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VAN DE VOORZITTER… / ZELFDOEWANDELINGEN

VARIA

Borstbeeld L.A. Springer geplaatst
Eind vorig jaar stond in dit blad een artikel (2019-4, p. 19) over een borst-

beeld van landschapsarchitect L.A. Springer. Harriet Jellema vervaardigde 

een model in klei voor De Nieuwe Ooster in Amsterdam, ter gelegenheid 

van het 125-jarig bestaan van deze door Springer ontworpen begraaf-

plaats. Voor Springer stond nog nergens een monument, en daar wilde 

Johan Mullenders van DNO 

verandering in brengen. Er 

werd een fondsenwerfactie 

gestart om het beeld in brons 

te kunnen laten gieten en een 

mooie plek te geven. Met po-

sitief resultaat. Springer heeft 

het eerbetoon gekregen dat 

hem toekomt. 

Zijn bronzen beeld kijkt sinds 

eind september uit over de 

entree van DNO, in de rich-

ting van andere parken die hij 

ontwierp. Hartelijk dank aan 

de gulle gevers onder onze 

donateurs.

Jenny Mateboer 

In Bennekom 

zou tijdens de 

laatste Open 

Monumenten dag 

de oude tegen het 

dorpscentrum aan 

gelegen Villa Erica 

een belangrijke 

rol spelen. Net 

als talloze andere 

evenementen kon een bezoek aan de villa zelf 

vanwege covid-19 niet doorgaan. De rest van 

het programma echter wèl, namelijk een ‘zelf-

doewandeling’ door het park van de villa, met 

uitleg over de oude en bijzondere bomen die 

er staan. De informatie was op te halen of  

te downloaden en zo was de route op eigen 

gelegenheid te lopen. Bijzonder was, dat er 

ook drie graven van bewoners van het huis  

op de nabijgelegen begraafplaats in waren 

opgenomen. Ze waren daar gemarkeerd met 

Bennekomse vlaggetjes en van informatie-

bordjes voorzien.

Een daarvan was het graf van Willem Alexan-

der Insinger (1857-1921). Hij woonde van 1896 

tot 1910 in Erica, maar verhuisde toen naar 

een, door de (eertijds) bekende architect Jo-

han Wilhelm Hanrath (1867-1932) ontworpen, 

nieuwe villa. Insingers graf heeft een paar 

bijzondere kenmerken. Het werd ook ontwor-

pen door Hanrath (het enige andere grafmo-

nument van diens hand, op de begraafplaats 

in de Lage Vuursche, is rijksmonument) en het 

beplantingsschema voor het bijbehorende vak 

achter het graf werd ontworpen door land-

schapsarchitect Leonard Springer (1855-1940). 

De laatste ontwierp ook een aantal inmiddels 

als rijksmonument gewaardeerde begraaf-

plaatsen, waaronder De Nieuwe Ooster in 

Amsterdam. De combinatie Hanrath-Springer 

is uniek. En zo is hier een graf dat zomaar een 

monument zou kunnen zijn, ware het niet dat 

de gemeente Ede – waartoe Bennekom be-

hoort – nooit vooraan heeft gestaan met initi-

atieven ten aanzien van funerair erfgoed.

Het bijzondere aan de Bennekomse Open Mo-

numentendag was, dat het initiatief voor deel-

name niet bij de begraafplaats zelf vandaan 

kwam, maar ‘van buitenaf’. Dat accentueert 

de groeiende aandacht voor funerair erfgoed. 

Desondanks is hier nog een lange weg te gaan. 

Het blijft daarom hard nodig, dat werkgroe-

pen, stichtingen en andere belangengroepen 

die zich inzetten voor begraafplaatsen, daar 

continu aandacht voor vragen. Daarom was 

het zo belangrijk dat opnieuw een groot aantal 

begraafplaatsen aan Open Monumentendag 

meedeed. Zonder de andere tekort te willen 

doen, hier een wilde greep: Stedum, Zeist, 

Oude-Tonge en Elsloo (Fr). Natuurlijk waren 

dit allemaal coronaproof-evenementen in de 

buitenlucht. Soms ook waren het zelfdoe-

wandelingen, net als in Bennekom. Daar zag  

je gedurende enkele dagen mensen met print-

jes in de hand over de begraafplaats lopen.

Inmiddels realiseerde Terebinth weer een boek 

met – 24 – zelfdoewandelingen: Over de groe-

ne zoden deel 2 is gereed!

 

Bert Lever
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Springer uitkijkend over het voorplein van De Nieuwe Ooster. 
Foto De Nieuwe Ooster

Het graf van W.A. Insinger op de Bennekomse be-
graafplaats tijdens Open Monumentendag.

Het borstbeeld in close-up.
Foto De Nieuwe Ooster



Ja, u las het goed op de cover: Bartho Hendriksen verlaat ons. Geen 

nood, hij blijft betrokken bij Terebinth en zal ongetwijfeld nog gere-

geld iets voor ons schrijven, maar maakt vanaf het komende nummer 

geen deel meer uit van de redactie. Ten afscheid beschreef hij een 

zeer uitvoerige funeraire wandeling door Culemborg, zijn woon-

plaats. Van Romeins grafveld tot Plantagehof.

‘Bartho, heb je nog een wens?’ ‘Ja, cortenstaal!’ En zo geschiedde: 

Korrie Korevaart dook in het gebruik van cortenstaal en Bert Pierik 

leverde foto’s van cortenstalen monumenten. Afscheid nemen we 

ook – oud-hoofdredacteur Wim Cappers luidt Bartho uit.

Nog twee artikelen wil ik uitlichten. Lees het bijzondere verhaal van 

Caroline Mudde over overlijdenspenningen uit de zeventiende en 

achttiende eeuw. Een voor de meesten van ons onbekend funerair 

fenomeen. En het uitvoerige verhaal van Ronald van Immerseel over 

de vergeten grafkelder op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. 

Inhoud

Op een donkere vrijdagmorgen tref ik op de 

begraafplaats van de Heilig Landstichting Otto 

Lankhorst. Tot zijn pensioen eind vorig jaar 

werkte hij als conservator kloosterlijk erfgoed  

–  ‘maar de belangstelling voor het klooster-

leven en kloosterkerkhoven blijft.’ Dat blijkt ook 

uit zijn deelname aan de werkgroep Markanten 

van Terebinth (die graven van belangrijke perso-

nen inventariseert), waar hij ‘het katholieke ge-

luid’ inbrengt. En ja, het werk waarvoor hij eerst 

betaald kreeg, doet hij nu als vrijwilliger.

Vanwaar die fascinatie? ‘Ik groeide op in Deven-

ter. Als klein jongetje ging ik in de paasnacht 

mee naar Abdij Sion en dat was een geweldige 

ervaring.’ De mystiek van het katholicisme, voor-

al die van het kloosterleven, liet hem niet meer 

los. ‘Ja, misschien zou ik, als ik dertig jaar eerder 

was geboren, wel in een klooster ingetreden zijn 

– en misschien ook wel weer uitgetreden.’

Na zijn studie geschiedenis en jaren werken bij 

het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) en 

de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, maakte 

hij de stap naar het Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven. 

Dat centrum in St. Agatha, in 

2006 opgericht, is gevestigd 

in het oudste – nog altijd 

bewoonde – klooster in ons 

land. Het verzamelt boeken, 

archieven en voorwerpen 

van uiteenlopende klooster-

orden en -congregaties, die 

door vergrijzing niet meer in 

staat zijn zelf hun erfgoed te 

onderhouden.

Wij bezoeken de eenvoudige, 

uniforme graven van de zus-

ters dominicanessen van het 

Allerheiligst Sacrament. 

Otto wijst op het steentje 

van zuster Willibrorda van 

Nunen, die als laatste van deze ‘zusters van 

Bethlehem’ in 2013 overleed. De zusters hadden 

hun klooster in het centrum van Nijmegen met 

uitzicht op de Waal, vanwaaruit ze hun prakti-

sche werk verrichtten. Aanvankelijk kraamzorg 

en opvang van ongehuwde moeders, later meer 

zorg voor ouderen. Overeenkomend met de aard 

en het werk van de congregatie is dit voorma-

lige klooster sinds 2003 ingericht als hospice. 

Zuster Willibrorda, de laatste overste, zorgde 

ervoor dat projectontwikkelaars op deze plek 

geen kans kregen.

Jenny Mateboer
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Otto Lankhorst bij het graf van zuster Willibrorda.
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Bartho ‘mag graag preken over Terebinth’. Hier in het kerkje van Witte wierum 
in 2018. Foto Mary Kuiper
Foto omslag: Cortenstalen grafmonument voor fotograaf Ronald Sweering bij 
het columbarium op De Nieuwe Ooster, gemaakt door Maarten Fleuren. 
Foto Bert Pierik

Komt ú de redactie van Terebinth versterken? Neem contact op 
met Jenny Mateboer, via redactie@terebinth.nl en ik vertel u 
wat een redacteurschap in kan houden.



Culemborg ontstond tegen het einde van de der-
tiende eeuw als een kleine handelsnederzetting 
nabij de samenvloeiing van het riviertje de Meer 

met de Lek. In 1318 kreeg de nederzetting stadsrechten 
en kort daarna werd de stad ommuurd. Door de groei 
van de bevolking in het Havenkwartier en de Nieuwstad, 
die oorspronkelijk buiten de muren lagen, werden deze 
stadsdelen binnen nieuwe stadsmuren getrokken. Aan het 
einde van de veertiende eeuw is dan ook sprake van een 
‘driestad’ die in zijn geheel wordt omgeven door muren 
en grachten. Deze grachtengordel is nog goed herkenbaar 
in het huidige stadsbeeld. De stadsmuren en de poorten 
zijn verdwenen, op enkele fragmenten en de imposante 
Binnenpoort na.

In en rond de Barbarakerk
In de binnenstad stond al vroeg, op de plek van de huidi-
ge Grote of Barbarakerk, een kapel of kerkje. In de daar-
opvolgende eeuwen is er veel aan de kerk gebouwd door 
de heren (later graven) van Culemborg, die de kerk ook 
als grafkerk gebruikten. In 1515 lieten gravin Elisabeth 

van Culemborg en haar echtgenoot Anthonis van Lalaing 
de kerk vergroten en verfraaien. Het echtpaar ligt echter 
niet hier begraven, maar in de Sint-Katharinakerk in het 
Belgische Hoogstraten. Naast vrouwe van Culemborg was 
Elisabeth ook gravin van Hoogstraten.
In en rond de kerk werd volop begraven. Vooraanstaande 
burgers vonden binnen een rustplaats, het volk op het 
rommelige kerkhof. In de kerk trekt een witmarmeren 
graftombe in het koor de meeste aandacht. Het is de 
laatste rustplaats van Catharina Alida van der Dussen 
(1690-1745), echtgenote van de Dordtse burgemeester 
Damas van Slingeland. Catharina ontvluchtte in 1733 
haar drankzuchtige man, die haar mishandelde. Zij vroeg 
asiel in de vrijstad Culemborg, waar ze beschermd werd 
tegen juridische stappen van haar echtgenoot. Voor haar 
tombe liggen nog twee grote hardstenen ‘heerlijke’ zerken. 
In 1792 vond de laatste begrafenis in de kerk plaats. We 
lopen vervolgens om de kerk heen. Een keurig onderhou-
den gazon met hortensia’s achter een laag stenen muurtje 
bedekt het kerkhof dat in 1739 werd gesloten.

Sint-Janskerkhof
Via een poort wandelen we de Papenhoek binnen. Dit 
deel van de stad was in de negentiende en twintigste 
eeuw het bolwerk van katholiek Culemborg, met een 
kleinseminarie, kerk en pastorie. We lopen de brug over 
en voorbij het jodenkerkje (de voormalige synagoge) het 
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In 1792 vond de laatste begrafenis 
in de Barbarakerk plaats

Tot 1870 werd in Culemborg op drie plekken begraven. Rond de vervallen Sint-Janskerk in de Nieuwstad lag het stadskerk-
hof. De katholieken hadden hun kerkhof in de pastorietuin, de joden hun begraafplaats aan de Westerwal. Pas in 1869 werd 
de ‘kerkhovenkwestie’, die zich na 1829 – toen begraven in de kerk en binnen de bebouwde kom werd verboden – jarenlang 
voortsleepte, definitief opgelost.

Christusbeeld op de intieme oudkatholieke begraafplaats. 

Funeraire wandelingFuneraire wandeling

VIER GELOVEN OP ÉÉN KUSSEN
Hoe na veertig jaar een slepende kerkhovenkwestie 
werd opgelost 



grote parkeerterrein op. In de Nieuwstad stond de Sint-
Janskerk, waaromheen een kerkhof lag. Na de Reformatie 
raakte de kerk in verval, maar de begraafplaats bleef in ge-
bruik voor de bewoners van de Nieuwstad. Toen de Sint-
Janskerk rond 1821 werd gesloopt, werd de vrijgekomen 
grond in gebruik genomen als Stadskerkhof of Burgerlijke 
Begraafplaats. Deze werd pas per 1 juli 1870 officieel 
gesloten verklaard. Tot ver in de 20ste eeuw waren op het 
terrein nog grafzerken aanwezig. De laatste restanten van 
de begraafplaats werden geruimd in 1914 en 1980; beide 
keren voor de bouw van een school. Bij de aanleg van een 
parkeerplaats op de locatie van de school in 2013 werden 
twaalf oude grafstenen gevonden. Deze liggen nu keurig 
gerangschikt in een perkje. De stoffelijke resten die toen 
ook werden gevonden, zijn herbegraven op de begraaf-
plaats aan de Achterweg.

