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... and on the parallel hill opposite [their homes) they liked to have their city of the 
dead, the necropolis. So they could stand on their ramparts and look over the hollow 
where the stream flowed among its bushes, across from the city of life, gay with its 
painted houses and temples, to the near-ad-hand city of their dear dead, pleasant 
with its smooth walks and stone symbols and painted fronts .... 

Uit 'Etruscan places', 
D.H.Lawrence 
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steun van mijn omgeving. Mijn familie en vrienden heb ik gebruikt als toetssteen voor 
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bij name noemen, niet alleen vanwege de steun tijdens mijn afstuderen: Darlene 
Hoyer en Peter Timmers, mijn ouders. 

Maico Habraken 
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lnleiding 

Een van de weinige zekerheden die we hebben is dat we eens zullen sterven. Eens 
dooft de vlam, gaan we het hoekje om, geven we de pijp aan Maarten, slapen 
we de grote slaap. Eufemistische uitspraken over het sterven, het dood gaan. Deze 
woorden drukken ons onvermogen uit om het einde van ons bestaan te bevatten, 
laat staan te begrijpen. Het niet meer zijn, ophouden met bestaan, dat gaat ons 
voorstellingsvermogen te boven. De gestorvenen zwijgen als het graf, van hen hoeven 
we geen opheldering te verwachten. 

De mensheid heeft in haar evolutie een manier ontwikkeld om met het Grote Onbe
kende om te gaan: religie. In haar primaire vorm heeft het als doel gehad gebeurte
nissen en de wereld om de mens heen te verklaren. Een van die te verklaren 
gebeurtenissen was de dood. Religie bood hiervoor een houvast, een zekerheid. 
Hoewel de primitieve religie zich vertakte en verfijnde, is in de hedendaagse geloven 
dit aspect nog steeds sterk aanwezig. Ontwikkelingen en verschuivingen in religie 
hebben gezorgd voor veranderingen in het denken over de dood. Recent, in de geschie
denis van de mensheid, heeft zich een grote verandering voorgedaan in de westerse 
samenleving: secularisatie. Hiermee viel het houvast van religie, met haar rituelen, 
gebruiken en beloftes weg. Resulterende in een verstoring van onze omgang met de 
dood. De ongrijpbaarheid van de dood moet opnieuw bedwongen worden, om het 
een plaats te kunnen geven in ons leven. Oude vertrouwde rituelen en gebruiken zijn 
inhoudsloos geworden. Nu de band met religie doorgesneden is, zijn ze hun, vaak 
eeuwen oude, context kwijt Het zijn handelingen geworden bij bepaalde gebeurtenis
sen, maar we weten niet meer waarom en welke betekenis ze hebben. Het godshuis 
bezoeken we niet meer uit religieuze overtuiging maar vanwege onze gehechtheid aan 
tradities. Mede omdat ze een bepaalde zwaarte c.q. belangrijkheid verbinden aan de 
gebeurtenissen zoals: doop, huwelijk en uitvaart 

Secularisering plaatst de uitvaart niet meer per definitie in het godshuis. Tegenwoordig 
kan er besloten worden om de dienst in een uitvaartcentrum te houden. De persoon
lijkheid van de overledene heeft zijn weerslag op het verloop van de uitvaartceremonie 
gevonden. De uitvaart, en alles wat erbij komt kijken, is onderwerp geworden van 
vernieuwing. Echter, willen uitvaartcentra de wensen van de overledenen en 
nabestaanden vervullen, dan dienen zij open te staan voor veranderingen. 

Dit project, een compleet uitvaartcentrum (aula's, mortuarium, opbaarkamers, cre
matorium en begraafplaats), gelegen op de overgang van het oude centrum van 
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's-Hertogenbosch en het Bossche Broek, wil hieraan vormgeven. 

Dit verslag bestaat uit drie delen: het eerste deel is een distillering van informatie, 
verzameld tijdens mijn verdiepen in het onderwerp, ondergebracht in enkele teksten. 
Van een historische ontwikkeling in de grafcultuur via een vergelijk tussen verschillende 
hedendaagse culturen en geloven naar een reflectie over het gewijde komen we bij 
het tweede deel van het verslag. 
Dit deel omvat, naast het uiteindelijke ontwerp, de ontwikkelingen van het ontwerp 
voor het uitvaartcentrum en de begraafplaats. 
H~t derde en laatste deel van het verslag is een aanvulling of toelichting op de eerste 
twee, in de vorm van een verklarende woordenlijst, een literatuur overzicht en bijlagen 
met onder andere wet en regelgeving. 

