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Veel te beleven 
tijdens de Week 
van de Begraafplaats

Tekst en foto’s Gerda Nater

Kijken in een urnengraf 

op de begraafplaats in 

Varsseveld
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Op Rustoord in Nijmegen geeft vogelaar 
Els Coerwinkel een rondleiding, onder-
steund door collega-vogelaars Hetty Wil-
lems en Tjeu Verhagen. Achteraf zegt ze: 
“We kregen veel positieve reacties en de 
mensen stelden volop vragen.”
Hanhart Graaftechniek zorgt voor een 
demonstratie grafdelven. Fred Hanhart 
wordt hierbij geholpen door Roel Bekers, 
allround medewerker van Rustoord. Ook 
is er een professionele demonstratie ‘reini-
gen met warm water’ door Meiburg Tuin- 
en Parkmachines. “We verwijderen met 
heet water het onkruid van de paden en 
grafstenen,” legt Leo Meiburg uit. “We 
verhitten het water tot 98 graden celcius 
en spuiten dat over het onkruid. Het is 
een schoon alternatief voor de onkruid-
verdelgers, die straks verboden zijn. Toch 
is het niet nieuw. Onze oma’s goten de 
aardappels al af op de tegels.”
De kinderen kunnen zich uitleven in een 
speurtocht en mogen steentjes verwerken 
in gietsteen. Er zijn maar drie kinderen – 
dochters en een zusje van medewerkers –, 
maar die hebben er veel plezier mee. “We 
mochten zelf de steentjes uitkiezen.” 

Onder een boom
Rustoord heeft zo’n 700 uitnodigingen 
voor de open dag verstuurd en een 
bericht in de plaatselijke bladen gezet. De 
Begraafplaats is vooral benieuwd hoe de 
bezoekers tegenover begraven staan en 
of zij zich zelf ook willen laten begraven. 
De meesten wel, zoals Henk Hagers (75), 
die naar Nijmegen is gekomen omdat zijn 
moeder hier begraven ligt. Op de vraag 
of begraven ouderwets is, antwoordt hij: 
“Absoluut niet!” Dat vinden ook een 
man (89) en een vrouw (78) wier partners 
hier begraven liggen. Samen zijn ze naar 
de open dag gekomen. In hun families 
maken ze vooral crematies mee, maar ze 
vinden begraven veel intiemer. “We willen 
ook zelf begraven worden. Je kunt altijd 
naar een graf toe.”
Ook de vogelkenners vinden begraven al-
lesbehalve ouderwets. Els Coerwinkel (52) 
twijfelt nog, “maar ik heb meer met be-

Een kleine zestig begraaf- en gedenkparken zetten tijdens de Week van de 

Begraafplaats hun poorten open voor het publiek. De Begraafplaats bezocht er 

drie en vroeg de bezoekers tussen de rondleidingen, demonstraties en kinder-

speurtochten door naar hun mening over begraven. Is het nog van deze tijd?

“Aan het graf kun je van alles doen, bijvoorbeeld de kist zelf laten dalen”
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graven dan met cremeren en vind het een 
mooi idee om onder een boom te liggen. 
Al kan dat ook met mijn as; ik hou van 
de natuur.” Haar collega Tjeu Verhagen 
(68) wil onder een eeuwenoude boom 
begraven worden op het Friedwald op het 
Duitse eiland Rügen. Voor Hetty Willems 
(68) is Rustoord dé plek omdat haar fa-
milie hier ligt. “En mocht ik me toch laten 
cremeren, dan mag mijn as niet in een 
muur, maar op een plek in de natuur.” 
Fred Hanhart (31) en Roel Bekers (39), 
mannen van het vak, willen zelf ook 
begraven worden. Bekers: “Er kan zoveel 
meer dan met cremeren. Je krijgt veel 
meer tijd bij een begrafenis, waardoor er 
meer rust is. Aan het graf kun je van alles 
doen, bijvoorbeeld de kist zelf laten dalen. 
Dat is ook beter voor de rouwverwerking, 
zeker voor kinderen. Ze zien waar de 
overledene naartoe gaat, en kunnen zand 
in het graf scheppen. Dat is toch heel wat 
anders dan wanneer je een geliefde in een 
asbus terugkrijgt?” 
Jordy Rouw (15) en Glenn Stijsiger (16), 
stagiairs op Rustoord, vinden begraven 
geheel niet oubollig. Want: “Begraven 
gaat met de tijd mee,” aldus Jordy.
Anita (48) vindt Rustoord de mooiste 
begraafplaats van Nijmegen. “En ik vind 
het geweldig dat mijn zoon hier werkt. 
Begraven ouderwets? Nee hoor. Toch 
wil ik me laten cremeren, vanwege het 
prijskaartje. Ook wil ik mijn kinderen niet 
met het onderhoud belasten.” Haar zoon 
Jeffrey Claassen (23) denkt er net zo 
over, wat niet wegneemt dat hij het hier 
prima naar zijn zin heeft. Frank Schmitjes, 
coördinator buitendienst van Rustoord, 
maakt een kanttekening bij het argument 
dat cremeren goedkoper zou zijn: “Waar 
ga je met een urn naartoe? Zet je die thuis 
neer, dan hebben niet alle nabestaanden 
een herinneringsplek. En plaats je de urn 
bijvoorbeeld op een begraafplaats, dan 
kost dat ook geld.”