Emancipatie van de katholieken
We lopen weer terug over de brug. Het miniparkje aan 
onze linkerhand ligt op de plek van het voormalige 
rooms-katholieke kerkhof. De katholieken moesten hun 
doden tot 1820 begraven op het kerkhof rond de Grote of 
Barbarakerk of het Sint-Janskerkhof. De katholieke Cu-
lemborgers wensten echter een eigen kerkhof. In de tuin 
van de oude pastorie in de Papenhoek mochten zij met 
toestemming van de ‘burgemeesteren’ een eigen begraaf-
plaats aanleggen. Toen op 1 januari 1829 de ‘lijken der 
afgestorvenen’ niet meer binnen de stadswallen begraven 
mochten worden, kreeg het kerkbestuur te elfder ure toe-
stemming het kerkhof open te houden. In 1866 verzocht 
het stadsbestuur de kerk de begraafplaats te sluiten. Het 

terrein was vol en de kerkhovenkwestie moest voor eens 
en altijd geregeld worden.

Aan de Achterweg
De kerkhovenkwestie sleepte voort totdat in 1868 het 
stadsbestuur de situatie van de begraafplaatsen binnen de 
bebouwde kom voor ‘den openbaren gezondheidstoestand 
zeer nadelig’ vond. In juli 1869 gingen de kerkbesturen 
akkoord met het plan van de gemeente voor de aanleg van 
vier ‘bijzondere begraafplaatsen’. 
Tussen het stadspark De Plantage, in 1850 aangelegd naar 
een ontwerp van L.P. Zocher in Engelse landschapsstijl, 
en de Achterweg werden in 1870 deze begraafplaatsen 
aangelegd. Hiertoe werd een stuk bouwland verworven 
voor 828,80 gulden.
De verschillende begraafplaatsen werden, en worden voor 
een deel nog steeds, van elkaar gescheiden door beuken-
hagen. Ze vormen samen met de aangrenzende Plantage 
een grote groene zone. Tussen de graven staan een treur-
beuk, rode beuk, levensboom en een moerascipres.
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Witmarmeren graftombe, gemaakt door I. Pollina, met bekronende putto 
door J. François Maas. Laatste rustplaats van Catharina Alida van der Dus-
sen in het koor van de Barbarakerk.

Plattegrond van de Culemborgse begraafplaatsen 
aan de Achterweg.
O-NH = Oude Hervormde begraafplaats
RK = Rooms-katholieke begraafplaats
OK = Oudkatholieke begraafplaats
J = Joodse begraafplaats
ISL = Islamitisch veld
ALG = Algemene begraafplaats
N-NH = Nieuwe Hervormde begraafplaats
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Romeins grafveld
Tijdens opgravingen naar het middel-
eeuwse kasteeltje Caetshage, gelegen 
aan de Meer ten zuiden van de binnen-
stad, zijn tien crematiegraven van vol-
wassenen en kinderen uit de Romeinse 
tijd aangetroffen. In de graven is aarde-
werk gevonden, en diverse fibulae 
(kledingspelden), spijkers, Romeinse 
muntjes en glaswerk. Het grafveld da-
teert uit de eerste tot derde eeuw en 
zal gebruikt zijn door de bewoners van 
een nabijgelegen nederzetting.

De begraafplaatsen vormen samen 
met de aangrenzende Plantage 

een grote groene zone



De rooms-katholieke begraafplaats was met 3.050 m² de 
grootste, gevolgd door de (oude) Nederlands-Hervormde 
(2.200 m²). De joden en oudkatholieken beschikten ieder 
over een terrein van 700 m². De hervormde begraafplaats 
fungeerde tevens als algemene. De grootte van de begraaf-
plaatsen was evenredig met de grootte van de kerkgenoot-
schappen. 
Langs de Achterweg staat het neoclassicistische koetshuis 
annex baarhuis. In 1913 kwam daar nog een drenkelin-
genhuisje bij. Rechts van het baarhuis geeft een ijzeren 
hek met doodssymbolen toegang tot het hervormde deel. 
De katholieken hebben links van het huisje hun eigen in-
gang. Pas in 2000 werd er vanaf het hoofdpad een verbin-
ding gemaakt naar het katholieke deel. In de jaren vijftig 
werd de begraafplaats uitgebreid met een algemeen en een 
(nieuw) hervormd deel.

De wandeling
Vanaf de hoofdingang aan de Achterweg voert een brede 
laan in zuidoostelijke richting. Aan weerszijden hiervan 
liggen vakken met graven. Aan het einde van het pad is 
een splitsing met twee negentiende-eeuwse ijzeren hekken 
die respectievelijk toegang geven tot de joodse en oudka-
tholieke begraafplaats. 

Op de begraafplaatsen vind je geen monumenten van 
grote cultuurhistorische waarde; de meeste graven zijn 
eenvoudig met een staande of (verhoogde) liggende steen. 

Op de (oude) hervormde begraafplaats tref je nog fraaie, 
monumentale grafstenen aan van bekende en invloedrijke 
Culemborgse families, zoals Dresselhuijs (sigaren fabriek), 
Van Hoijtema (jeneverstokerij, glasfabriek), Hocke 
Hoogen boom (huisarts) en Blijenberg (wethouder). Aan 
deze kant ligt ook het oudst bewaarde graf uit 1873, 
waarin Anna Maria van den Bosch rust, de echtgenote 
van C.W. Dresselhuijs.
De calvarieberg met een onlangs gerestaureerd porseleinen 
Christusbeeld is het hart van de katholieke begraafplaats. 
Rond de berg liggen kindergraven en op wat grotere af-
stand de hofjes van de paters augustijnen en de zusters 
van Jozef, Maria en Jezus. Zowel de orde als de congrega-
tie vervulden een belangrijke rol (onderwijs en gezond-
heidszorg) in katholiek Culemborg.

6

Op de joodse begraafplaats leggen 
bezoekers kleine witte steentjes 

op de graven

Splitsing van het hoofdpad met twee negentiende-eeuwse ijzeren hekken die toegang geven tot rechts de joodse en links de oudkatholieke begraafplaats.
Foto onder: Hoofdpad van de begraafplaats, omzoomd door haagbeuken.



Joodse en oudkatholieke begraafplaats
In 1764 werd aan de Westerwal een perceel ingericht als 
joodse begraafplaats. Langzamerhand kwam de begraaf-
plaats binnen de bebouwde kom te liggen. In 1869 kreeg 
ook de joodse gemeente daarom een eigen gedeelte aan de 
Achterweg. Direct rechts staat het monument voor de in 
de Tweede Wereldoorlog omgekomen joden. Op het grote 
veld erachter draagt een steen de Hebreeuwse tekst: ‘Hier 
liggen begraven: de doden die men heeft gebracht van de 
begraafplaats Westerwal […].’ Op de (nieuwe) joodse be-
graafplaats vind je zowel liggende (van Sefardische joden 
uit Zuid-Europa) als staande stenen (van Asjkenazische 
joden uit Midden- en Oost-Europa). Je ziet nauwelijks 
bloemen, wel leggen bezoekers kleine witte steentjes op de 
graven.

De oudkatholieke begraafplaats is met het vele groen 
intiemer dan het hervormde of katholieke deel. De graven 
hebben geen opvallende kenmerken, ze lijken op katho-
lieke graftekens vanwege kruisen op de stenen. In de as 
van de begraafplaats staat een wit calvariekruis. Achter 
een heg is naast de werkschuur een klein veld gereserveerd 
als islamitische begraafplaats.

Plantagehof
Na de eeuwwisseling blijkt de oude begraafplaats niet 
meer te voldoen aan de eisen van modern begraafplaats-
beheer. Op een stuk bouwland voorbij de huidige be-
graafplaats wordt de Plantagehof aangelegd, die op 11 
juli 2007 is geopend. Deze heeft een witte toegangspoort 
met daarop groots de naam – de ontwerper heeft zich 
laten inspireren door de Grande Arche in het zakendis-
trict La Défense in Parijs. Aan weerszijden van een trap 
liggen wanden met urnengraven. Ook hier een breed pad 
omzoomd door hagen en aan beide zijden grafvelden. 
Het pad wordt onderbroken door een klein plein met 
vier obelisken waar soms afscheidsceremonies worden 
gehouden. Een bruggetje verbindt de begraafplaats met 
een eilandje waarop een moderne klokkenstoel staat. Een 
sfeervolle plek op de wat kil aandoende dodenakker. Van-
af een van de bankjes is het uitzicht op het Culemborgse 
buitengebied bijna betoverend. Achter de dijk in de verte 
stroomt de Lek. Het is tijd om naar huis te gaan.

Bartho Hendriksen
Foto’s: Bartho Hendriksen en Mary Kuiper

Met dank aan: Yvonne Jakobs (Genootschap A.W.K. Voet van 
Oudheusden), Bert Blommers (historicus) en Marcel van Dord 
(beheerder Begraafplaatsen Culemborg). De wandelroute door 
Culemborg is te downloaden op: bit.ly/3ldCJcc
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Rooms-katholieke begraafplaats met baarhuisje.
Foto onder: De witte toegangspoort naar de Plantagehof, de huidige begraafplaats die in 2007 is geopend.



Bij begrafenissen bestond in de late middeleeuwen 
de gewoonte om – als laatste charitatieve daad – 
zogenaamde armenloodjes uit te delen aan armen, 

weduwen en wezen die konden worden ingewisseld voor 
een portie brood of ander voedsel. Als tegenprestatie werd 
van de ontvangers gevraagd om als bidder mee te lopen in 
de rouwstoet. Deze ‘brood’penningen waren meestal van 
tin, lood of koper en hadden vaak een schedel en gekruiste 
beenderen als kenteken.

Gilden en buurtorganisaties kenden eigen begrafenispen-
ningen, die werden ingezet om te zorgen dat de leden 
elkaar op het finale moment ondersteunden. Deze pen-
ningen, met de kentekenen van de organisatie meestal in 
combinatie met een doodssymbool, waren vaak voorzien 
van een nummer of soms zelfs op naam gesteld. Als een 
van de leden overleed, werden de penningen rondgedeeld 
met de kennisgeving van tijd en plaats van de begrafenis. 
Door ze weer in te nemen bij de begrafenis, kon eenvou-
dig worden vastgesteld wie aanwezig was, of wie niet aan 
de verplichting elkaars begrafenissen bij te wonen had 
voldaan – en wie dus een boete te wachten stond.

Getuigenissen van een rouwtraditie
Begrafenispenningen konden ook worden 
ingezet als dank aan de dragers en anderen 
die behulpzaam waren geweest tijdens de 
uitvaart. Sommige begrafenispenningen 
werden gegraveerd op bestaande gedenk-
penningen of op munten die ook als 
betaalmiddel dienst deden. Steeds vaker 
echter werden in rijkere kringen originele, 
rijk bewerkte zilveren penningen uitgegeven. 
Na de uitvaart kregen de genodig den die 
– zoals valt af te leiden uit het randschrift 
van sommige penningen. De inscriptie, 
bijvoorbeeld, op de begrafenispenning voor 
Pieter Schout (drossaard/dijkgraaf van Hagesteyn) 
uit 1669 luidde: ‘Wilt Voor Uw Laatste Dienst Dit 
My Ter Eer Aanvaarden Gy Die Als Vrienden My 
Gedragen Hebt Ter Aarden.’1

Juist zulke persoonlijke penningen zijn interessant voor 
de geschiedenis van de rouwcultuur, omdat ze de nage-
dachtenis van de overledene moesten borgen en daarom 
voorzien werden van naam en datum van overlijden. Deze 
gedachtenispenningen waren in de zeventiende en acht-
tiende eeuw zowel binnen de voornamere katholieke als 
de protestantse burgerkringen in Nederland in zwang.

Familiecontext
Het uitgeven van gedenkpenningen bij een overlijden is 
geen specifiek Nederlands gebruik. In geheel Europa wer-
den tijdens de renaissance historiepenningen gemaakt om 
belangrijke overleden personen te gedenken en te eren. 
Ook in de Republiek werden dergelijke rijk bewerkte, 
gedreven zilveren penningen uitgegeven bij het overlijden 
van nationale helden.

Het uitgeven van gedachtenispenningen bij begrafenissen 
binnen de familiecontext geldt wèl als een typisch Neder-
lands verschijnsel. Alleen in Noord-Duitsland komen 
deze penningen eveneens voor, zij het in een veel kleiner 
aantal. De traditie van familie-overlijdenspenningen werd 
in de protestantse Republiek ook door de hogere katho-
lieke geestelijkheid aangegrepen om het gemis te compen-
seren aan mogelijkheden om eervol te worden begraven 
en herdacht.

In Nederland werden vanaf de late middeleeuwen  
bij begrafenissen verschillende soorten penningen  
gebruikt, die vaak allemaal met de verzamelterm  
begrafenispenning worden aangeduid. Wat waren  
dat eigenlijk voor penningen?

