
Utrecht als casestudy

Een dikke lachende Boeddha op begraafplaats Tolsteeg.
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Ter aanvulling op het Hera-onderzoek (dat plaatsvindt
in Leeuwarden en Maastricht), besluit ik Utrecht, de
plaats waar ik studeer, onder de loep te nemen. Utrecht
kent vier algemene begraafplaatsen. Om enigszins inzichtelijk te maken hoeveel Boeddhabeelden er zijn, hoe ze
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Nabestaanden halen
troost uit voorwerpen bij een graf
eruitzien, wat de leeftijd was van de overledenen en of er
andere religieuze symbolen bij hun graven aanwezig zijn,
heb ik alle vier begraafplaatsen bezocht. Daar ben ik langs
alle graven gelopen, heb kenmerken genoteerd en foto’s
gemaakt. Zo probeer ik het ‘Boeddhabeelden-fenomeen’
in kaart te brengen.
In totaal tel ik 82 Boeddhabeelden, verspreid over 68
graven. De meeste zijn te vinden op begraafplaats Dael
wijck, tevens de meest recent aangelegde begraafplaats
van de vier (1967). Wat meteen opvalt aan de beelden, is
de diversiteit in grootte, kleur, materiaal, afbeelding en
plaatsing. Daarentegen zijn de mudra’s van de beelden (de
stand van de handen waardoor een Boeddhabeeld een bepaalde betekenis krijgt) minder divers: twee derde neemt
de dhyana mudra aan, waarbij de handen van de Boeddha
ontspannen in de schoot voor het lichaam rusten. Deze
mudra, die meditatie symboliseert, is een veelvoorkomend
handgebaar in de westerse context. Vaak wordt deze specifieke mudra gecombineerd met een in de handen geklemde lotus, waar een kaarsje in geplaatst kan worden. Juist
deze kaarsjes zijn kenmerkend voor de westerse funeraire
cultuur. Het lijkt alsof op deze manier de Boeddhabeelden gemodelleerd zijn naar de wens van de Nederlandse
grafbezoeker.
Het beeld van de dikke lachende Boeddha (de verbeelding
van de Chinese zenmeester Poe-Tai Ho-shang) tref ik in
veel mindere mate aan (slechts 10%). Dit beeld staat in
veel gevallen op kindergraven.
Babyboomers

Boeddhabeelden zijn in ons land het afgelopen decennium steeds meer in het openbaar te zien. De Boeddhabeelden op de vier Utrechtse begraafplaatsen bevestigen dit:

zestig procent van alle beelden is geplaatst op of bij graven
van mensen overleden tussen 2010 en 2020. Ter vergelijking: bij mensen die vóór 1999 zijn gestorven, is dit maar
tien procent. Opvallend is ook, dat een substantieel percentage (24%) bij overlijden tussen de zestig en zeventig
jaar oud was. Het is precies deze babyboomgeneratie, die,
zoekend naar nieuwe vormen van alternatieve religiositeit
en spiritualiteit, het boeddhisme hier introduceerde.
De namen van de overledenen zijn in bijna alle gevallen
(met één uitzondering) Nederlands. Hiermee lijkt het
plaatsen van Boeddhabeelden op graven dus vooral een
praktijk die onder autochtone Nederlanders voorkomt.
Dat is niet verwonderlijk, aangezien het gros van de
(Aziatische) boeddhisten gecremeerd wordt. Daarnaast
worden in Azië de Boeddhabeelden van de overledene in
veel gevallen overgedragen aan een monnik. In Azië hebben Boeddhabeelden voornamelijk een functie in rituele
context, zoals in tempels of meditatiehallen. In Nederland
lijkt dit anders te zijn.
Verklaringen