Een uitvaart is persoonlijk, het denken over de uitvaart nog persoonlijker. Het ontwerp 
moet dan ook ruimte bieden aan uiteenlopende vormen van het afscheid. 

"D 'ailleurs, c'est toujours /es autres qui meurent. " 

"Trouwens, het zijn altijd anderen die sterven." 

grafschrift Marcel Duchamp, 

Cimetiere Monumental, Rouen 

10 







De dood is in! 

De dood is in, cru maar niet ver bezijden de waarheid. De uitvaartcultuur spree kt tot 
de verbeelding. Na ongeveer acht decennia is de dood weer terug in het leven. In 
de afgelopen vijftien jaar is het taboe rond het overlijden en de uitvaart langzaam 
verdwenen. Metals voorlopig hoogtepunt enkele tv-programma's1 waarin dit onder
werp werd belicht Deze gaven een onverbloemde blik achter de schermen van deze 
bijzondere bedrijfstak. 
Steeds opener wordt er gesproken over de uitvaart Niet alleen over de keuze tussen 
begraven of cremeren, maar ook de kist, grafsteen, bloemen, muziek en de plaats 
van de uitvaartdienst zijn gespreksonderwerpen. Niet alleen ouderen, ook jongeren 
houden zich met dit onderwerp bezig. 

De belangstelling voor de uitvaart is geen ge"isoleerd verschijnsel; het maakt deel uit 
van de hernieuwde zoektocht naar de zin van het leven. In het voorwoord is al een 
tip van de sluier opgelicht: secularisering. Deels verbonden met de secularisering spelen 
meerdere factoren een rol. 

Er liggen niet zonder reden vier decennia tussen de grootschalige ontkerkelijking en 
de opkomst van een hernieuwde belangstelling voor de uitvaartcultuur. 'Het heeft 
zijn tijd nodig', een zegswijze welke betrekking heeft op de eerste belangrijke factor: 
maatschappelijke ontkerkelijking. Hoewel de ontkerkelijking begonnen was, heeft de 
samenleving nog enkele generaties de tijd nodig gehad om echt los te komen van 
religie. Het is een jaren durende overgang, niet in de laatste plaats doordat jongeren 
eerder dan ouderen geneigd waren het geloof de rug toe te keren. Gaande weg werd 
de greep van de religie op het dagelijkse leven gereduceerd. De oude riten zijn in 
ongebruik vervallen echter er is niets vervangends voorhanden. Deze leemte heeft een 
zoektocht naar nieuwe manieren in gang gezet zodat de dood een plaats gegeven kan 
worden en de uitvaart vorm. 

Nauw samenhangend met een voortschrijdende ontkerkelijking en de zoektocht naar 
iets ter vervanging is de individualisering. Kenmerkend voor deze maatschappelijke 

13 



verandering is de centrale positie van het ik, het individu. Veel meer dan op enig 
tijdstip in de geschiedenis van de mensheid slaat het ik op: lk, het individu, de unieke 
persoonlijkheid in plaats van op: ik, deel van . .. , horend bij ... . Ondanks deze hang naar 
uniekheid maken we wel degelijk deel uit van groeperingen, misschien nog wel meer 
dan voorheen. Het verschil is dat we nu de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen. Ook 
al kies je voor datgene waar je vroeger automatisch bij ingedeeld zou worden, nu is 
het je eigen persoonlijke keuze.2 

We willen zelf kunnen bepalen hoe onze uitvaart eruitziet, de uitvaart weerspiegelt 
de persoonlijkheid van de overledene, zijn of haar levenshouding. In contrast met een 
uitvaart binnen het geloof; daar gaat het om de aanbeveling van de ziel van een 
overledene bij god. Daar speelt god de hoofdrol en de overledene is een figurant 
Dit verschil heeft, in de ge·individualiseerde samenleving, gezorgd voor een steeds 
grotere vraag naar mogelijkheden van uitvaarten buiten de geloofsinstanties om. Niet 
langer gebruikt men de voorgekauwde ritus; er wordt zelf nagedacht over de uitvaart 
Daarmee is ook belangstelling voor de dood en de omgang ermee in andere culturen 
en geloven sterk toegenomen. De moderne uitvaart kent dan ook geen eenduidige 
formule, maar is een mengelmoes van gebruiken en gewoontes. Varierend van vrij 
traditioneel tot een echte mix van culturen. 