Nagedachtenis op klein formaat
Nederlandse overlijdenspenningen uit de 17e en 18e eeuw

Persoonlijke penningen 
zijn interessant voor de geschiedenis 

van de rouwcultuur
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Overlijdenspenning voor Justus de Jonge, priester te Amsterdam
Zilver, ovaal 52x60 mm, medailleur Pieter van Abeele. Voorzijde: in reliëf 
gelauwerde schedel op twee gekruiste beenderen, erop een gevleugelde 
zandloper, erachter twee gekruiste zeisen en banderol met inscriptie: 
‘Salich Syn de Dooden die in den Heere Sterve want Sy Rusten van haren 
Arbeyd.’ Onder, een kleine cartouche van samengebonden korenaren met 
inscriptie: ‘Iustus ut Palma Florevit’ (een woordspeling: ‘de rechtvaardige’ 
– Iustus – zal als een palmboom bloeien). Keerzijde: gegraveerde tekst: 
‘Ter Gedachtenis Van den Eer Waerdigen Heer IUSTUS DE IONGE 
Pri[e]ster tot Amsterdam Overleden d’20. Jan: 1697. Out 38 Jaaren.’ 
Eronder binnen het gegraveerde bladornament: ‘De Doot is een inganck 
ten Leeven.’ Als randschrift: ‘Ter Eeren en Gedachtenis Soo wilt dit aan 
vaerden om dat ghy myn dus Deughdelijck hebt gebracht ter Aerden.’
Museum Catharijneconvent Utrecht



In soorten en maten
Overlijdenspenningen werden soms in meerdere maten 
of materialen gemaakt. In de achttiende eeuw kwam het 
geregeld voor dat penningen zowel in goud als in zilver 
werden uitgevoerd of dat een zilveren penning in verschil-
lende maten van klein naar groot werd gemaakt. In 1780 
werden voor de begrafenis van een predikantsweduwe vier 
soorten penningen geslagen met telkens dezelfde maat, 
wapens en inscripties, maar uit verschillende materialen: 
lood, tin, brons, zilver. Ook terracotta versies van zilveren 
gedachtenispenningen kwamen voor. 
Aannemelijk is dat deze verschillende versies gebruikt 
werden om onderscheid te kunnen maken tussen direct 
betrokken nabestaanden en personen die op grotere af-
stand van de overledene stonden. Van sommige overleden 
priesters zijn echter ook sterk van elkaar verschillende 
overlijdenspenningen bewaard gebleven. Dit wijst op 
meerdere opdrachtgevers, bijvoorbeeld uit de eigen fami-
liekring van de priester en onafhankelijk daarvan ook uit 
de geestelijke kring waartoe hij behoorde.

Overlijdensbidpenningen
Een vroege achttiende-eeuwse familie-overlijdenspenning 
laat zien dat soms een eerder overlijden op een penning 
werd toegevoegd. Dat gebeurde bij het overlijden van 
Sybrand van der Lely, schepen van de stad Rotterdam 
(† 1720). In opdracht van hun zoon Willem werd op de 
penning die in 1726 bij het overlijden van zijn vrouw 
Maria Heemskerck van Beest werd uitgegeven, Sybrands 
overlijden bijgegraveerd.2 Hieruit blijkt dat de penningen 
binnen familieverband ook echt als rouwobject functio-
neerden. De overlijdenspenningen die binnen de kring 
van katholieke gelovigen werden uitgegeven, laten dit op 

een andere manier zien: deze penningen zijn te herkennen 
aan de persoonlijke inscriptie die begint met de regel ‘Bid 
voor de Ziel van’.
De vroegste overlijdensbidpenningen lijken op de devotie-
penningen die ter ondersteuning van de persoonlijke 
vroomheid vanaf 1500 algemeen waren. Zulke kleine 
draagpenningen, gemaakt van een (edel)metaallegering en 
meestal voorzien van een heiligenafbeelding en inscriptie, 
werden meegebracht uit bedevaartplaatsen. Enkele vroege 
penningen ter nagedachtenis van katholieke geestelijken 
en geestelijke vrouwen zijn eveneens gemaakt als kleine 
devotiepenning met oog en ring, al dan niet bevestigd aan 
een rozenkrans. Op de keerzijde werd in de inscriptie met 
de ‘Bid voor de Ziel’-aanhef gevraagd te bidden voor de 
overledene.

Vrijwel alle bewaard gebleven overlijdenspenningen met 
de ‘Bid voor de Ziel’-regel zijn uitgegeven voor overleden 
priesters en een enkele geestelijke dochter. Hierdoor is 
het lastig te zeggen, of zulke overlijdenspenningen ook 
een rol hebben gespeeld als rouwobject bij katholieke 
leken. Van één familie is dit wel bekend: bij het overlijden 
van Cornelia Barchman Wuytiers, regentes van het R.K. 
Maagdenhuis in Amsterdam, werd in 1718 een overlij-
denspenning geslagen met op de beeldzijde de inscriptie 
‘Bid voor haare Ziel’ boven het wapenschild van de fami-
lie. Bij het overlijden van haar dochter Johanna Elisabeth 
Blesen in 1738, die de functie van regentes van het Maag-
denhuis van haar moeder had overgenomen, werd een-
zelfde penning uitgegeven.
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Overlijdenspenning voor Cornelia Clementia Barchman Wuytiers, 
regentes van het R.K. Maagdenhuis Amsterdam
Zilver/goud, rond 40 mm, medailleur onbekend. Voorzijde: gegraveerde 
voorstelling van grafmonument met wapenschild en opschrift ‘Bid voor 
haare Ziel Ne 23 Novemb 1657 obit 7 Octob 1718.’ Aan weerszijden 
twee skeletten met zeis en zandloper, op het grafmonument een meisjes-
kopje (relatie met maagden?). Keerzijde: inscriptie: ‘Ter Gedagtenis van 
Vrouwe CORNELIA CLEMENTIA BARCHMAN WUYTIERS 
Zalr. Wede. van Zalr. de Hr. CORNELIS BLESEN. geworden Moeder 
van ’t Maagdenhuys Ao. 1692 den 27. Feb.’
Rijksmuseum, Amsterdam; Amsterdam Museum; Teylersmuseum, 
Haarlem

Overlijdenspenning voor Catharina Hartman, 
geestelijk dochter te Amsterdam
Zilver, ovaal 31x37 mm, met oog en ring, medailleur onbekend. 
Voorzijde: H. Catharina in hoog reliëf, in randschrift Sancta 
Catharina. Keerzijde: tekstinscriptie ‘Bidt voor de Siel van 
CATHARINA HARTMAN Obit 18 Junij 1698.’ 
Museum Catharijneconvent Utrecht

Het beeldgebruik sluit meestal aan 
bij de vanitas-mode

Gedachtenispenningen binnen
 familiecontext gelden als 

typisch Nederlands
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Eerbetoon
De overlijdenspenningen waarop de ‘Bid voor de Ziel’-
aanhef is gebruikt, sluiten qua beeldgebruik meestal aan 
bij de destijds gangbare vanitas-mode, waarbij de combi-
natie van schedel en beenderen – soms zelfs als skelet – 
veelvuldig voorkwam. 

Een ander veelvoorkomend type, met in reliëf een op-
gebaarde dode op een sarcofaag, is soms aangepast met 
specifiek katholieke attributen. De dode heeft een kruis 
tussen de gevouwen handen en een bonnet op het hoofd. 
We zien dit op de overlijdenspenning uit 1785 voor  
Joannes Franken, pastoor in ’t Hert te Amsterdam, tevens 

aartspriester van Holland, Zeeland en West-Friesland, 
en op de penning voor Anthonius Christianus Meylink, 
pastoor in De Papegaay te Amsterdam, eveneens aarts-
priester van Holland, Zeeland en West-Friesland, uit 
1787. De inscriptie op beide penningen heeft de aanhef: 
‘Ter Gedagtenis van den Wel Eerwaarden en Wijtberoem-
den Heere.’ Daaruit is op te maken dat deze penningen 
vooral bedoeld waren als wereldlijk eerbetoon en niet als 
bid penning. 
De penningen uit 1807 voor de dominicaner paters  
Augustinus van Crogten en Augustinus van Weerts zijn 
ingetogener, met de opgebaarde alleen met een kruis op 
het lichaam. Bijzonder is dat op de keerzijde bij beide 
penningen te lezen is dat ze werden begraven in de  
Oude Kerk te Amsterdam.

Uit de vele bewaard gebleven begrafenispenningen blijkt 
dat deze meerdere toepassingen kenden, maar in de loop 
van de zeventiende en achttiende eeuw steeds vaker wer-
den ingezet om persoonlijke nagedachtenis te bewerkstel-
ligen. Deze kleine objecten boden de mogelijkheid met 
een passende inscriptie de overleden persoon in gedachten 
nabij te houden, juist in een tijd waarin de traditionele 
rouwtraditie door godsdienstige geschillen onder druk 
stond.

Caroline J. Mudde

Dit artikel is gebaseerd op onderzoek voor mijn proefschrift, zie 
Caroline Jacomine Mudde, Rouwen in de marge. De materiële 
rouwcultuur van de katholieke geloofsgemeenschap in vroegmodern 
Nederland, Diss. Universiteit Utrecht, 2018.

1 A.J. Bemolt van Loghum Slaterus, Nederlandse familiepenningen tot 1813 
 (Zutphen, 1981), catalogiseerde 1596 penningen uit de periode 1573-1813   
 op naam en datum, voorzien van een beknopte beschrijving, ingedeeld in drie   
 hoofdgroepen: doop/geboortepenningen, verlovings/huwelijks( jubilea)pen-
 ningen, overlijdens/begrafenispenningen.
2 Het betreft hier een uitzonderlijk grote zilveren penning met een doorsnede 
 van 86 mm (Bemolt, Nederlandse familiepenningen, p. 122, nr. 800).

Dode op sarcofaag met katholieke attributen, 
gebruikt voor Augustinus van Weerts in 1807. 
Amsterdam Museum

Overlijdenspenning voor Jacobus de Grauw, pater Augustijn
te Amsterdam
Zilver, ovaal 64x57 mm, medailleur: (naar) Wouter Müller; keer-
zijde. Inscriptie: ‘Bid voor de Ziel van Zaliger den Zeer Eerw: 
Pater JACOBUS DE GRAAUW van ’t Ord: van de H: vader 
Augustinus Missionarius Overleden binnen Amsteldam den 
18e October Ao 1780 R.I.P.’ Eronder in de kleine cartouche: 
‘Memento Mori’.
Amsterdam Museum

Neutraal beeldtype van dode op sarcofaag. 
Museum Catharijneconvent, Utrecht



Het woord ‘corten’ – met de klemtoon op de 
tweede lettergreep – komt oorspronkelijk van 
twee woorden die te maken hebben met de 

specifieke eigenschappen van deze staalsoort: corrosion re-
sistent (corrosiebestendig) en tensile strength (trek sterkte). 
Cortenstaal (‘weervast staal’) scoort hoog op deze pun-
ten en sinds de vestiging van het patent in 1932 heeft de 
United States Steel Corp. het verder ontwikkeld. Het is 
een legering van ijzer met koper, fosfor, silicium, nikkel 
en chroom.

Roest tegen roest
Aanvankelijk werd cortenstaal vooral voor de bouw van 
schepen, bruggen en andere industriële doeleinden ge-
bruikt. Daarna raakte het materiaal ook onder architecten 
populair. In de jaren zeventig werkten ze er zelden mee, 
maar nadien kreeg zelfs het museum van Jopie Huisman 
in Workum een gevel van cortenstaal. In Leiden is de 
enorme menselijke gestalte aan de buitenkant van het 
museum Corpus in cortenstaal uitgevoerd. Talloze kan-

toor- en flatgebouwen zijn intussen gebouwd met een 
roestbruine gevelbekleding – waarvan veel in de afgelopen 
twintig jaar.

Ook beeldend kunstenaars ontdekten cortenstaal. Omdat
het weerbestendig en onderhoudsarm is, is het ideaal ma-
teriaal voor objecten die buiten staan. Kunstenaars Huub 
en Adelheid Kortekaas vertelden dat ook aan redacteur 
Bartho Hendriksen (Terebinth 2017-3): ‘Cortenstaal is 
een nieuwe staalsoort. Het leent zich uitstekend voor mo-
numentale werken. Na verloop van tijd verschijnt er een 
roestlaag op die het staal zijn karakteristieke kleur geeft. 
De roestlaag vormt een beschermlaag.’ 
Zij ontwierpen al in de jaren 1984-1992 een aantal graf-
monumenten in cortenstaal. Dat was in dezelfde periode 
dat ze betrokken waren bij de oprichting van Terebinth 
en bezig waren met het ontwerpen van hun serie poor-
ten. Daaronder valt ook hun Terebinth-logo: de poort 
van leven naar dood, met daarin een staande tak van een 
terebint. 

Tentoonstellingen
Eind jaren zeventig vond een kleine groep kunstenaars 
dat er iets gedaan moest worden aan de uniformiteit op 
begraafplaatsen: er moest meer aandacht komen voor 
het individu. Zij benadrukten daarmee dat een grafteken 
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‘Het lijkt wel oud roest. Wat zien mensen daar nu in?’ De eerste toepassingen van cortenstaal in de architectuur en in de beel-
dende kunst konden niet op ieders enthousiasme rekenen. Maar, zoals het vaker gaat: intussen zijn we eraan gewend en is een 
grafmonument of een herdenkingsmonument van dit materiaal geen uitzondering meer. Waar komt cortenstaal vandaan en wat 
gebeurt ermee op Nederlandse begraafplaatsen?

Aanvankelijk werd cortenstaal 
gebruikt voor industriële doeleinden

DE KRACHT VAN CORTENSTAAL
Voor Bartho

Cortenstaal is een dankbaar materiaal om silhouetten en profielen in te laten zien.



uniek moest zijn. Op twee tentoonstellingen, in 1992 (op 
begraafplaats Moscowa in Arnhem) en 1993 (opnieuw 
op Moscowa, op Kranenburg in Zwolle en Oud Eik en 
Duinen in Den Haag), gaven een aantal beeldend kun-
stenaars hun visie op het gedenkteken, onder wie ook 
Huub en Adelheid Kortekaas. Zij zochten naar nieuwe 
vormen voor graftekens, en lieten die naadloos passen in 
de rest van hun oeuvre. Ook op hun grafmonumenten 
vinden we de planten en knoppen die hun andere werk 
kenmerken. Hun cortenstalen graftekens zijn te vinden 
op Moscowa, op Heiderust in Rheden, in Nijmegen (Jon-
kerbos en Rustoord) en in Heeswijk-Dinther. De gesloten 
bloemknoppen op de kindergraven laten aan symbolische 
helderheid niets te raden over: de verwachting is – tra-
gisch genoeg – niet uitgekomen, maar aan de andere kant 
blijft de belofte van de bloei (elders en anders) bestaan. 
Cortenstalen Graftuintjes staan bij hen thuis, op de Tem-
pelhof in Winssen.