De komst van de Boeddhabeelden op de begraafplaatsen
kan niet toegeschreven worden aan de boeddhistische
Aziatische migranten die hier vanaf de jaren ’70 kwamen.
Eerder lijkt dit funeraire fenomeen door Nederlanders zelf
in het leven te zijn geroepen, door de toegenomen popularisering van het boeddhisme en daarmee de gangbaarheid om Boeddhabeelden in bezit te hebben. Verklaringen
waarom nabestaanden een Boeddhabeeld bij een graf
plaatsen, zijn niet eenduidig.
Een paar weken geleden sprak ik met de 73-jarige Marian, die een Boeddhabeeld bij het graf van haar dochter
zette. Ze vertelde me dat ze dit niet alleen doet omdat
ze dat mooi vindt (esthetische functie), of omdat ze een
rustig en vredig gevoel krijgt door het kijken naar de
Boeddha (spirituele functie). Ze doet dit ook ‘omdat een
Boeddhabeeld bescherming uitstraalt over de begraafplaats.’ Het Boeddhabeeld op het graf zou dus meerdere
functies kunnen hebben.
Nabestaanden halen troost uit voorwerpen die bij het
graf geplaatst worden, zoals kruizen of beeltenissen van
Maria. Deze voorwerpen sierden decennialang graven. In
een samenleving waarin mensen op zoek zijn naar nieuwe
vormen van religie en spiritualiteit, is de plaatsing van
een Boeddhabeeld wellicht een vervanging van deze christelijke objecten. Tegelijkertijd zijn in het dagelijks leven
Boeddhabeelden steeds meer geaccepteerd.
Het is moeilijk te voorspellen hoe deze trend zich in de
nabije toekomst zal ontwikkelen. Maar, gebaseerd op
mijn observaties, verwacht ik dat Boeddhabeelden meer
en meer deel zullen uitmaken van ons funerair erfgoed.
David Knigge
Masterstudent Religie en Samenleving, Universiteit Utrecht

Een in de handen geklemde lotus, waar een kaarsje in geplaatst kan worden. Begraafplaats Tolsteeg.
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Oproep: Waarom plaatsen mensen Boeddhabeelden bij graven?
Als u hierover wilt vertellen, neemt u dan a.u.b. contact met me
op: d.j.knigge@students.uu.nl
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Onze begraafplaats

Hof van Obergum

Vrijwilligers aan het werk op de Hof van Obergum.
In de serie ‘Onze begraafplaats’ komen geen redacteuren
van dit tijdschrift, maar beheerders of andere betrokkenen
aan het woord over ‘hun’ begraafplaats. Deze keer: de
begraafplaats Obergum in het dorp Winsum (Groningen).

D

e geschiedenis van de begraafplaats begint in
1849. De kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Obergum-Maarhuizen-Ranum (verder:
Hervormde Gemeente Obergum) schreven toen een brief
‘tot het bekomen van een nieuwe begraafplaats buiten
de kom van Obergum.’ Ze noemden twee redenen: het
kerkhof van Obergum was te klein ‘om de lijken zonder
schending van graven te bevatten’ en had ‘een ongezonde
ligging’, midden in het dorp. Pas in 1858 kon de begraafplaats worden aangelegd, vijftig meter buiten de bebouwde kom.
Hervormde Gemeente eigenaar

De Vrije begraafplaats Obergum, zo staat het vermeld op
de oudste plattegrond, was eigendom van en werd gefinancierd door de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Obergum. Het gemeentebestuur gaf slechts een
subsidie van negenhonderd gulden, 25% van de kosten.
Het was normaal in die tijd dat de Hervormde Kerk
zorgde voor publieke voorzieningen als onderwijs, armenzorg en begraven. Pas vanaf 1869, na de invoering van
de gemeentewet en de begrafeniswet, was de burgerlijke
gemeente verplicht en in staat publieke voorzieningen uit
te voeren en te financieren. Daardoor was het mogelijk

De Hervormde Kerk zorgde voor
publieke voorzieningen
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dat ook in het tweelingdorp Winsum, op kosten van de
burgerlijke gemeente, een algemene begraafplaats werd
aangelegd. Die was eigenlijk overbodig, omdat er al een
algemene begraafplaats in Obergum was en de gemeente
Winsum slechts tweeduizend inwoners had. Maar op
aandringen van Winsumers die in het eigen dorp wilden
worden begraven, werd de aanleg van een tweede begraafplaats een feit.
Indeling