Thema
Op begraafplaats Imboslaan in Dieren 
(gemeente Rheden) staan woensdag-
ochtend 3 juni de stoelen gastvrij buiten 
voor de aula. Er is koffie en koek voor de 
bezoekers van de inloopochtend, waar 
ieder informatie kan krijgen over begraven 
of asbestemming. Maar al is het markt-
dag – het gedenkpark ligt in het dorp –, er 
komt maar één vrouw opdagen. Zij heeft 
serieuze vragen over eeuwige grafrust, het 

onderhoud van een graf, de mogelijkheden 
van het strooiveld – een juweel! – en over 
de natuurbegraafplaats Heiderust in Rhe-
den. De bezoekster heeft nog geen keus 
gemaakt tussen begraven of cremeren. 
Administrateur Elly de Wit kan er alles over 
vertellen, evenals Marjan Verschuur, een 
van de weinige vrouwelijke grafdelvers, die 
families ook bij begrafenissen begeleidt. 
“We hopen dat de rondleidingen vanavond 
in Dieren en Rheden mensen trekken, 
zeggen De Wit en Verschuur. “Misschien 
moeten we een volgende keer iets rondom 
een thema opzetten.”
Begraaf- en gedenkpark Rentinkkamp, 
sinds 3 juni de nieuwe naam van de be-
graafplaats in Varsseveld, koos inderdaad 
voor een thema. “Dit idee heb ik overge-
nomen van een commerciële collega,” zegt 
beheerder Wim Lammers, waarmee hij een 
naburig crematorium bedoelt. Deze keer 
richt hij zich op kinderen; verfrissend en 
uitdagend, maar ook spannend: hoeveel 
kinderen zullen er komen op hun vrije 
woensdagmiddag? Er waren 45 aanmel-
dingen, maar er komen maar liefst zestig 
kinderen en zo’n 25 ouders en grootou-
ders.
Bij de ingang leidt de politie het kinder-
fietsverkeer in goede banen, waarna in een 
grote tent limonade (of koffie) en broodjes 
klaarstaan. Daarna houdt olifantenverzor-
ger Marjo Hoedemaker van dierenpark 
Amersfoort een lezing over olifanten. 
Samen met Mirjam Westendorp, leerkracht 
van de Christelijke Basisschool Meander, 
vertelt hij over het leven van deze kud-
dedieren. Op laagdrempelige wijze maken 
ze bespreekbaar hoe zij omgaan met de 
dood van hun soortgenoten. Het thema 
‘olifanten en rouw’ is een initiatief van 
Yarden, de titel ‘Een traan in je oog’ en de 
filmfragmenten zijn bedacht en gemaakt 
door het team van de begraafplaats. De 
vragen na afloop gaan meer over de olifan-
ten zelf dan over de dood: Hoe groot, hoe 
zwaar en hoe oud kan een olifant worden? 
Waarom heeft hij een slurf? Heb je z’n 
tanden al eens gepoetst?” 

Kijken in een graf
Toch zal de boodschap wel geland zijn, 
gezien hun interesse tijdens de rondleiding. 
Sonja Vink, wijkcoördinator in Varsseveld, 
laat de kinderen de oorlogsgraven en 
kindergrafjes zien, en ze mogen in een 
urnengraf kijken. Vooral als Vink de alumi-
nium platen van een gedolven graf licht, 

zijn ze onder de indruk. Sommigen lopen 
even naar het graf van een familielid. In 
de groep van Wim Lammers vraagt Siebe 
(9) hoe ze die kettingen in het graf laten 
zakken. Als Lammers vertelt dat er gewicht 
op de ketting moet liggen – zwaar werk –, 
is Siebes suggestie: “Kun je er zelf niet op 
gaan liggen?”
In Varsseveld hebben vooral de mooie 
folders jong en oud aangetrokken. Hoe 
denken de bezoekers hier over begraven? 
Een vriend van de beheerder, die tevens 
vanwege ‘het goede verhaal van Wim’ 
is gekomen, denkt dat hij zich zal laten 
begraven, evenals een bezoekster (50), 
van wie de meeste familieleden hier liggen. 
“Bij de viering van Herinnering Verlicht, in 
december, staat hier om de oude beuk een 
gedenktafel met graflichten. Dan kan ik 
ook overledenen die elders begraven liggen 
hier gedenken.” Een pastoraal werkster 
(61) vindt eveneens dat begraven meer 
gelegenheid biedt om te herinneren. Geen 
van de ondervraagden vindt begraven ou-
derwets. “Nee,” zegt Mirjam Westendorp 
stellig. “Begraven is tijdloos.” Haar naaste 
familie is begraven, maar zelf weet ze nog 
niet of ze hiervoor gaat kiezen. “Wel vind 
ik een gedenkplek belangrijk.”
Sonja Vink gaat jaarlijks naar Herinnering 
Verlicht. Ze vindt een crematieplechtigheid 
ook “wel mooi”, zegt ze. “Maar eigenlijk 
heb ik er nog niet over nagedacht wat ik 
wil.” 

Oubollig?
Dit artikel is geschreven met deze 
vraag in het achterhoofd: Is begra-
ven nog van deze tijd of oubol-
lig en ouderwets? De bedoeling 
was dat dit augustusnummer een 
themanummer zou worden over 
‘het imago van begraven’. Omdat 
de uitslagen van een enquête die 
de LOB in opdracht heeft laten 
uitvoeren naar de voorkeur voor 
begraven of cremeren in augustus 
nog niet bekend waren, is dat 
themanummer verplaatst naar 
oktober.