Intussen zijn meer grafkunstenaars actief met cortenstaal, 
zoals Maarten Fleuren. Hij ontwierp de cortenstalen 
came ra op het graf van fotograaf Ronald Sweering (1934-
2013), op de Nieuwe Ooster in Amsterdam, die de cover 
van dit Terebinth-nummer siert. In zijn werk herkennen 
we meer van het overleden individu dan van het karakte-
ristieke van zijn oeuvre. Zijn grafmonumenten zijn uniek 
in die zin dat ze iets van de persoonlijkheid van de over-
ledenen uitdrukken. Tegelijkertijd hebben ze ook weer 
klassieke symbolen als eikenblad en klimop.

Opmars
Cortenstaal is inmiddels overal. Bloembakken, naambor-
den, houtkorven, schuttingpanelen – zeker in het tuin-
centrum komen we van alles van cortenstaal tegen. Het 
wordt niet meer alleen exclusief gebruikt door architecten 
en kunstenaars; de commercie heeft zich er meester van 
gemaakt. En dus, lijkt de conclusie, was het te verwachten 
dat het ook op begraafplaatsen zou doorbreken.
Zo is het gegaan, blijkt uit een gesprek in Elst met vorm-
gever Wim ter Steege, directeur van Den Hollandsche. 
Dit bedrijf ontwerpt al ruim zeventig jaar grafmonumen-
ten. Het heeft 32 winkels verspreid door het land en zijn 
assortiment laat ongetwijfeld de belangrijkste tendensen 
in de smaak van de klanten zien.
Ter Steege schetst de ontwikkeling. In de afgelopen 
veertig jaar kwam de vraag naar iets anders dan een 
grafmonument van steen op. Klanten zochten een graf-
monument dat meer vertelde over de persoon dan de 
standaardgedenktekens. In de wisselwerking van vraag 
en aanbod kwamen er grafmonumenten van glas en van 
roestvrij staal (RVS). Incidenteel maakte een kunstenaar 
iets van cortenstaal, maar Den Hollandsche begon er 
dertien jaar geleden op grotere schaal mee. Ter Steege: 
‘Mensen wilden iets eigentijds. Dus pakten wij er andere 
materialen bij. Wij gingen ons in RVS verdiepen: wat kun 
je ervan maken, welke afwerkingsvormen heb je? Ik was 
in Spanje op vakantie. Daar wordt cortenstaal veel meer 
toegepast dan in Nederland. Ik zag daar bij een restaurant 
RVS-letters op een cortenstalen bord. Prachtige combi-
natie. Dus ben ik me gaan verdiepen in cortenstaal. Dan 
komt er wel een klant die eens wat anders wil. Dan ga je 
ontwerpen en nu kan het een volledig grafmonument van 
cortenstaal worden of kan het om een kleine, persoonlijke 
toevoeging gaan. Wij creëren de vraag, maar die is ergens 
ook al latent aanwezig.’
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Kunstenaars Huub en Adelheid 
Kortekaas ontwierpen 

al in de jaren tachtig in cortenstaal

Boom met vlinders, in combinatie met hardsteen.

Cortenstaal combineert goed met ruw hout.
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Van gepolijst naar natuurlijk
Net als anderen signaleert Ter Steege de huidige hang naar 
natuurlijkheid. De robuustheid van cortenstaal spreekt 
veel mensen aan – weg van het gladgepolijste graniet. De 
erosie is intussen maatschappelijk breed omarmd: ‘Cor-
tenstaal is een levendig materiaal, en heeft een mooie, 
warme kleur. Boeiend materiaal om naar te kijken. Het 
is bijna een schilderij op zich. Met mogelijkheden voor 
spannende combinaties: met hardsteen, hout en zelfs met 
brons. Of met een kleur, een poedercoating, zoals we 
wel doen bij kindermonumenten. Met laseren en water-
snijtechniek kun je allerlei kanten op: letters zijn mak-
kelijk uit te snijden, profielen van mensen en voorwerpen 
evenzo. Daar kun je veel persoonlijk mee maken. Geef 
iemands naam in zijn eigen handschrift weer…’
Intussen moet de vormgever voldoende weten van de 
techniek. Ter Steege somt op: ‘Hoe bevestig je cortenstaal 
aan steen? Wat je bevestigt, moet je ook weer los kunnen 
maken, vanwege bijzettingen of reparatie bij schade. Een 
gebogen rand is vaak handiger dan laswerk met strakke 
hoeken. Let op een goede waterafvoer, zodat roestwater 
geen sporen kan nalaten. Een uitgesneden letter moet wel 
leesbaar zijn.’
De prijs kan volgens hem nooit het probleem zijn: ‘Er 
bestaat geen minimumprijs voor een gedenkteken. Hoe 
slim maak je iets, dat bepaalt ook de prijs. Je kunt meer 
dan € 3.500 uitgeven, maar met de helft kan het vaak net 
zo goed.’

Inburgering?
Cortenstaal voorziet in de behoefte aan gedenktekens 
met een nieuwe, persoonlijker beeldtaal. Ongetwijfeld 
zal ook het onderhoudsarme meespelen: het monument 
staat er en je hebt er als nabestaande weinig omkijken 
naar. Zolang het op kan drogen na de regen en niet in de 

nattigheid blijft staan, heeft het een lange levensduur. De 
kwaliteit van de legering is in de loop der tijd ook beter 
geworden.
Cortenstaal lijkt in te burgeren, maar op de meerderheid 
van de begraafplaatsen blijft het zeldzaam. Op een wille-
keurige begraafplaats in de buurt vond ik met moeite 
twee graven met cortenstaal: een met twee houten palen 
en een tekstplaat van cortenstaal uit 2017, en een corten-
stalen kolom uit 2007. Mooi zijn ze niet per se, maar wel 
betrapte ik me erop dat ik bij beide gedenktekens meteen 
aan de overledene als een sterke persoonlijkheid dacht – 
robuuste mensen.

Dat cortenstaal intussen meer kansen op begraafplaatsen 
krijgt, blijkt uit het verschijnen van herdenkingsmonu-
menten van grotere omvang in cortenstaal, zoals dat voor 
hen die in het Leger des Heils hebben gediend, op De 
Nieuwe Ooster in Amsterdam. Daar zorgt het corten-
stalen kruis voor de warme omarming. Maar heeft ie-
dereen al gezien dat het klokkenstoeltje op Rustoord in 
Nijmegen ook van cortenstaal is? Zie de fotoreportage!

Korrie Korevaart
Foto’s Den Hollandsche, tenzij anders vermeld

Het voorziet in de behoefte aan 
persoonlijker beeldtaal

Cortenstalen details voor gedenktekens. Foto Korrie Korevaart

Silhouet van een overleden hengelaar.



Enkele cortenstalen grafmonumenten, die vanwege hun robuuste vor-
men wat groter zijn afgebeeld dan we meestal doen. Hierboven het mo-
nument voor heilsoldaten op De Nieuwe Ooster in Amsterdam, waarbij 
het cortenstalen kruis, met het opschrift ‘Bevorderd tot heerlijkheid’ de 
glazen platen met namen omhelst en zo beschermt. Hiernaast: een uit-
gespaard detail in een stele op de begraafplaats in Nieuwleusen. Onder, 
links: cortenstaal laat zich goed combineren met andere materialen. Hier 
met natuursteen op de Protestantse begraafplaats in Haaksbergen. On-
der, rechts: een bloemknop op een kindergraf, van het kunstenaarsduo 
Huub en Adelheid Kortekaas op Rustoord in Nijmegen.
Rechterpagina, linksboven het klokkenstoeltje op Rustoord, Nijmegen. 
Daarnaast de camera voor Ronald Sweering door Maarten Fleuren op 
De Nieuwe Ooster vanuit een andere hoek, en een combinatie van 
liggende en staande cortenstalen platen als grafmonument op Nieuw 
Bergklooster in Zwolle. Tot slot, onderaan een bijzonder monument in 
Almere Stad, met een cortenstalen plaquette en banderol.
Foto’s Bert Pierik
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Stichter van de grafkelder is Maurits Jacob Eyck, 
die in 1802 Eyckenstein erfde van zijn vader Adri-
aan. Vanaf 1795 werkte Maurits bijna zestig jaar, 

tot zijn dood in 1853, aan de verfraaiing en vergroting 
van Eyckenstein. In 1811 besloot hij tot de bouw van 
een familiegrafkelder aan de Koekoeklaan, waarin hij zelf 
is bijgezet. In Frankrijk werd in 1804 een decreet uitge-

vaardigd dat het begraven in kerkgebouwen en binnen de 
omwalling verbood. Dit decreet werd bij de inlijving van 
het Koninkrijk Holland in 1810 ook in Nederland van 
kracht.1  De aanleg van de grafkelder op Eyckenstein was 
een reactie op deze wetgeving. In dezelfde periode werden 
op de landgoederen Moesbosch bij Koudekerke en Val-
kenberg bij Gilze eveneens grafkelders gebouwd.

De aanleg van de grafkelder
Maurits schreef over de aanleg: ‘Dit jaar is mede de be-
graafplaats der familie Eyck in order gebracht te weten op 
de heide achter de hofstede de Koekoek is een stuk grond 
groot circa 1050 roeden [ca. 1,5 hectare] omwalt met een 
grup [greppel] en beplant met berken en eyken stekhout, 
het overige bezaaid met grove sparren en eene kring om 
de gragt der grafkelder zelven twee voeten diep omgespit 
met eyckenstek beplant.’ 2

Over de constructie noteerde hij: ‘De kelder zelven, is van 
goede harden steen en goede kalk gemengd met cement. 
N.B. rode cement uit de fabriek van Casius, gemetzeld 
zijnde onder vier steenen dik tot aan het begin der kluis 
of boog aangewerkt. Den boog zelven van een heele 
steen en met eene rol[laag] in dezelven metzelspecie ge-
legd overtrokken. De vloer is belegd met wit marmer en 

Iets ten oosten van Maartensdijk aan de Dorpsweg ligt het 430 hectare grote landgoed Eyckenstein. Huis, park en bijgebouwen zijn 
rijksmonument. Daaromheen bevinden zich veel andere cultuurhistorisch waardevolle onderdelen zoals een vroeg negentiende-
eeuwse grafkelder. De grafkelder kende tussen 1811 en 1938 liefst 27 bijzettingen. Tot de hier rustende personen behoort Adriaan 
Eyck (1725-1802), vooraanstaand patriots burgemeester van Utrecht. In het onderstaande artikel zet de auteur uiteen waarom deze 
grafkelder bijzonder is en het verdient om eveneens te worden aangewezen als rijksmonument.
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Et in Arcadia Ego. De vergeten grafkelder van Et in Arcadia Ego. De vergeten grafkelder van 
Maurits Eyck op landgoed EyckensteinMaurits Eyck op landgoed Eyckenstein

‘Gezigt op de begraafplaats, 1840’, aquarel door M.J. Eyck van Zuylichem. 
Deze wat naïeve aquarel is de vroegst bekende afbeelding van de grafkelder. 
Familiearchief Eyck, NA Den Haag

De entree van de grafkelder kort na de laatste bijzetting in 1938. In de boognis is het familiewapen verdwenen. Familiearchief Eyck, NA Den Haag



TEREBINTH 2020-4 17

zweedsen vloersteenen in cement. De kelder is binnens-
werks 20 voeten lang en 10 voeten breed zoo dat daar in 
een twintigtal kisten kunnen geplaatst worden.’ 3

Op 13 juli 1812 vroeg Maurits met zijn zwager Nicolaas 
Laurens Burman de burgemeester van Utrecht toestem-
ming om ‘de kisten met de lijken onzer ouders uit de 
Pieterskerk te Utrecht in stilte zonder eenige de minste 
plegtigheid na Maartensdijk over te bringen.’ Drie dagen 
later kregen zij die toestemming. In totaal werden twaalf 
familieleden herbegraven in Maartensdijk. In 1827 werd 
de grafkelder voorzien van grafwanden, zodat elke kist een 
eigen nis had die met een sluitsteen afgesloten kon wor-
den, en hiermee tevens extra ruimte werd gecreëerd.

Het Grafkelderbos
Maurits vermaakte de grafkelder in zijn testament aan 
de kerk van Maartensdijk ‘[…] doch enkel in geval de 
plaats Eyckenstein of den grond waar op de begraafplaats 
zelven gelegen is uit de familie van Eyck mogt geraken’. 
De houtopbrengsten van het Grafkelderbos zouden ‘ten 
euwige dagen’ het onderhoud van de grafkelder moeten 
dekken, zodat zijn nazaten, of de kerk, er geen kosten 
aan hadden.

De grafkelder als onderdeel van de aanleg
In 1808 schreef Maurits trots ‘dat de plaats Eyckenstein 
voor zoo verre het gedeelte ten N. der Maartensdijkseweg 
betreft in kringen is verdeeld, zodanig dat men naarmate 
men eene groote of kleine wandeling wil doen dezelve 
kan ten uitvoer brengen zonder den zelfden weg te rug te 
komen, naar mate nu de plaats vergroot wierde, wierden 
ook de ringen of wandelwegen uitgelegd.’
Een bijzonder onderdeel dat het knooppunt vormde van 
een aantal wandelingen, betrof de zogenaamde ‘Tempel 

van Pan’, die tegelijk met de grafkelder werd aangelegd. 
Deze naam ontleende de folly aan het plan om in het mid-
den een schapenstal te zetten; de god Pan was de patroon 
van de schaapherders en hun kudden. Het geheel bestond 
uit een cirkel van 72 weymouthdennen die zuilen moes-
ten verbeelden met daarin vier portalen ‘overeenkomende 
met de diverse wandel en rijpaden terwijl het geheel op 
eene afstand de vertooning moet opleveren van eene 
groote tempel’. Vanaf het oostelijke portaal liep een laan 
kaarsrecht naar de grafkelder.