De begraafplaats Obergum had in 1858 een oppervlakte
van 3.700 m2. Daarvan was 1.500 m2 bestemd voor graven. Het was wettelijk verplicht dat er vier klassen graven
waren: 1e, 2e, 3e en 4e of Algemene klasse. Dit kwam tot
uitdrukking in de verdeling in vakken: 340 m2 voor de
eerste klasse, 350 m2 tweede klasse, 450 m2 derde klasse
en 340 m2 vierde klasse. Voor de graven in de 1e, 2e en 3e
klasse moest worden betaald, de graven 4e klasse waren
gratis. De bevolking van Obergum was overwegend arm.
Daardoor werd het overgrote deel van de overledenen
begraven in graven 4e klasse: tot 1900 waren dat 850
personen. Dat was alleen mogelijk door alle driehonderd
graven driemaal te gebruiken. In de overige vakken werden tot 1900 slechts vierhonderd personen begraven: 250
in graven 3e klasse, tachtig in graven 2e klasse en tachtig
in graven 1e klasse. De sociaaleconomische verschillen in
het dorp waren ook op de begraafplaats duidelijk zichtbaar. Die werden nog geaccentueerd door het ontbreken
van grafstenen op de graven 4e en het grootste deel van de
graven 3e klasse.
Uitbreiding

Gevolg van de indeling in klassen was dat de begraafplaats in 1900 werd uitgebreid met 2.300 m2: waarvan
200 m2 voor vijfhonderd nieuwe graven in een vak voor
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De verwaarloosde administratie van
de graven werd op orde gebracht
mochten worden uitgegeven. Door deze ontwikkelingen
raakte de begraafplaats in verval en werd er nauwelijks
nog begraven.
Vrijwilligers aan het werk

Het veld, met namenbord, waar in
1866 de slachtoffers van de cholera
epidemie van 1858 zijn begraven.

de 4e klasse. Obergum had toen 1.020 inwoners. Het
gemeentebestuur verleende met tegenzin een bijdrage in
de kosten: omdat de uitbreiding overbodig was. De kerkvoogden van Obergum hielden echter voet bij stuk. Ze
verwezen daarbij naar het besluit van de gemeenteraad
in 1869 om in Winsum een begraafplaats aan te leggen
terwijl er op de algemene begraafplaats Obergum volop
ruimte was.

In 2011 nam het gemeentebestuur het besluit te stoppen
met het onderhoud van de begraafplaats. Dit betekende
dat dit weer voor rekening kwam van de eigenaar, de
inmiddels gefuseerde Protestantse Gemeente WinsumObergum (PGWO). Op initiatief van het College van
Kerkrentmeesters vormden vrijwilligers in 2012 een werkgroep met als taak de begraafplaats te herstellen en het
uitgeven van graven weer mogelijk te maken. Vier jaar
lang heeft deze groep van twintig tot dertig vrijwilligers
hard gewerkt. Eerst aan het verwijderen van heesters en
andere begroeiing van graven en het herstellen van de
grasmat. Daarna maandelijks aan het verwijderen van
onkruid op de paden en tussen de graven en het maaien
van gras. De heggen en bomen werden regelmatig geknipt
en gesnoeid. En een keer per jaar werd de gracht schoongemaakt.
Vanaf 2015 werd achterstallig groot onderhoud ter hand
genomen. Langs alle paden werden betonnen banden
gelegd, er werden gevaarlijke hoge bomen gekapt en verwerkt, op de hele begraafplaats werd tussen de graven een
nieuwe laag grind gelegd en de paden werden voorzien
van een nieuwe laag schelpen. Intussen werd ook de verwaarloosde administratie van de graven op orde gebracht

Beheer

Tot 1950 was de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Obergum goed in staat de begraafplaats te beheren en exploiteren. Daarna ging dat steeds moeilijker:
het vinden van kerkvoogden werd een probleem en de
kosten konden niet meer worden opgebracht. In 1962
ging het niet meer: de kerkvoogdij vroeg toen aan de
gemeente Winsum om de begraafplaats over te nemen.
Het antwoord was negatief. Het gemeentebestuur was wel
bereid het onderhoud van de begraafplaats tijdelijk over
te nemen. In 1967 was de Hervormde Gemeente Obergum door gebrek aan inkomsten en voldoende bestuurders gedwongen te fuseren met de Hervormde Gemeente
Winsum. Ook daarna bleef het beheren en exploiteren
van de begraafplaats een probleem. Verzoeken in 1976 en
1979 aan het gemeentebestuur om de begraafplaats over
te nemen, werden opnieuw afgewezen. Wel werd bepaald
dat vanaf 1980 slechts bij hoge uitzondering nog graven

Wettelijk verplicht waren
vier klassen op de begraafplaats
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Een voorbeeld van een metalen grafpaaltje met naambordje.
Graven zonder steen krijgen zo’n bordje.
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project ‘herstellen van vervallen graven’. Tot nu toe zijn
enkele tientallen grafstenen gerestaureerd.
Plek van verbondenheid