De laatste belangrijke factor in de groeiende belangstelling voor uitvaartgewoontes 
heb ik al vermeld: de zoektocht naar de zin van het !even. Voorheen leefden mensen 
binnen het kader van het geloof, dit gaf een doel aan het bestaan. Zelfs ons lot 
na het leven was geregeld. Al deze zekerheden zijn tegelijkertijd met het geloof 
verloren gegaan. Beginnend ergens in de waterige contreien van de moederschoot, 
eindigend met de dood, hopelijk op hoge leeftijd, is ons slechts de tijdsspanne van 
een !even gegund. Niets ervoor, niets erna. De finaliteit van ons bestaan is voor velen 
onverdraagzaam; mensen vrezen de dood tegenwoordig meer dan voorheen. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat spiritualiteit, onder degenen die zoeken naar de zin van 
dit bestaan, zeer grote belangstelling geniet Op de vraag of iemand geloofd is een veel 
gehoorde reactie; 'lk geloof niet in god, maar wel dater iets is'. 

De primitieve mens had een hogere macht nodig om de wereld om hem heen 
begrijpelijk te maken, de moderne mens om het !even zin te geven. 

1. "De mensen van de uitvaart" NCRV, "Doodnormaal " RTL 4 
2. Rituelen: speelruimte van de hoop; wat rituelen (ons) doen, Nel Jongsma·Tieleman 
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Van prehistorie tot nu; 
omgang met de doden. 

Het vorige hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt dat onze houding ten opzichte van en 
het denken over de dood in het laatste decennia van de 20ste eeuw sterk veranderd 
is. De uitwerking daarvan is in de uitvaartcultuur merkbaar. Zoals ook de mensheid zich 
ontwikkelde en veranderde, heeft ook de uitvaartcultuur veranderingen ondergaan. In 
de ene periode was deze sober en ontkennend, in een andere leverde het juweeltjes 
van praalgraven, boeken1, muziek of prachtige afbeeldingen met de Dood in de 
hoofdrol2 op. 

Alles wat we doen ter ere van onze doden, is een rationeel handelen gevoed door 
emoties. Niet verwijzend naar emoties ontstaan door pijn van het verlies, maar 
naar de diepere emoties zoals angst3 voor het einde van het bestaan. Als wij, de 
hedendaagse mens, daar (het niet zijn) al geen beeld bij kunnen vormen, wat een ver
schrikkelijke last moet het dan geweest zijn voor onze verre voorouders, de primitieve 
mens. De mens die nog maar pas het beset ontwikkeld had, dat het levenloze lichaam 
voor hem de overblijfselen zijn van een individu; dode soortgenoten zijn anders dan 
vlees en voedsel. Het beset daarvan wordt voor het eerst zichtbaar 100.000 jaar 
geleden. Er is echter nog lang geen sprake van zorg voor de doden. Dat kwam pas 
30.000 jaar geleden. De bewustwording dat het zijn eigen lot is om tot die leven
loosheid te vervallen alsmede het idee van de eigen sterfelijkheid begon gestalte te 
krijgen. De mens begon schoorvoetend met het begraven van hun doden. 

De eerste stap in de zorg voor onze doden is geen geringe geweest. Ondanks dat 
onze verre voorouders nauwelijks in staat waren om voor hun eigen beschutting te 
zorgen; bestond hun bestaan iedere dag uit het proberen te overleven in een wereld 
vol levensbedreigende zaken. Wilde dieren maar ook een simpele verwonding kon 
fataal zijn. De mens kreeg daarnaast veel onbegrijpelijke verschijnselen te verwerken 
waaronder donder, bliksem, aardbevingen en zelfs de regenboog. Ondanks alles, of 
juist daardoor, voelden zij de behoefte om hun doden te begraven. 
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Prchislorischc 
ra,fcnis. 
Twee tumuli nabij 

inhcim Duitsland, 
400 v.C. 