De grafkelder werd voorzien 
van grafwanden, zo had elke kist 

een eigen nis

Interieur van de grafkelder in 1975. 
Foto GA De Bilt, collectie R. baron van Boetzelaer

Schetstekening door R. baron van Boetzelaer van de indeling van de noorde-
lijke en zuidelijke grafwand in de eerste kelder.

Entree van de grafkelder, ongedateerd. Gezien de verwaarloosde en dicht-
gegroeide omgeving vermoedelijk uit eerste kwart van de twintigste eeuw. 
De neogotische boog is goed herkenbaar. In de boognis achter het tralie-
werk is het familiewapen nog te zien. Familiearchief Eyck, NA Den Haag
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De grafkelder in later tijd
Na de dood van Maurits kwam Eyckenstein in handen 
van zijn zoon Frans Nicolaas Marius (1806-1876). 
Diens nazaten veilden Eyckenstein in 1876, 
maar hielden het perceel met de grafkelder 
buiten de verkoop. Ten behoeve van de 
bijzetting van Frans is de grafkelder waar-
schijnlijk uitgebreid met het tweede 
compartiment met alleen een noordelijke 
grafwand. Hij is hier als eerste bijgezet. Een 
overzicht uit 1908 beschrijft de opbrengsten 
van het Grafkelderbos: voor verkocht hak-
hout à f 90, en verkochte berken à f 8. 
Daartegenover stonden de kosten voor 
‘omplaggen 900 roe à 4 ct’, ‘sloot ophalen’, 
‘lanen enz. opknappen’ en ‘toezicht’. 
Na aftrek van de kosten werd het 
positieve saldo van f 35,60 verdeeld 
over de vier eigenaren. Na 1908 raakte 
het onderhoud in het slop.

Herstel en opnieuw verval
Een foto uit 1938 of kort daarna toont 
een opgeknapte grafkelder. Vermoedelijk 
was de opknapbeurt het gevolg van 
de laatste bijzetting in datzelfde jaar, 
te weten die van F.J. van Voorst tot 

Beesd-Eyck van Zuylichem. Voor het eerst is er een rodo-
dendronbeplanting zichtbaar. De rollaag van de beide 
keermuren, die voorheen bestond uit met cement bestre-
ken bakstenen, bestaat nu uit bloot baksteenmetselwerk. 
Het familiewapen in de boog ontbreekt.
Na 1938 raakte de grafkelder buiten beeld bij de eigena-
ren. In de jaren zeventig is er meerdere keren ingebroken 
in de grafkelder waarbij vernielingen zijn aangericht en 
diverse grafstenen geroofd zijn. Van het politieonderzoek 
in november 1975, na weer een inbraak met vandalisme, 
dateert een serie foto’s die het interieur tonen. Daaruit 
blijkt, dat de toegang van de grafkelder tussen de twee 
keermuren in of voor 1975 al deels met grond is afgedicht 
en dat het smeedijzeren hekwerk voor de toegang is ver-
dwenen. De beplanting overwoekert inmiddels opnieuw 
de grafkelder. Kort na de inbraken is de grafkelder afge-
sloten met een betonnen plaat die voor de ingang werd 
geplaatst. Vermoedelijk is toen ook de neogotische boog-
nis boven de entree gesloopt.

Kandidaat-rijksmonument
De grafkelder zelf is een van de weinige vroege voorbeel-
den van grafkelders op een landgoed. De grafkelder met 
de beide keermuren aan de ingang, grafwanden, gegra-
veerde sluitstenen en stoffelijke resten zijn gaaf bewaard 
gebleven, evenals de grafkelderheuvel met de omringende 

Een van de weinige
 vroege voorbeelden van grafkelders 

op een landgoed

Entree van de grafkelder, 2020. Foto Maartje Bos, Stichting In Arcadië

Reconstructie van de Tempel van Pan en de grafkelder kort na de aanleg. 
Tekening Stichting In Arcadië, 2019
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1 In december 1813 werd het keizerlijk decreet gedeeltelijk ingetrokken en was   
 begraven in kerken en binnenstad weer toegestaan. Bij KB van 22 augustus 1827  
 kwam definitief een einde aan deze praktijk.
2 Citaten uit stukken in het familiearchief Eyck van Zuylichem (Nationaal   
 Archief, Den Haag). Toegang 3.20.86, inv.nrs. 172 en 178.
3 In 1792 verleenden de Staten van Utrecht steenfabrikant Gijsbert D. Cazius   
 octrooi voor het verwerken van slib uit het IJ tot cement. Cazius bezat de kunst -  
 cementfabriek De Voorzorg in Utrecht.
4 Stichting In Arcadië voerde dit onderzoek uit in opdracht van de Provincie   
 Utrecht.

droge gracht. Alleen de neogotische opbouw met ijzeren 
hek ontbreekt. Het Grafkelderbos, bedoeld als economi-
sche basis voor het onderhoud, is nog aanwezig, inclusief 
de ontginningsgreppel die het geheel omgeeft. Het oor-
spronkelijke padenpatroon is in het reliëf nog herken-
baar. Het geheel wordt vanaf de Koekoeklaan nog steeds 
ontsloten door het oorspronkelijke smeedijzeren hekwerk 
met ornamentele hekpalen. De ouderdom en gaafheid 
van de grafkelder en de samen hang met het Grafkelderbos 
vormden de aanleiding voor de eigenaren van Eycken-
stein om bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het 
verzoek in te dienen om de grafkelder tezamen met het 
Grafkelderbos als rijksmonument te rangschikken onder 
het complex historische buitenplaats Eyckenstein.4 

Ronald van Immerseel
Wetenschappelijk medewerker Stichting In Arcadië

In de grafkelder zijn 27 familieleden bijgezet, onder wie de 
stichter Maurits Jacob. De namen voorzien van een * zijn per-
sonen die herbegraven zijn vanuit de Utrechtse Pieterskerk.

Hendrietta Cornelia van Wijck (1757)*
Hendrik Maurits Eyck (1766)*
A. I. van Leenen (1783)*
Adriana Maria Lammens (1786)*
I. M. Eyck (1798)*
Naamloos kind (1799)* 
Jacoba Constantia Clifford (1799)* 
Maria Elisabeth Burman (1801)*
Maria Elisabeth van Breugel-Burman (1801)* 
Adriaan Hendrik Eyck (1802)*
Adriaan Hendrik Eyck (1808)*
Anna Maria Verkolje (1810)*
Elisabeth Isabella de Kempenaer-Eyck (1823)
Nicolaas Laurens Burman (1826) 
Francina Johanna Burman (1843)
W.C. Eyck (1845)
Maurits Jacob Eyck (1853) 
Anna Agneta Burman-Blomkolk (1858)
A.P. van Westervelt Sandberg (1869) 
Maurits Adriaan Frans Eyck tot Zuylichem (1873)
Frans Nicolaas Marinus Eyck van Zuylichem (1876) 
F.J.H.M. Eyck tot Zuylichem (1879)
Anna Bregitta Eyck van Zuylichem-Story van Blokland (1879)
F.J. Harriet M. Eyck tot Zuylichem (1890)
Nicolaas Laurens Burman Eyck van Zuylichem (1912)
Adolphine Geertruida Louise Mauritia Eyck van Zuylichem (1919)
F.J. van Voorst tot Beesd-Eyck van Zuylichem (1938)

Toegangshek en grafkelder vanaf de Koekoeklaan in 2019. Foto Maartje Bos, Stichting In Arcadië
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Hiervoor gaan we terug naar het begin van dit millen-
nium. De redactie maakte toen een kwartaaltijdschrift 
met een appelgroene voorkant. Het blad telde zestien 
pagina’s met zwart-wit foto’s. Daarnaast was de redactie 
druk met het uitgeven van deeltjes in de reeks Funeraire 
Cultuur. Bartho vroeg in december 2002 of hij wat voor 
de redac tie kon betekenen. Hij kwam 
als geroepen. Opgeleid als aardrijkskun-
dige publiceerde hij de ene na de andere 
reisgids. Het funeraire aspect had al 
vroeg zijn aandacht. Tijdens zijn studie 
had hij geleerd dat een kerkhof veel ver-
telt over de geschiedenis van een plaats.

Een jaar later werd Bartho redactielid.
Het blad kreeg direct een facelift. 
Bartho heeft in de loop der jaren een 
voortrekkersrol vervuld in de optima-
lisering van de vormgeving van het 
tijdschrift dat sinds 2014 in kleur 
verschijnt en nu 28 pagina’s telt. In 
het begin stelde Bartho zich beschei-
den op. Hij schreef recensies en startte 
‘Graven op internet’. In deze fameuze 
rubriek liet hij zien hoe andere organi-
saties zich inzetten voor het funeraire 
erfgoed. Anders gezegd: met deze ru-
briek creëerde Bartho zijn eigen fune-

raire World Wide Web op papier. Bovenal liet Bartho 
tijdens redactie vergaderingen keer op keer weten dat 
Terebinth zich beter via de website en sociale media aan 
de leden en de samenleving moest presenteren. Weldra 
sloeg Bartho zijn vleugels uit. Met Leon Bok publiceerde 
hij in 2007 voor de reeks Funeraire Cultuur het deeltje 
Friese Meren. Het zal niet alleen aan het onderwerp heb-
ben gelegen dat zij kozen voor het geografische thema 
‘water’. Ook stak Bartho met Rita Hulsman veel tijd in 
het uitgeven van de digitale Nieuwsbrief. In 2015 stelde 
hij met Liesbeth Vermeulen als redacteur de wandelgids 
Over de groene zoden samen.

Tussendoor verrichtte Bartho andere taken. Zo verving 
hij mij twee jaar als hoofdredacteur toen andere zaken 
mijn aandacht opeisten. Na een bestuurscrisis werd 
Bartho in 2012 tijdelijk voorzitter. Hij zou dat ruim vier 
jaar blijven. In deze functie was hij de geestelijk vader 
van de Gouden Terebinth. Om slagvaardiger te kunnen 
opereren transformeerde hij Terebinth weer van een ver-
eniging in een stichting. Niet in de laatste plaats leverde 
hij een belangrijke bijdrage aan de in 2014 gestarte 
Week van de Begraafplaats. Dat deed hij vanaf 2016  
als nieuwe consulent van de Landelijke Organisatie  
van Begraafplaatsen.

Deze terugblik laat zien dat Terebinth Bartho Hendrik-
sen veel dank is verschuldigd. Hij wilde graag, kon veel 
en niet in de laatste plaats was het plezierig om met hem 
samen te werken. Wat hij als gepensioneerde gaat doen, 
is onduidelijk. Misschien maakt hij een boek met als 
titel De mooiste begraafplaatsen van Nederland. Hij sug-
gereerde dit zelf toen hij zich als redactielid voorstelde. 
Zo’n publicatie wordt ongetwijfeld besproken in Tere-
binth.

Wim Cappers

Bartho is zeventien jaar redacteur van Terebinth geweest. Wie 
kan hem beter uitluiden dan Wim Cappers, die gedurende bijna 
de hele loopbaan van Bartho bij Terebinth hoofdredacteur was. 
Het is een goed moment om te laten zien wat Bartho achter de 
schermen voor Terebinth heeft gedaan, zowel binnen als buiten 
de redactie.

BARTHO HENDRIKSEN
Inzoomen op zichtbaarheid

Bartho aan het woord in 2015, met rechts een aandachtige Wim Cappers en Mary Kuiper. 
Foto Bert Pierik

Bartho zoomt in. Foto Mary Kuiper



TEREBINTHNIEUWS
TWEE THEMADAGEN IN 2021: BEGRAVEN IN HET GOOI 
EN IN MONTFERLAND
De themadag in Laren, over begraven in het Gooi, is – zoals u al weet – 
verschoven naar zaterdag 10 april 2021. Aanmelding vanaf 1 januari a.s. 
De themadag in ’s Heerenberg over begraven in Montferland verschuift 
naar volgend jaar en vindt nu, met hetzelfde programma, plaats op zater-
dag 25 september 2021. U kunt zich (opnieuw) aanmelden vanaf 1 juli 
2021, via bureau@terebinth.nl
Voor beide dagen: zie terebinth.nl voor nadere berichten. We hopen elkaar 
dan in goede gezondheid te kunnen zien! 