Op het bord bij de ingang (2019) staat een logo dat bestaat uit
twee cirkels, met dezelfde afbeelding in spiegelbeeld. In elke cirkel
zijn de helft van het baarhuisje, twee grafstenen en een vogel te
zien. De twee afbeeldingen zijn tegengesteld: de ene staat voor
het leven, de andere voor de dood. Als ze naast elkaar staan, is het
baarhuisje compleet.

en werd uitgezocht waar nog kon worden begraven. Als
kroon op het werk bouwden ze in 2016 een nieuw baarhuisje en kwam er een informatiebord. Dat was mogelijk
door subsidies: € 8.300 voor de bouwmaterialen van het
huisje en € 700 voor het informatiebord.
Eind 2016 veranderde ook de organisatie: het College
van Kerkrentmeesters droeg het bestuur, het beheer en
de exploitatie over aan de Stichting Begraafplaats Obergum – de voortzetting van de werkgroep van vrijwilligers.
In 2017 is de herstelde begraafplaats officieel heropend.
Van de honderd vrije graven zijn er sindsdien ruim vijftig
verhuurd. In 2018 is een begin gemaakt met een groot

Wat hebben wij, vrijwilligers, gedaan? We plaatsten vier
bijzondere borden. Daarop staan de namen en sterfdatum
van ruim elfhonderd personen die tussen 1858 en 1930
anoniem zijn begraven. Kranten schreven er over: ‘1100
doden in Winsum hebben weer een naam.’ Nabestaanden
zijn er blij mee. Ook hebben we een herdenkingsbordje
geplaatst op de plek waar in 1866 de slachtoffers van
een choleraepidemie in twee rijen zijn begraven. Tussen
2 juli en 13 augustus 1858 raakten 101 inwoners besmet.
Van hen stierven er 53 – bijna 3 procent van de bevolking van Winsum, onder wie de verpleger van mensen die
besmet waren. De namen van de slachtoffers staan apart
vermeld op een van de vier namenborden.
We maakten metalen grafpaaltjes (80 cm) met daarop een
bordje (3x8,5 cm) voor een naam. Die kunnen worden
geplaatst als een grafsteen ontbreekt: om vergeten mensen
hun naam te geven. Er is een ‘fondsje’ waaruit de paaltjes
worden betaald als er geen familie meer is.
In 2019 hebben we de gerestaureerde begraafplaats de
naam Hof van Obergum gegeven, die op een bord bij de
ingang staat. De begrafenisvereniging Winsum organiseerde in de herfst van 2019 een indrukwekkende lichtjes
avond op de begraafplaats. Er kwamen veel mensen die
brandende kaarsen op graven plaatsten. De begraafplaats
is echt de hof van het dorp.
Henk Gerritsma, namens alle vijfentwintig vrijwilligers
Foto’s Tonnis Musschenga

Voor vragen en informatie
begraafplaatsObergum@pgwh.nl
https://bit.ly/2WBdsh6
Adres: Ranumerweg, 9951 ST Winsum

MAASTRICHTSE (H)ERKENNINGSPLAATJES: OOK VOOR GOUDA EN
ROCKANJE
In het vorige nummer van Terebinth was Uit het veld gewijd aan
het verhaal van Jef Bartelet. Hij vertelde dat de gemeente Maastricht grafmonumenten van burgerslachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog heeft voorzien van tinnen herdenkingsplaatjes.
Intussen hebben de gemeente Gouda (gestimuleerd door de
stichting Oude Begraafplaats Gouda) en de gemeente Westvoorne (voor de begraafplaats Maria Rust in Rockanje) het idee van

Ontwerp herkenningsplaatje Gouda.

deze plaquettes overgenomen. Jef Bartelet maakte het ontwerp,
gebaseerd op het gemeentewapen. Nog een paar gemeenten
overwegen om dit initiatief na te volgen. Voor informatie over
ontwerp, kosten en productie kunt u terecht bij Jef Bartelet (email: jef.bartelet@home.nl).
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UIT HET VELD / BERT PIERIK
In deze rubriek vertellen mensen uit het

veld doorgaans over hun werk voor het behoud van funerair erfgoed. Dit keer wijken
we daar vanaf en laten we Bert Pierik aan

het woord, redacteur van Terebinth en be-

heerder van begraafplaats Bergklooster. Hij
schreef begin april onderstaande bijdrage

gitaar psalm 23, oma’s favoriete psalm. De kinderen en kleinkinderen spraken liefdevol over hun
moeder en oma, die gelukkig niet door corona
overleden was, maar gewoon omdat het haar tijd
was. De ingehuurde geluidsman legde alles vast
op video en zwermde later nog even met zijn
drone boven de begraafplaats: voor later, voor de

waarin hij een impressie geeft van hoe de

niet-genodigden. Een prima afscheid dus.

derd door het rondwarende coronavirus.