De Neanderthalers, een uitgestorven tak van hominidae, begroeven hun doden zonder 
grafgiften of sporen welke duiden op rituelen c.q. gebruiken rondom het begraven. 
De homo sapiens startle met de gewoonte zijn doden grafgiften mee te geven, in 
de vorm van eten, eetgerei, wapens en sierraden111>. Hieruit kunnen wij concluderen 
dat ze geloofden in een reis na de dood, een geloof in een hiernamaals implicerend 
en duidend op het begin van religie. Sommige van de giften tonen vroege artistieke 
uittingen, welke tegelijkertijd ontstond met de zorg voor hun doden. 
Deze primitievelingen, woestelingen, mensapen, legden hun doden op een bed van 
bloemen, omringden ze met giften, bedekte ze met stenen en aarde. Nu zijn we 
30.000 jaar verder en nog steeds zijn bloemen onlosmakelijk verbonden met onze 
doden en de uitvaart; nog steeds hebben we de drang om onze dierbare giften mee 
te geven. 

Binnen de voorouderverering, welke uit de proto-religie ontstaan is, vormt de 
instandhouding van de herinnering aan de gestorvenen een belangrijke schakel in 
het contact met de Goden. De uiting van onwil om doden te laten wegglijden in de 
vergetelheid heeft zich, in samenhang met de eerste begrafenissen, ontwikkeld toen 
de verhalende taal onstond. Met het ontstaan van taal konden de doden een plaats 
gegeven worden bij de goden, als uitleg van hun lot na het sterven. Maar ook kon hun 
persoonlijkheid via deze verhalen worden doorgegeven aan de volgende generaties; 
daarmee werd op een indirecte manier de dood overwonnen. In een veel recentere 
periode4 werden op graven en tombes hele levensverhalen uitgehakt lnstandhouding 
van de herinnering was hiervoor de drijfveer, net zoals bij de primitieve mens. 

Het simpele graf, een ondiepe kuil afgedekt met een hoopje aarde en stenen, 
ontwikkelde zich langzaam richting de tumulus112>. Wat begon als een hoop aarde en 
stenen om het lichaam te bedekken, daarmee te beschermen tegen roofdieren, werd 
een plaatsaanduiding c.q. een signaal gericht tot de levenden. Zeggend: kijk hier liggen 
wij die voor jullie over deze aarde liepen, die deze lucht inademden en lief hadden. 
Een memento mori bij uitstek. 

De oudst bewaard gebleven tumulus wordt gedateerd op 6.000 jaar. De eerste 
ontwikkeling van de tumulus bestond uit de groei van de heuvel. De overledene werd 
samen met zijn grafgiften in een kuil 6nder deze hoop aarde geplaatst De grootte van 
de heuvel, en daarmee de zichtbaarheid, was onder andere afhankelijk van de status 
van de overledene. De volgende ontwikkeling was het ontstaan van een ruimte in de 
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1.3 Kocpdgraf. 'Schal• 
kamcr van Atreus· , 
Myccnc, ca . 1400 v.C. 
1.4 Tumulus met 
stcncn kccrmuur, Cacrc 
Italic. ca. 650 v. C. 
1.5 Volkdig stcncn 
tumulus. 'Tombcau 
Chrcticnnc. /\ lgcrijc, 
ca. 300 v.C. 

heuvel. De gedachte dat de dierbare persoon direct met het zand in aanraking kwam, 
kan daarvoor een reden geweest zijn. Een huis meegeven voor het !even na de dood 
is een andere verklaring. Deze ruimte werd vaak geconstrueerd uit enorme stenen 
die zonder enig bindmiddel zijn gestapeld. De openingen tussen de stenen werden 
opgevuld met kleinere stenen om vervolgens overdekt te warden met de tumulus. 
Naast stenen constructies zijn er tumuli bekend met een houten constructie. 