WEBINAR KERKENVISIES PLATFORM FUNERAIR ERFGOED
Het was even wennen: op 14 oktober jl. vond de eerste webinar van het 
Platform Funerair Erfgoed plaats. Doel ervan was aandacht vragen voor 
de positie van funerair erfgoed binnen de kerkenvisies. Voorzitter Bert 
Lever leidde de digitale bijeenkomst in goede banen. In anderhalf uur tra-
den op: Jorien Kranendijk (projectleider Toekomst Religieus Erfgoed, RCE), 
Rien van Elsacker (voorzitter Stichting Begraafplaats Groene Kerk Oegst-
geest), Dick Bloemhof (directeur Steunpunt Monumentenzorg Fryslân) en 
Leon Bok (specialist Funerair Erfgoed RCE). Webinarvolgers konden hun 
vragen digitaal stellen. De powerpoints van de middag zijn beschikbaar in 
bit.ly/2UAgjX0 onder punt 6 ‘De opgave bepaalt de aanpak’.
Jorien Kranendijk legde uit wat kerkenvisies zijn: overheid, particuliere 
organisaties en kerkelijke partijen zetten zich in dat kader in voor de 
toekomst van het religieus erfgoed, ongeveer 7.000 gebedshuizen. De 
voorspelling is dat 15-20% van de PKN-kerken in de komende jaren zijn 
kerkelijke functie verliest; bij de rooms-katholieke kerken ligt dat percen-
tage hoger. Herbestemming van veel kerkgebouwen is dus aan de orde. 
Overleg en samenwerking zijn daarbij noodzakelijk om goed om te gaan 
met het totale kerkenbestand, inclusief het funeraire erfgoed. Veertig pro-
cent van de gemeenten is aan het werk. Kranendijk riep lokale organisa-
ties op vragen te stellen aan de gemeente: zijn de ambtenaren bezig met 
een kerkenvisie? Zo ja: houden ze rekening met begraafplaatsen en kerk-
hoven? Gemeenten zijn zich vaak niet bewust van de funeraire rijkdom 
die ze binnen hun grenzen hebben. ‘Bewustwording’ is het sleutelwoord.
Rien van Elsacker liet zien hoe zijn stichting de zorg aanpakt voor de vier 
soorten funerair erfgoed bij de Groene Kerk: historische grafbedekkingen; 
graven met kunstwerken als grafbedekking; graven van belangrijke per-
sonen en graven binnen de kerk. Het kost tijd en aandacht om het mooie 
en bijzondere op een begraafplaats te koesteren, maar dat levert waarde-
ring en interesse op van bezoekers en nabestaanden. 
Dick Bloemhof schetste hoe complex het is kerkenvisies op te stellen in 
zijn werkgebied, Sudwest Fryslân. Dat telt 89 woonkernen, 158 kerken, 
68 kerkhoven en 81 begraafplaatsen. Als die laatste nog in gebruik zijn, 
blijken ze moeilijk in te passen bij herbestemmingen. Kerk en funerair erf-
goed zijn vaak in handen van verschillende instanties; de opstelling van 
zogenoemde ‘kerkenpaspoorten’ helpt dan. Zo’n paspoort laat het herge-
bruikspotentieel per kerk zien. Zijn advies: breng het funerair erfgoed in 
de kerkenvisie, maar zorg dat het ook geïntegreerd wordt in het beleid.
Leon Bok wees op de ontwikkelingen bij de kennisbank van het RCE, waar-
in veel informatie over begraafplaatsen is opgenomen. Zie bit.ly/2UFFiYV.
Een geslaagde middag, die liet zien dat het werk aan de kerkenvisies pas 
begonnen is. Het draagvlak in de samenleving is daarbij een belangrijk 
aspect. Iets waar onder meer Terebinth hard aan werkt.

HERDENKEN BELICHT
Begraafplaatsen Kranenburg en Bergklooster in Zwolle maakten – op 
initiatief van Bert Pierik – een digitale lichtjeswandeling. 
Zie youtu.be/oWPTrk_aX5s

In deze columns neemt Koos Brandon Bravo uit Gronin-
gen, redacteur van de millenniumgeneratie, de lezer 
mee in haar visie op funerair erfgoed. Welke rol spe-
len 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.

´Thuiswerken’ op een begraafplaats
Sinds halverwege maart werk ik, net als vele anderen met 
mij, thuis. Ik vind het in deze situatie dan ook niet erg 
dat ik geen kinderen of partner heb. Ik heb het rijk voor 
mij alleen. Een nadeel hiervan is wel dat de muren soms 
op je af lijken te komen. Nu heb ik het geluk dat achter 
mijn appartement een klein natuurgebied ligt. Soms zie 
ik vanachter mijn computer de koeien en kalfjes lopen 
en soms wandel ik er zelf doorheen. Helaas geldt dit niet 
voor iedereen en kan je ook gillend gek worden, zo al-
leen in je huis. Zo ook Tim Fraanje. Hij kijkt alleen maar 
tegen een muur aan en mist zijn kantoor, vertelt hij in 
zijn artikel voor het online magazine Vice van 8 septem-
ber 2020. Hij besluit daarom een week het leven van een 
digitale nomade te leiden. Digitale nomaden zijn mensen 
die bijvoorbeeld vanuit een camper werken en ondertus-
sen de wereld over reizen. Oftewel, die werken met een 
prachtig uitzicht.
Met dit in zijn achterhoofd gaat hij in zijn buurt op zoek 
naar een werkplek met een beter uitzicht en meer rust. 
Met het idee dat de rustigste collega’s de doden zijn, be-
sluit hij om het ‘thuiswerken’ eens op een begraafplaats 
te proberen. Dit wordt begraafplaats Zorgvlied. Te her-
kennen aan het, volgens Tim ‘futuristische’, graf van 
Wubbo Ockels.
Ik had niet verwacht dat mijn generatie corona nodig had 
om de begraafplaats meer te gaan waarderen. Misschien 
ook weer niet als een nieuwe werkplek, maar als een 
stukje coronaproof natuur. Een plek van rust en om te 
filosoferen over het leven en de dood. Vooral als je in een 
grote stad woont met weinig natuur kan dit een ideaal 
uitwaaiplekje zijn. En als je ergens anders wil werken dan 
is het zeker goedkoper dan met een camper door Europa 
of de wereld te reizen. Niet dat dat op dit moment zo‘n 
goed idee is.
Tim zegt, dat hij op Zorgvlied helemaal in de schrijfstem-
ming komt. Hoewel, niet zozeer voor zijn artikelen, maar 
meer voor ‘poëzie vol weltschmerz’. Het duurt echter niet 
lang voordat hij doorkrijgt hoezeer een begraafplaats 
nog leeft: een grasmaaier aan de ene kant en de ringtone 
van een mobiele telefoon aan de andere kant.
Toch niet de meest ideale plek om te werken aan artike-
len. Tenminste, niet voor Tim. Voor mij is het misschien 
wel een idee. Maar dan wel iets dichterbij en pas wan-
neer het weer wat warmer wordt.

Correctie: in Terebinth 2020-3 zijn op pagina 9 de afbeeldin-

gen verwisseld. De linker afbeelding geeft de situatie weer 

uit 1881, de rechter die van 1813.

NOORDENWIND
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BOEKEN

COMPACT EN COMPLEET
Wat is het toch prettig, dat er mensen zijn die 

zich niet alleen verdiepen in de lokale geschie-

denis, maar er ook over publiceren. Thomas 

Hilhorst is zo iemand: hij is geboren en getogen 

in Dieren, is lid van de plaatselijke Oudheidkun-

dige Kring en hij schrijft over wat hij bestudeert.

In krap tachtig pagina’s de rijke geschiedenis 

van een begraafplaats beschrijven, Hilhorst is 

dat gelukt met dit boekje over de algemene 

begraafplaats aan de Harderwijkerweg in Die-

ren. Hij heeft aandacht besteed aan de voorge-

schiedenis, aanleg – inclusief de beplanting – de 

uitbreidingen, belangrijkste grafmonumenten, 

aanwezige grafsymboliek en aan de levens van 

landelijk of plaatselijk bekende personen die er 

begraven liggen. 

Deze algemene begraafplaats is de oudste in 

de gemeente Rheden, waar Dieren toe behoort, 

en is in vier keer aangelegd op twee aanslui-

tende stukken grond. Het oudste gedeelte, in 

1842 aangelegd, bestaat uit een ‘rondeel’ (een 

cirkel) met daaromheen vier hoofdpaden, die de 

verdeling naar de vier windstreken markeren. In 

1886 vond aan de zuidkant de eerste uitbreiding 

plaats. Deze beide stukken samen lopen toe in 

een punt, men noemde het geheel daarom ‘de 

timp’. Dit tweede deel heeft eveneens een mid-

dencirkel, maar de omringende paden bestaan 

nu ook uit cirkels. In 1899 kocht de gemeente 

het stuk grond aan de noordzijde van het oud-

ste deel erbij, waarvan het direct aansluitende 

gedeelte vanaf 1900 werd ingericht met twee 

gebogen lanen, in late landschapsstijl. Vanaf 

1919 werd het noordelijkste gedeelte ingericht, 

met alleen nog rechte paden. 

De geschiedenis van de begraafplaatsaanleg in 

de negentiende en vroege twintigste eeuw is 

hier dus terug te vinden. Dat was een van de ar-

gumenten om de dodenakker in 2001 de status 

van rijksmonument te verlenen.

Uiteenlopende publicaties, archieven en het 

krantenarchief van Delpher hebben Hilhorst als 

bron gediend, maar hij heeft er een duidelijk ge-

heel van weten te maken en een eigen toon aan 

gegeven. Uit de historische bronnen zijn illustra-

ties, foto’s en kaartjes opgenomen. Prachtige, 

sfeervolle foto’s van Joost Grol completeren het 

verhaal. Mag zijn naam bij de volgende druk ook 

op de titelpagina? Het boekje, in vierkant for-

maat, is prachtig vormgegeven, een lust voor het 

oog. De enige reden om het geen ‘vijf sterren’ 

te geven, is dat hier en daar een zin enigszins 

is ontspoord.

Dit aantrekkelijke boekje kan goed dienen als 

gids voor een contemplatieve wandeling; als ik 

die maak, zal ik zeker stilstaan bij het graf van 

P.A. Daum, een van mijn favoriete schrijvers, en 

bij dat van de bekende pedagoog Jan Ligthart.

Jenny Mateboer

PAS VERSCHENEN: 
ABRAHAM KUYPER EN DE DOOD

Op 12 november, honderd jaar na zijn begrafenis, 

verscheen Abraham Kuyper en de dood. Herdenken 

bij het graf van een theoloog, journalist, universi-

teitsstichter en staatsman. Het is een uitgave in 

het kader van het Kuyperjaar 2020-2021 aan de 

Vrije Universiteit. Aanleiding daarvoor is de hon-

derdste sterfdag van de man die in 1880 deze 

universiteit stichtte. Zijn begrafenis op Oud Eik 

en Duinen in Den Haag was de grootste die daar 

ooit heeft plaatsgevonden; er waren naar schat-

ting tienduizend mensen op de begraafplaats.

Het boekje bevat informatie over Kuypers be-

grafenis, zijn omgang met de dood en zijn 

dodenmasker en over degenen die ook in zijn 

grafkelder zijn bijgezet. Het is daarmee een zeer 

complete funeraire publicatie rond een persoon.

De publicatie kwam tot stand in samenwer-

king tussen de Vrije Universiteit en Stichting 

Terebinth. Universiteitshistoricus Ab Flipse en 

Terebinth-voorzitter Bert Lever vormden de 

redactie, VU-rector magnificus Vinod Subrama-

niam schreef het voorwoord. Meer informatie en 

wijze van bestellen (voor € 10,-) kunt u vinden op 

geheugenvandevu.nl

Thomas Hilhorst, Van goudakker naar doden

akker. Algemene begraafplaats Harderwijker

weg 3a Dieren. (Z.pl.: Wencel Maresch 

Journalistieke Producties, [2020]), 80 pp., 

ISBN 978-90-8088-389-5, € 17,50.

PAS VERSCHENEN: 
OVER DE GROENE ZODEN 2
Voorintekening gemist? Het kan geen sinter-

klaascadeau meer worden, maar voor een kerst-

cadeau bent u helemaal op tijd. Op 1 december 

verscheen de bundel Over de groene zoden 2. 

Prachtige kleurenfoto’s en informatieve kaartjes 

nodigen uit om de beschreven wandelingen te 

maken, op bekende en minder bekende kerk-

hoven en begraafplaatsen. Klassieke begraaf-

plaatsen als ’t Heike in Tilburg of Soestbergen in 

Utrecht; dorpse bezienswaardigheden in Huizum 

en Fochteloo; prachtige parken in Hilversum 

en Nijmegen; met duinen aan zee in Rockanje 

en Egmond. Ontdek de verborgen parels van 

de funeraire cultuur in Nederland. In haar voor-

woord moedigt Hella van der Wijst, journalist en 

presentator (o.a. van Ik mis je), iedereen aan om 

op pad te gaan en zo dichtbij huis van cultuur en 

natuur te genieten.

Een aantal verhalen verscheen eerder in dit blad. 

Veertien wandelingen zijn speciaal voor deze 

bundel geschreven. Achterin het boekje staat 

een lijst met (historische) begraafplaatsen en 

kerk hoven – voor nog meer wandelingen.

OVER DE GROENE ZODEN 2OVER DE GROENE ZODEN 2
WANDELEN OVER BEGRAAFPLAATSEN IN NEDERLANDWANDELEN OVER BEGRAAFPLAATSEN IN NEDERLAND
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Zwerven over het oude Père Lachaise in Parijs, het omvangrijke Zentralfriedhof 
in Wenen, de joodse begraafplaats in Praag of een romantisch dorpskerkhof in 
Frankrijk, velen van ons bezoeken weleens een begraafplaats als we op vakantie 
in het buitenland zijn.
In eigen land zijn begraafplaatsen veel minder bekend. Soms komen we er alleen 
bij de begrafenis van een geliefde of bekende. Toch is het ook in Nederland de 
moeite waard eens op een ander moment over een begraafplaats te dwalen. 
Deze plekken kennen vaak een bijzondere landschapsarchitectuur, imposante 
monumenten en een interessante fl ora. Er heerst een sfeer van sereniteit, waar 
bezoekers in alle rust kunnen gedenken en overdenken.

Het boekje Over de groene zoden nodigt uit tot het maken van een wandeling 
over de verborgen parels van de funeraire cultuur in Nederland. Van de klassieke 
begraafplaats Orthen in ’s-Hertogenbosch tot de natuurbegraafplaats Weverslo en 
van de jonge begraafplaats in Zeewolde tot de eeuwenoude Joodse Begraafplaats 
Zeeburg in Amsterdam. Elk verhaal bevat een sfeervolle beschrijving, prachtige 
kleurenfoto’s en praktische informatie. 
Een aantal verhalen verscheen eerder in de serie ‘Wandelen over begraafplaatsen’ 
in het tijdschrift Terebinth. Verschillende auteurs maakten speciaal voor deze 
bundel een nieuwe wandeling. Schrijver/journalist John Jansen van Galen, een 
enthousiast wandelaar, tekende voor het inspirerende voorwoord.