Anderhalve meter afstand

manier van begraven in korte tijd is veran-

Een week later vond de begrafenis van het eer-

Bert Pierik (links) en collega op Bergklooster (Zwolle).

Na een rustig begin van de maand maart ver-

ste coronaslachtoffer plaats. De oude vrouw was

dubbelde na de uitbraak van corona het aantal

bezweken na een week doodziek te zijn geweest.

begrafenissen op Bergklooster. In de derde week

Haar kinderen konden en mochten niet meer

draagbeugels voor de kist lieten we maar ach-

van maart werd een oude moeder en oma bij

dicht bij haar zijn in haar laatste levensfase, het

terwege vanwege die anderhalve meter, moeder

haar jonggestorven echtgenoot begraven. De

verzorgingshuis was afgesloten voor bezoek,

woog immers maar weinig en de mannen oog-

RIVM-restricties waren inmiddels van kracht:

voor de veiligheid van de andere bewoners. De

den jong en vitaal. Toch dreigde de kist nog bijna

anderhalve meter afstand houden. Best lastig als

ernst van de situatie rond corona was inmid-

in het graf te glijden als niet een vijfde hand was

je als voorloper assisteert bij het plaatsen van de

dels volledig tot iedereen doorgedrongen. Een

toegestoken. Gespreid staand in groepjes nam

kist boven het graf.

triest en gespannen afscheid voor de familie. De

het gezin afscheid en droop, na enkele bemoedi-

Het weer was aangenaam en op mijn uitnodi-

gezinsleden wierpen in het uitvaartcentrum nog

gende woorden van de voorganger, weer af.

ging, in overleg met de uitvaartverzorger, koos

even een blik op de kist, waarin hun moeder di-

het gezin voor een intieme afscheidsbijeenkomst

rect na haar overlijden, zonder echte verzorging,

Veilig werken

bij het graf. De familie tilde de kist zelf van de

in een dichtgeritste hoes was gelegd. De zoon

Als voorloper is het spannend om je taak zo

baarwagen naar het graf, het gewicht was goed

en kleinzoons pakten, met z’n vieren vanwege

goed mogelijk, maar ook veilig uit te voeren. Hoe

te doen. Afstand houden lukte prima. Iedereen

de geboden afstand, met plastic handschoentjes

assisteer je zonder in de anderhalve meter te tre-

zat op tuinstoeltjes, beschikbaar gesteld door de

aan, de kist op om haar op de baarwagen naar

den als je aanwijzingen moet geven of een hand

begraafplaats. De voorganger begeleidde op zijn

Bergklooster te begeleiden. De andere familie

moet toesteken? Steeds meer nieuwe corona

volgde op gepaste, anderhalve meter, afstand. De

slachtoffers worden aangemeld, voor begrafenissen met korte plechtigheden. Handschoenen en
baarwagen steeds weer goed ontsmetten, overleggen hoe we het beste kunnen werken, want
zelf ziek worden is nu géén optie. De toiletten
hebben we afgesloten om risico’s te verkleinen.
We willen niet steeds opnieuw een mogelijk
besmette omgeving hoeven poetsen, want met
het mooie weer zijn er veel bezoekers die we op
gepaste afstand moeten houden. Het uitvaartcentrum heeft een grote extra koelunit gehuurd.
De naburige begraafplaats en het crematorium
maken veel meer overuren dan gebruikelijk. Het
einde is nog niet in zicht.
Bert Pierik

Deze kist symboliseert de anderhalvemeterbegrafenis.

De altijdgroene terebint of terpentijnboom met zijn enorme kruin
komt voor rond de Middellandse Zee. Deze solitair markeerde vaak
graven en was al in de Oudheid verbonden met de eeuwigheid.
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Donaties
U kunt zich als donateur van Terebinth aanmelden via de website of via het bureau
van de stichting. Alle donaties zijn welkom; de stichting Terebinth beschikt over
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