Veel tumuli werden voor meer dan een persoon gebruikt, soms zelfs eeuwen lang. 
Deze gewoonte van bijzetting, heeft het ontstaan van een permanente ingang 
gestimuleerd. De binnenruimte maakte de ontwikkeling door van een primitieve ruimte 
tot een interne structuur bestaande uit verschillende kamers, waarvan de afwerking
graad getuigd van groot vakmanschap(13). Het was niet ongewoon om de oorspron
kelijke structuur aan te passen aan een veranderende behoefte. Resulterend in de 
toevoeging van ruimtes in de loop der tijd. Langzaam ontstond er de gewoonte om 
de tumulus te voorzien van een keermuur waarop of in de aardeheuvel lag114). Deze 
keermuur, een overduidelijk artificieel element in de natuurlijke omgeving, maakte de 
tumulus los van deze omgeving. De nadruk leggend op zijn aanwezigheid en betekenis. 
In een vervolg stap werd de totale tumulus uit steen(ls> vervaardigd, welke de basis 
vormt voor de ontwikkeling van het mausoleum. 

De overgang tussen tumulus en mausoleum wordt gekenmerkt door het verhogen van 
de keermuur waarop een stenen of aarden afdekking geplaatst werd; een overgang 
van stenen ring (horizontaal) naar cilinder (verticaal). Een opvallend karakteristiek van 
de vroege mausolea is hun overheersende ronde plattegrond, al dan niet staand op 
een vierkant podium. 
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, Mastaba, Tombc 
1 Shcpscskaf vijfdc 
naslic, nabij 
kkara. Egyptc 
' Pyramidc van 
oscr, dcrde dynastic, 
kkara Egyptc. ca. 
00 v.C. 

In gebieden die binnen de Griekse invloedssfeer vielen ontwikkelde het mausoleum 
zich vrij snel van het ronde prototype naar een rechthoekige typologie, in de lijn 
met de Griekse tempel. Het beroemdste mausoleum is dat van Halicarnassus voor 
koning Mausolos, aan wie het type monument zijn naam dankt. In dit mausoleum is 
eenzelfde soort van stapeling te zien zoals zich bij de Egyptenaren heeft voorgedaan. 
Een ontwikkeling van eenvoudige mastaba(t6) via de trappiramide van Djoser(11, naar 
de piramiden bij Gizeh. 

Naast de typologieen en hun mengvormen die de Romeinen overnamen uit de 
veroverde gebieden van het uitgestrekte rijk, bleven ze in de ontwikkeling van het 
mausoleum lange tijd vasthouden aan het ronde type. 
Tumuli en mausolea waren, zoals te verwachten, niet voor iedereen weggelegd. Een 
tumulus werd alleen voor stamhoofden en belangrijke krijgers opgeworpen. De rest van 
de stamleden werden in simpele graven in de buurt van de tumuli begraven zonder 
blijvende markeringen. Mausolea, welke zoals vermeld later hun intrede deden, werden 
opgericht voor een ieder die deze luxe kon veroorloven. Het zijn dan ook regelmatig 
expressies ter meerdere glorie van de overledene en familie. Dat weerhield de minder 
gefortuneerde er niet van om hun eigen gedenktekens op te richten. 

Bij de Grieken vinden we de grafmarkeringen terug in de vorm van stellai(la). Deze 
vorm dateert van de 7de eeuw voor Christus. Twee aanverwante verschijnselen zijn 
de sarcofaag(1.9) en de cenotaafo10,. De eerste is niet zozeer een aanduiding van een 
graf maar is het graf zelf. Het woord sarcofaag komt van het Griekse sarkophagos wat 
vleesetend betekend. De cenotaaf is een graf dat geen graf is maar een symbolisch 
graf als gedenkteken voor personen die niet begraven kunnen warden. Bijvoorbeeld 
door vermissing, ten prooi gevallen aan roofdieren of verdrinking op zee. 
Deze drie typen gedenktekens hebben de tand destijds doorstaan, alleen de 
uitvoering c.q. vormgeving is onderhevig geweest aan verandering in stijl door de 
eeuwen heen. 