Bartho Hendriksen en Korrie Korevaart 

(red.), Over de groene zoden 2. Wandelen over 

begraafplaatsen in Nederland. (Leiden: Stich-

ting Terebinth, 2020). 128 pp., ISBN 978-90-

817644-2-1, € 14,95 (en € 4 verzendkosten). 

Te bestellen via bureau@terebinth.nl
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In zo goed als alle grote plaatsen in Nederland kan je 
ze vinden: grafvelden speciaal aangelegd voor mensen 
met een islamitische achtergrond. Het bijzondere aan 

deze velden is voornamelijk de oriëntatie van de graven: 
moslims willen begraven worden op hun rechterzij met 
hun gezicht richting Mekka. Toch zijn voor sommigen 
uit de islamitische gemeenschap deze voorzieningen niet 
voldoende. Zij wensen uitsluitend islamitische begraaf-
plaatsen, in privé-beheer, waar ze zelf verantwoordelijk 
zijn voor reglementen, financiën en juiste grafrituelen.

Op een regenachtige ochtend in oktober bezoek ik de 
onlangs aangelegde begraafplaats Riyad Al Jannah in 
Zuidlaren (Drenthe). Ik spreek er af met de heer Hamed 
Amrino, oprichter van de stichting Bijzondere Islamiti-
sche Begraafplaatsen in Nederland (BIBIN). Het is druk: 
verspreid over de dag vinden er vier begrafenissen plaats 
– en dat in een week waarin hier zestien mensen begraven 
worden. Tussen de bedrijven door vertelt Amrino me over 
het hoe en waarom van deze begraafplaats en de toekomst 
van islamitisch begraven in Nederland.

Persoonlijk verhaal
Amrino heeft ruim veertien jaar geleden de stichting 
BIBIN opgericht om islamitische begraafplaatsen in Ne-
derland te bewerkstelligen. Zelf verloor en begroef hij zijn 
vader in Marokko. Het grote verdriet zat er voor hem niet 
alleen in dat hij zijn vader moest missen, maar ook dat hij 
zijn vaders graf niet meer zomaar zou kunnen bezoeken. 
In gesprekken die hij had met leeftijdgenoten en jongere 
moslims merkte hij dat hij niet de enige was. Hij besloot 
dat begraven in Nederland volgens islamitische regelge-
ving meer mogelijk gemaakt moest worden.

Meer initiatieven
BIBIN is slechts één van de initiatieven die dit doel willen 
bereiken. Andere organisaties zijn bijvoorbeeld Stichting 
Islamitisch Begrafeniswezen (IBW) en Stichting Isla-
mitische Begraafplaatsen Ar-Rawdah. Daarnaast zijn er 
kleinschaliger samenwerkingsverbanden, zoals verzamelde 
Nijmeegse moskeeën die in oktober bij de Nijmeegse 
gemeenteraad pleitten voor een eigen begraafplaats. De 
doelen en werkwijzen van deze initiatieven zijn over het 
algemeen gelijk, en successen zijn in het verleden al be-
haald. Zo zijn in Bergen op Zoom en Nuenen islamiti-
sche begraafplaatsen met graven voor onbepaalde tijd, en 
hebben enkele gemeentelijke en bijzondere begraafplaat-

sen ook al islamitische grafvelden met eeuwigdurende 
graven. In Almere hebben moslims al sinds 2007 de 
mogelijkheid op de bijzondere islamitische begraafplaats 
Raza Ul Mawa begraven te worden. Deze is echter na-
genoeg vol. Vandaar ook de noodzaak voor een nieuwe 
bijzondere begraafplaats.

Grondwettelijk recht
In Artikel 38 van de Wet op de Lijkbezorging staat ver-
meld dat elk kerkgenootschap gerechtigd is ‘tot het heb-
ben van één of meer kerkelijke begraafplaatsen tot een 
zodanige uitgestrektheid, als overeenkomt met een re-
delijk deel van de grond, welke in de gemeente voor be-
graafplaatsen bestemd is.’ In de praktijk betekent dit vaak 
dat islamitische gedeelten aangelegd worden op gemeen-
telijke begraafplaatsen. Deze gedeelten vallen dan onder 
het beheer en de algemene reglementen van de betref-
fende gemeente. Voor sommige leden van de islamitische 
gemeenschap gaat deze facilitering niet ver genoeg. Zij 
wensen een private begraafplaats, waar eigen reglementen 
volgens de islamitische leer toegepast kunnen worden.

Heikel punt
Het belangrijkste argument dat naar voren komt, is de 
vraag rondom het hergebruik van graven. Uitsluitend 
recht op een graf wordt in Nederland uitgegeven voor een 
periode tussen (gemiddeld) tien en dertig jaar, die meer-
dere malen tegen betaling verlengd kan worden. Wanneer 
niet meer wordt betaald, kan een graf geruimd worden. 
Graven voor onbepaalde tijd (‘eeuwigdurend’) zijn op 
sommige begraafplaatsen mogelijk, maar kostbaar. Voor 
de meeste moslims speelt eeuwigdurend grafrecht een 
belangrijke rol in verband met het geloof in de wederop-
standing op de Dag des Oordeels. Op begraafplaats Riyad 
Al Jannah is dit mogelijk, tegen de relatief lage prijs van 
2.700 euro.

Groeiende verbondenheid met Nederland
De vraag waar iemand begraven wil worden, wordt vaak 
gerelateerd aan de vraag naar verbondenheid (belonging): 
daar waar iemand zich thuis voelt, wil diegene begraven 

Het Europese Hera-project onderzoekt hoe migranten en hun nabestaanden 
mede vormgeven aan het funeraire erfgoed. In deze rubriek belichten we de 
situatie in Nederland. Deze keer: De onlangs geopende begraafplaats Riyad 
Al Jannah (‘Paradijstuin’) in Zuidlaren.

Hera-project Hera-project 

Islamitisch begraven op Islamitisch begraven op 
Riyad Al Jannah, ZuidlarenRiyad Al Jannah, Zuidlaren
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worden. Deze simpele hypothese wordt grotendeels beves-
tigd binnen de Nederlandse moslimgemeenschap. Waar 
moslims van de eerste generatie zich nog vooral wensen te 
laten begraven in het land waar zij zijn geboren en op-
gegroeid, kiezen moslims van een latere generatie steeds 
meer voor begraven in Nederland: het land waar zij opge-
groeid zijn en relaties hebben opgebouwd met familie en 
vrienden. Maar wat doe je als repatriëring onder bepaalde 
omstandigheden niet mogelijk is?

Begraven in coronatijd
De begraafplaats in Zuidlaren is al enige jaren in voorbe-
reiding geweest. Financiering geschiedde via donateurs en 
inzamelingsacties onder moskeeën. Het vlotte niet echt 
– tot begin dit jaar de corona-epidemie inzette. Moslims 
vreesden dat repatriëring naar het moederland niet meer 
mogelijk zou zijn – zo sloot Marokko de grenzen voor be-
grafenissen vanuit het buitenland – en doneerden massaal 
voor de aanleg van de begraafplaats. In slechts een paar 
weken tijd werd de grond voorbereid. De eerste moslima 
is begin april begraven.

Uniformiteit
Riyad Al Jannah biedt ruimte aan zo’n 1.700 graven en is 
daarmee de grootste islamitische begraafplaats van West-
Europa. Uniformiteit wordt op de begraafplaats verko-
zen boven individualiteit. Zo wordt elk graf bedekt met 
een mat van sedum, de vetplantenfamilie die vaker op 
kerkhoven voorkomt. Deze mat kleurt met de seizoenen 
mee, van groen naar paars en bruin, en kan goed tegen 
droogte. Op het hoofdeinde van elk graf komt een klein 
metalen bordje, met daarop de naam, geboortedag en 
sterfdag van de overledene. Voor deze opzet is volgens 
Amrino gekozen, om gelijkheid in de dood te benadruk-
ken. Het kan zijn dat een miljonair naast een zwerver ligt, 
maar dit zal niemand ooit te weten 
komen. Deze lijn in uniformiteit lijkt 
overigens uniek voor de begraafplaats 
in Zuidlaren; de begraafplaatsen in 
Nuenen, Bergen op Zoom en Almere 
geven een veel gevarieerder beeld aan 
grafbedekking.
Uniformiteit wordt in Zuidlaren ook 
benadrukt bij grafrituelen. Volgens de 
reglementen van de begraafplaats is het 
geen islamitisch gebruik om graven 
te decoreren; dit wordt dan ook niet 
gestimuleerd. Bloemen die op graven 
geplaatst worden, tijdens een uitvaart 
of daarna, worden aan het eind van 
elke dag opgepakt en op een algemene 
bloemenplaats neergelegd, waar ze blij-
ven liggen tot ze verwelkt zijn. Al geeft 
Amrino wel aan dat de opgestelde re-
gels niet al te streng worden nageleefd: 
als mensen bloemen meenemen, wor-
den deze niet verboden. En als vrou-
wen meekomen naar een begrafenis, 
wordt hun niet de toegang ontzegd.

Diversiteit onzichtbaar
Door deze reglementen wordt niet alleen gelijkheid bena-
drukt, maar ook de diversiteit binnen de moslimgemeen-
schap onzichtbaar gemaakt. Op de begraafplaats liggen 
moslims begraven uit onder andere Marokko, Ethiopië, 
Senegal, Egypte en Tunesië. Zij komen vanuit alle hoeken 
van Nederland, al zijn er tot nu toe vooral moslims uit de 
Randstad begraven. Zelfs Duitse en Belgische moslims 
weten de weg naar de begraafplaats te vinden. Toch zal 
het altijd onduidelijk blijven wat de achtergrond is ge-
weest van de individuen op de begraafplaats, omdat ge-
boorte- en overlijdensplaats niet genoemd worden.

De toekomst
Sinds begin april zijn er al bijna tweehonderd lichamen 
begraven op Riyad Al Jannah. In dit tempo zal de begraaf-
plaats binnen vijf jaar vol zijn. BIBIN hoopt dat het niet 
zover zal komen en werkt hard aan het openen van nog 
eens vier bijzondere begraafplaatsen, één in elke hoek van 
het land, plus één in het midden. Zo zijn er al gesprekken 
gestart met het gemeentebestuur van Maastricht.
Al vaker hebben we in dit tijdschrift kunnen lezen dat be-
graafplaatsen steeds leger raken. Een groeiend aantal Ne-
derlanders kiest voor cremeren in plaats van begraven of 
voor andere alternatieven, zoals natuurbegraven. Tegelij-
kertijd zijn er groepen mensen voor wie begraven op een 
traditionele wijze nog altijd geldt als belangrijkste, zo niet 
enige, manier. Zij hebben behoefte aan meer ruimte voor 
hun overledenen. De nieuwe islamitische begraafplaats in 
Zuidlaren laat duidelijk zien hoe de veranderende wensen 
en praktijken van allochtone Nederlanders vormgeven aan 
de funeraire cultuur van ons land.

Mariske Westendorp 
Rijksuniversiteit Groningen

De graven zijn bedekt met sedummatten en hebben uniforme metalen gedenkplaatjes.
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De begraafplaats aan de Zoutestraat werd in 1870 
geopend en was na ruim een eeuw vrijwel vol. 
Omstreeks 1980 besloot het gemeentebestuur 

een nieuwe begraafplaats aan te leggen aan de Van der 
Maelstedeweg. De oude werd gesloten voor begrafenissen, 
maar bijzettingen vinden er nog steeds plaats. Sedert 2016 
is een groep vrijwilligers samen met de gemeente aan de 
slag om er een thematisch wandelpark van te maken.

Korte historie
Nadat begraven in en om de Sint-Willibrorduskerk niet 
meer was toegestaan, nam de gemeente Hulst in 1830 een 
nieuwe, ommuurde begraafplaats buiten de vestingwal-
len in gebruik, die snel vol was en ongunstig lag. In 1857 
vond Hulst een nieuwe plaats in de ‘mageren akker’ van 
notaris Willem Seydlitz. Aangezien de kosten de stads-
financiën te boven gingen, gaf de koning toestemming 
het benodigde bedrag te lenen van … notaris Seydlitz. 
Uiteindelijk is de begraafplaats op 1 januari 1870 (!) in 
gebruik genomen. Waarom dit oponthoud? In afwachting 
van een nieuwe wet op de begraafplaatsen, weigerde Wil-
lem III een beslissing te nemen over het voornemen be-
grafenisrechten te heffen. De wet kwam er, maar toen was 
het 10 april 1869.
Om de begraafplaats uit te kunnen breiden, is in 1903 
een aangrenzend perceel gekocht. Vijftig jaar later dacht 
men weer na over de toekomst. Om het gebruik van de 
begraafplaats veilig te stellen, zijn de termijnen binnen 
de verordening aangepast en de grafruimten gestan-

daardiseerd. Een ontwerp om de ruim twee hectare grote 
begraafplaats te herinrichten, haalde het niet.