In de eerste eeuwen na Christus duidde niets erop dat het christendom een van de 
grote wereld religies zou gaan worden. Het was een ondergrondse sekte; de christenen 
werden vervolgd en als zondebok gebruikt Omdat ze hun geloof niet openlijk mochten 
uitoefenen zochten ze hun toevlucht in onderaardse gangen5• De stoffelijke 
overschotten van martelaren, voorvechters van het geloof, werden daar ondergebracht 
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Hun laatste rustplaats werd een punt van steun c.q. troost en er werd gebeden 
voor kracht om de last van de onderdrukking en vervolging te weerstaan. Via deze 
iconen werd de aandacht van god gevraagd voor hun misere wat vergelijkbaar is met 
voorouderverering. Daaruit voortvloeiend ontstond de behoefte om dicht bij de heilige 
begraven te worden6. De plaats van de geloofsbelijdenis viel samen met de plaats 
van de doden. Deze ogenschijnlijk onbelangrijke gewoonte heeft grote invloed gehad 
op de ontwikkeling van de westerse samenleving, dit heeft standgehouden tot in de 
19de eeuw. Het heeft de planologische ontwikkeling van vrijwel elke stad in Europa 
be"invloed. 

Het christendom werd in 312 nc door keizer Constantijn I tot legale religie verheven. 
Daarmee werd de weg vrijgemaak voor het legaal bouwen van godshuizen, meestal 
op of bij de rustplaats van een heilige. Na 392 nc werd het praktiseren van andere 
godsdiensten verboden; het christendom was staatsgodsdienst geworden. Niet lang 
daarna stortte het Romeinse Rijk ineen. In het machtsvacuum dat volgde op de 
stormloop van de barbaarse volken wist de kerk haar macht gestaag uit te breiden. Het 
netwerk van bisschoppen gaf de kerk een enorme organisatorische voorsprong op de 
heidense stamhoofden die het Romeinse Rijk hadden verpulverd. 

De christenen namen na hun legitimering de Romeinse manier van begraven, langs de 
toegangswegen naar de steden, over. Deze gewoonte stierf tussen de 5de en 8ste 
eeuw uit, mede door de constante aanvallen van de Vandalen, Goten en Lombarden. 
De doden werden niet langer buiten de stad begraven maar binnen de stadsmuren; in 
of onder de nieuw gestichte kerken waar de gebeenten veilig konden rusten tot de dag 
des oordeels. Volgens het christelijke geloof moesten de overblijfselen bewaard blijven 
wilden ze op de laatste dag kunnen herrijzen uit het graf. Een strikte naleving van deze 
overtuiging was er echter niet; zeker niet als er gekeken wordt naar de omgang met de 
overblijfselen van de heiligen. Ondanks de geloofsovertuiging, herrijzenis in des vlezes, 
werd pas in 784 nc, onder het bewind van Karel de Grote, een verbod tot cremeren 
uitgevaardigd welk van kracht blijft tot 1963, wanneer de Heilige Stoel het niet langer 
brandmerkt als een doodzonde. 
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Vanaf de 5de eeuw nc nam de aandacht voor de identiteit van de overledene af. 
Gedurende meer dan 500 jaar vertonen graven geen afbeeldingen van de overledene 
of grafschriften. Niet zelden was er bovendien sprake van hergebruikte oude sarcofa
gen, eveneens wijzend op de ondergeschiktheid van het individu, de persoon. 

Naarmate het begraven steeds meer de norm werd ontstond er een grotere vraag 
naar een plaats zo dicht mogelijk bij het altaar. De geestelijken maakten daar dankbaar 
misbruik van door grafrechten te innen. Net zomin als de sacramenten of de sacramentalia 
kon een graf voorheen gekocht worden. Dit is de oorsprong van de grafrechten welke 
geestelijken aanvankelijk als giften ontvingen, om vervolgens als rechten te worden 
geeist Bij het altaar lagen de duurste plaatsen, h~t tarief nam af naarmate het graf 
verder naar de uithoeken van de kerk of daarbuiten in het hof kwam te liggen. 

Het begraven in de kerk zorgde uiteindelijk voor grote wantoestanden, te veel doden 
onder de vloer11ui en ondiepe graven zorgden regelmatig voor een alles doordringende 
lijkgeur in de kerk. Het was dan ook niet ongewoon dat er tijdens de dienst op warme 
dagen mensen flauw vielen van de stank 7. De vloeren van kerken en kathedralen 
getuigen nu nog vaak van deze graven; grafstenen die het plaveisel van de kerk 
vormen. Aanvankelijk simpele stenen met de naam en sterfjaar, later steeds 
weelderiger totdat er complete bas-reliefs ontstonden. Deze zijn verder ontwikkeld tot 
de gisants<rni welke alle hoeken en gaten van de kerk dreigden te vullen. 