Indeling en inrichting
De gemeentelijke begraafplaats zou ‘open’ zijn, zonder 
onderscheid naar klasse, maar slechts naar gezindte. Er 
zijn drie hoofdafdelingen: één voor rooms-katholieken, 
een voor hervormden en een voor andere gezindten. Hoge 
heggen scheiden de afdelingen. Achter de deftige toegang 
in classicistische trant, met hek en Franse bloementuilen 
op de gemetselde toegangszijden, ligt als hoofdas een op-
rijlaan – met rechts het hervormde en links het katholieke 
deel – naar het baarhuisje dat binnen een rotonde ligt. De 
opzet is strak, met evenwijdige rijen graven.
De opzet mag open zijn, de praktijk blijkt weerbarstig: 
binnen elke afdeling ontstaat een – eveneens met heggen 
afgescheiden – indeling conform de toenmalige standen-
maatschappij. Geld bepaalt in belangrijke mate ieders 
laatste rustplaats. De duurste graven liggen aan weers-
zijden van de ingang. Daar liggen de hogere burgerlijke 
en kerkelijke bestuurders bijeen en de ‘nouveaux riches’, 
die eveneens tot de lokale toplaag behoren. Hun graven 
en die van enkele boerenfamilies zijn prominent aanwe-
zig. Op het katholieke deel zijn 63 van deze graven aan-
gemerkt als rijksmonument, vandaar de bijnaam ‘Hulster 
Père Lachaise’. Van de oude begraafplaats buiten de ves-
tingwallen zijn slechts enkele kisten overgebracht, waar-
onder die van notaris Seydlitz op 22 maart 1872, zoals 
afgesproken was bij de grondaankoop.
Het in 1907 toegevoegde stuk is minder strak van op-
zet dan het oudste deel, maar ook daar ligt iedereen 
‘op stand’. De delen zijn van elkaar gescheiden door een 
lange laan. Het baarhuisje kreeg een nieuwe voorgevel 
in expressionistische stijl. Aan het ontwerp uit de jaren 
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‘‘Père LachaisePère Lachaise’’ in Zeeuws-Vlaanderen in Zeeuws-Vlaanderen

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 
gemeentelijke begraafplaats in Hulst.

Het Hulster ‘Père Lachaise’.



vijftig herinneren de twee ‘verzamelmonumenten’, een 
in het hervormde en een in het katholieke deel, waar na 
ruiming de opgegraven beenderen zijn herbegraven. Een 
gemetselde waterput en een in 2007 naar de dienstingang 
verplaatste Mariakapel – in ‘Shake-Hands-stijl’ (een com-
binatie van traditioneel metselwerk en beton) – die elders 
moest wijken, completeren de inrichting.

Ontstaan funeraire werkgroepen
Sedert het sluiten van de begraafplaats beperkte het on-
derhoud zich voornamelijk tot het groen. Dat gebeurde 
intensief, waardoor de begraafplaats er ‘netjes’ bijlag. Dit 
berokkende echter meer schade, dan dat het bijdroeg aan 
de waardeversterking. Het onderhoud aan de graven zelf 
werd aan de nabestaanden gelaten, waardoor met name 
de rijksmonumenten aftakelden. De natuur kreeg de
overhand en vuistdikke klimop onttrok de graven aan 
het zicht.
Het idee om een aantal monumenten te res-
taureren en op te nemen in een beeldenroute 
(2001), liep door geldgebrek op niets uit. Tien 
jaar later vraagt de Oudheidkundige Kring 
‘De Vier Ambachten’ (OHK) aandacht voor 
het monumentale deel. Een ongewenst gevolg 
daarvan is de rigoureuze kap van een laantje 
beeldbepalende sierkersen, goed bedoeld, maar 
zeer betreurd.
In 2014 zoekt de OHK contact met de Stich-
ting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), die met 
vrijwilligers aan natuur- en cultuurmonument-
jes werkt. Een werkbezoek krijgt als vervolg dat 
de toestand van de rijksmonumenten in kaart 
wordt gebracht. Die inventarisatie vormt de 
basis voor een rapport aan de gemeente in juli 
2015. Om het draagvlak onder de bevolking 
te peilen, verzorgt de OHK drie rondleidingen 
over de begraafplaats. Daar komen veel mensen 
op af en er is ruim aandacht voor in de me-
dia. Dit resulteert in een klankbordgroep, en 
de vraag van de gemeente om binnen twee jaar 

met een toekomstvisie te komen, waarin ruimte is voor 
vrijwilligersparticipatie. De OHK neemt het voortouw 
en richt een Werkgroep Funerair Erfgoed op, die de cul-
tuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden van 
de begraafplaats in kaart brengt, maar ook de rechtheb-
benden van graven en de kosten. De SLZ schrijft de toe-
komstvisie en biedt die de gemeente aan in het najaar van 
2017. De werkgroep onderhoudt contacten, inventari-
seert, doet onderzoek, organiseert funeraire manifestaties 
en geeft rondleidingen. 
Daarnaast voert de werkgroep praktisch werk uit: klein 
onderhoud aan zowel groen, grijs als rood (de gebouwtjes) 
erfgoed. De gemeente ondersteunt met gereedschap, een 
bergruimte én een luisterend oor.

De praktijk
Ons staat een ecologisch waardevol wandelpark met fu-
neraire uitstraling voor ogen. Om dat te bereiken, heb-
ben we gekozen voor twee fasen. De eerste fase richt zich 
vooral op herstel, de tweede op beheer en onderhoud. De 
gemeente heeft als eigenaar de regie, maar werkt samen 
met SLZ en de werkgroep. Voor het grote werk worden 
gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld.

Vooruitlopend op de visie is in 2018 als eerste de entree 
naar de hoofdingang aangepakt – zonder een eeuwen-
oude beuk te beschadigen. Daarna volgde restauratie van 
de rode elementen, op de kapel na, waarbij de aanwezige 
muurvarentjes zijn gespaard. Inmiddels zijn ook enkele 
topstukken binnen het ‘Père Lachaise’ en het protestantse 
deel opgeknapt. Dit doen we met een minimum aan 
nieuw werk: de monumenten van bijna honderdvijftig 
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Exoten zullen plaats moeten maken 
voor inheemse beplanting

Doorkijkje vanuit het rooms-katholieke deel naar het baarhuisje.
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jaar oud ogen nog steeds zo oud. Zo zullen de komende 
jaren meer graven worden hersteld. De kleine reparaties 
zijn voor de werkgroep, desgevraagd met steun van SLZ. 
Toch is het niet de bedoeling alle graven te restaureren. 

Een deel zal worden geconsolideerd, een deel zullen we 
in zijn verval begeleiden en een deel mag vervallen. De 
charme en kwaliteit van de begraafplaats zit hem in dat 
geleidelijke verval. Bovendien willen we rekening hou-
den met de aanwezige varens, mossen en korstmossen.

Groen
De stichting heeft ook een ‘Beheerplan Groen’ 
geschreven, dat de leidraad vormt voor de toe-
komstige inrichting. Beplanting die niet op de 
begraafplaats thuishoort of storend is binnen 
het oorspronkelijke ontwerp, wordt in principe 
verwijderd. Exoten zullen plaats moeten maken 
voor inheemse beplanting. In het verleden zijn 
er gaten gevallen. De aanplant van nieuwe soli-
taire en laanbomen moet het funerair karakter 
versterken. De ecologie wordt leidend in het 
onderhoud. We moeten ervoor waken dat de 
begraafplaats steriel wordt, met elk struikje tot 
een minimumformaat gesnoeid, geen blaadje op 
de grond, het gras gemillimeterd en waar elke 
‘ongerechtigheid’ direct wordt verwijderd. Dat 
geeft nog de meeste problemen en wordt een 
lange-adem-project. Het blijkt erg moeilijk het 
ingewortelde gebruik van kunstmest, nodeloos 
harken, wegbranden van mossen en dergelijke 
te stoppen. De belangrijkste onderhoudstaak 
voor de werkgroep blijft het vrijhouden van de 
monumenten en paden van zaailingen van bo-
men en struiken, het licht snoeien van te hoog 

opgaande beplanting voor staande grafstenen en het on-
kruidvrij houden van een smalle strook rondom de zer-
ken en funderingen. Met bezoekers, maar ook binnen de 
werkgroep zelf, geeft dat soms discussie door verschil van 
inzicht. Wat de een subliem vindt, is voor een ander on-
kruid. Teksten zijn niet meer te lezen vanwege een dikke 
mos- of korstmosbegroeiing. Wat prevaleert? Meer de na-
tuur zijn gang laten gaan wordt vaak als rommelig erva-
ren. Er is veel uit te leggen. Om dat verhaal te vertellen, 
zijn er regelmatig rondleidingen en doen we mee met het 
Weekend van de Begraafplaats, Oorlogsslachtofferherden-
kingen en de Open Monumentendagen.
Naast beheer en behoud hebben we nog een andere am-
bitie: het inventariseren, verifiëren en vastleggen van alle 
graven. Over elk graf is een verhaal te vertellen, dat uit-
eindelijk op de website van de OHK komt te staan. Niet 
iedereen houdt immers van harken.

Tot slot
Na een ietwat moeizame start zijn de ontwikkelingen 
rond deze Hulster begraafplaats de laatste vijf jaar in een 
stroomversnelling gekomen. Enkele gedreven mensen van 
de gemeente Hulst, de SLZ en de OHK hebben elkaar 
gevonden in een samenwerkingsverband om de cultuur- 
en natuurhistorische parel die deze begraafplaats is, te 
polijsten tot een der kroonjuwelen van de gemeente.

Ilse Thuy en Marc Buise 
Foto's werkgroep Funerair Erfgoed

Praktische informatie
Begraafplaats Hulst
Zoutestraat 45
4561 XA Hulst
Dagelijks open tussen zonsopkomst en zonsondergang
bit.ly/36DmLCl

De charme en kwaliteit zit hem 
in het geleidelijke verval

Doorkijkje over het oudste deel van de hervormde afdeling naar de hoofdingang.

Het baarhuisje voor de renovatie.
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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. 

In deze rubriek vertellen mensen uit het 
veld over hun werk voor het behoud van 
funerair erfgoed. Aan het woord is Wim 
Porte.

Je kunt postzegels verzamelen, munten of dinky 

toys. Wim Porte (1937), donateur van Terebinth, 

verzamelt handvatten van grafkisten. Gebruikte 

wel te verstaan. Misschien een beetje saai want 

je hebt géén ruilbeurzen of andere vormen van 

uitwisseling met mede-verzamelaars, maar ook 

wel bijzonder. Want hoe kom je daartoe én hoe 

kom je eraan?

Wim vertelt: ‘Ik heb een groot schildersbedrijf 

gehad met als specialisme bijzondere schilder-

opdrachten zoals bruggen, stoplichten, viaducten 

maar ook restauratiewerk in kerken. Een van de 

bijzonderste klussen was wel het schilderwerk 

aan de Peperbus, de toren van de Onze Lieve 

Vrouw Basiliek te Zwolle.’

‘Een andere hobby van mij is zingen bij het 

groot mannenkoor in Zwolle. Naamgenoot Wim 

Vlaanderen is ook lid en tijdens reizen met het 

koor bezochten we menige kerk én kerkhof. Wim 

Vlaanderen vroeg mij regelmatig om advies voor 

restauratiewerk van funeraire objecten. 

Door mijn werk heb ik een grote kennis 

van het toepassen van materialen voor 

restauratie.’

‘Als er ergens een grafkelder opgeknapt 

moest worden, assisteerde ik met het 

herkisten van de stoffelijke resten. De 

oude kistdelen werden vanwege boktor 

of schimmel afgevoerd. Enkele overge-

bleven handvatten van kisten kregen bij 

mij een plek in de verzameling. Tijdens 

bezoeken aan begraafplaatsen infor-

meer ik de beheerder over mijn verzameling en 

soms heeft die nog wat liggen van een geruimd 

graf en zo breidt mijn collectie zich stukje bij 

beetje uit. Het zijn gewoon ook heel bijzondere 

objecten die met groot vakmanschap vervaar-

digd zijn.’

Achter het huis aan de schuur zijn tientallen 

handvatten en kistknoppen gemonteerd op drie 

brede planken. De meest aansprekende zijn die 

uit de negentiende eeuw. Met doodssymboliek, 

zoals een schedel met gekruiste dijbeende-

ren, palmtakken met fakkels en een heel fraai 

exemplaar met een gevleugelde zandloper, de 

welbekende symbolen die nu nog vaak de oude 

grafmonumenten sieren. Op de nieuwste plank 

zijn de meer hedendaagse handvatten te zien, 

vaak van het minder fraaie kunststof uit de jaren 

zeventig en tachtig en puur decoratief bedoeld, 

zonder symboliek maar wel funerair interessant 

natuurlijk.

Eén houten handvat valt op door de slijtage. Dit 

is afkomstig uit Duitsland en heeft aan een kist 

gezeten die gebruikt werd voor het opleiden van 

dragers; het is veelgebruikt maar heeft nooit een 

echte dode begeleid tot in het graf.

Een ander project waar Wim zijn deskundig-

heid voor heeft ingezet, was de restauratie van 

een negentiende-eeuwse lijkkoets. ‘Ik werd door 

andere Wim (Vlaanderen) gevraagd om te ad-

viseren in het restauratieproject van een oude 

rouwkoets. Samen met leerlingen van het Del-

tion College, een MBO-opleiding in Zwolle, is de 

restauratie uitgevoerd: rot hout vervangen, de 

hele koets opnieuw schilderen, het metalen on-

derstel met vering weer rijklaar maken, het was 

een hele klus.’ De koets staat nu in Emmeloord 

en figureert voor de funeraire kostuumgroep van 

Wim Vlaanderen, maar wordt ook weer verhuurd 

voor hedendaagse uitvaarten.

Welke bestemming Wims collectie handvatten 

uiteindelijk zal krijgen, ligt nog in de toekomst. 

In ieder geval waarschijnlijk nooit meer aan een 

kist in de grond.

Bert PierikWim Porte bij zijn bijzondere verzameling.

Handgreep met kruis, anker en hart, de symbolen voor geloof, 
hoop en liefde.