Buiten was het een heel andere zaak, daar waren nauwelijks monumenten of 
graftekens te vinden. Slechts een enkel houten of gipsen graf "markering"8 en de 
kerkhoflantaarn1113i waren er aanwezig. Het kerkhof of de begraafplaats zoals wij ze nu 
kennen is van veel latere datum. Tot in het begin van de 19de eeuw was het normaal 
om de doden in massagraven op de kerkhoven te begraven. Welke pas gesloten 
werden als het graf vol was! Een individueel graf bestond nauwelijks en zelfs dan was 
het maar zelden gemarkeerd. Een Frans decreet uit 1804 bepaalde dat ieder lijk in 
een apart graf begraven moest worden. Pas sindsdien zijn nabestaanden meer waarde 
gaan hechten aan een duidelijk herkenbaar graf. Het aantal graftekens nam sindsdien 
in hoog tempo toe; het is nu niet meer voor te stellen dat een graf geen markering 
heeft. Dit heeft te maken gehad met een proces van individualisering, waarbij het 
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rouwen naar de prive steer verschoof. Voorheen was het sterven en de dood een 
publiek gebeuren. De 19de eeuwse dood was niet meer de dood die men vreesde voor 
zichzelf, maar de dood van degene die men lief had oftewel de dood van de ander. 
Het bezoek aan het graf werd in deze periode steeds belangrijker. Voor het zover was 
moesten de (wan)toestanden op de kerkhoven nog hun hoogtepunt bereiken. 

Een schoolvoorbeeld van de toestanden die plaats vonden op vrijwel alle kerkhoven 
is Les lnnocents11 14J. De locatie van dit kerkhof werd al in de Romeinse tijd in gebruik 
genomen als begraafplaats en bleef dienst doen tot in 1785. Les Innocents lag, zoals 
alle kerkhoven in die tijd in de centra van de steden en dorpen, midden in Parijs. 
Het fungeerde overdag als markt- en ontmoetingsplaats voor volwassenen en als 
speelplaats voor kinderen. 's Avonds en 's nachts was het de plaats van hoeren, 
gokkers en zwervers. Dit aan drie zijden door woningen begrensde kerkhof, werd aan 
de overgebleven zijde begrenst door Eglise des Innocents. Tegen de woningen waren 
galerijen gebouwd waar in en op beenderen bewaard werden (ossaria). Met slecht 
weer diende de galerijen als een overdekte markt. 

Op deze plaats zijn in 1418, toen de pest in Parijs rondwaarde, in korte tijd ruim 50.000 
doden begraven. Tijdens de hongersnood van 1590 zijn er lijken opgegraven waarvan 
de beenderen werden vermalen om in broodmeel te verwerken. Verder werd beweerd 
dat de grond er slechts negen dagen voor nodig had om een lijk te verteren. Door 
de constante aanvoer van doden, niet alleen van de parochie maar ook van het nabij 
gelegen hospitaal, was het kerkhof altijd overvol. De doden werden in ondiepe kuilen 
begraven en te snel weer opgegraven om plaats te maken voor de volgende. Tijdens 
markten lieten handelaren hun vee vrij rondlopen, welke op zoek naar eten, in de 
modder wroetend meer dan eens met menselijke resten aan de haal gingen. 

In 1780 stortte een keldermuur in en kwam er een stank vrij van meer dan twee 
mijoen lijken. De stank was niet nieuw, al eeuwen hinger een bedorven lucht in de 
omgeving van Les Innocents. Het was de gruwel die ermee gepaard ging. In de kelders 
van omringende woningen kwam een ziekelijke vloeistof van de muren gedropen. Het 
instorten van de muur zorgde er voor dat de inhoud van een massagraf de kelders 
vulde : onverteerde lijken en botten. De maat was vol, het kerkhof werd gesloten en 
geruimd9• 

Overal in Europa stuitte men op hetzelfde probleem: de kerkhoven en kerken raakten 
vol en ze werden een gevaar voor de volksgezondheid. Felle discussies laaiden 
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op rond de voorstellen om begraafplaatsen te verplaatsen naar locaties buiten de 
steden. Ondanks de overtuigende schadelijke invloed van de overvolle kerkhoven op 
de hygiene en gezondheid waren velen niet overtuigd van deze noodzaak. Mensen 
werden immers al eeuwen lang begraven in of bij de kerk van hun parochie. Dat het nu 
in een keer niet meer verantwoord zou zijn, was voor velen onbegrijpelijk. In dezelfde 
periode onstond er iets nieuws; het werd raadzaam gevonden om opslagruimten 
te creeren waar de lijken onder toezicht zouden staan tot op het moment van ont
binding. De gedachtengang hierachter werd gevoed door de vele gruwel verhalen over 
levend begraven mensen. Deze onstonden op hun beurt door de wantoestanden op 
kerkhoven. 

Uiteindelijk werd in Parijs de eerste stap gezet om de wantoestanden te bestrijden 
door Cimitiere Pere-Lachaise(1.1s. 1.161 te openen. Deze opende op 21 mei 1804 haar 
poorten. Lange tijd lieten de Parijzenaren haar links liggen. Het duurde tot 1850 
voordat de begraafplaats volledig geaccepteerd werd. Dit is geheel te danken aan 
Honore de Balzac10, hij liet er de hoofdpersonen in zijn romans begraven en werd er 
zelf ook begraven. 

Net als Pere-Lachaise werden alle nieuwe begraafplaatsen buiten de steden aan
gelegd. Het graf lag in eerste instantie langs de belangrijkste toegangswegen naar 
de stad, later verplaatste het zich naar het stadshart; in beide situaties maakte het 
deel uit van de dagelijkse gang van zaken. Nu verplaatste het zich tot buiten de 
directe invloed van de stad. Deze nieuwe begraafplaatsen waren niet langer in handen 
van de geestelijkheid maar het waren prive ondernemingen van welgestelde burgers 
geworden. De eeuwen oude link tussen patroonheiligen, het kerkgebouw en de plaats 
van begraven was verbroken. Deze verbintenis, welke het karakter van het stedelijke 
weefsel tot die tijd voor een deel mede bepaalde, was niet meer. Met het verdwijnen 
uit de stad nam het ook een deel weg uit het leven van de mensen: de aanwezigheid 
van de dood. 

Op deze nieuwe begraafplaatsen, mede door de wet uit 1804, was er ruimte om 
op elk graf een monument of mini-mausoleum te plaatsen. De eigenaren van de 
begraafplaatsen boden de mogelijkheid om eeuwig durend grafrecht te verwerven c.q. 
kopen. Hierdoor nam de ontwikkeling van het individuele grafmonument een vlucht als 
nooit te voren. De dood en de omgang ermee werd een kunstuiting. Er is een begin 
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gemaakt met het verdoezelen van de dood. Ondanks de schijn van de openheid 
waarmee hij in de wijze van rouwen, op het kerkhof en in het gewone leven, even
goed als in de kunst en literatuur wordt omgeven. De dood werd weggestopt achter 
schoonheid. Architecten en beeldhouwers leverden blauwdrukken voor graf
monumenten in elke denkbare stijl. Het ecclectisme vierde hoogtij. Op de grote 
begraafplaatsen van West-Europa was een bonte verzameling van bij elkaar geraapte 
stijlen en culturen te vinden, van Egyptisch tot Romaans, van Byzantijns tot Gotisch, 
van Barok tot neoclassicistisch alles was vertegenwoordigd. 

In Nederland dateert het verbod tot begraven binnen de bebouwde kom van 1 januari 
1827. Steden schreven prijsvragen uit voor aanleg van de nieuwe begraafplaatsen en 
trokken daarvoor architecten aan. De inrichting van deze nieuwe algemene begraaf
plaatsen, ze waren niet langer voorbehouden aan een geloofsovertuiging, geschiedde 
veelal in de Engelse Landschapsstijl. Kenmerkend voor deze stijl zijn het slingerende 
paden patroon, serpentines, het relief en losse boomgroepen. Beplanting met donker 
geboomte als sparren en dennen of cipressen benadrukte de melancholische stem
ming. Dit effect werd nog versterkt door de combinatie met bomen in de treurvorm en 
statige soorten met dichte bladkronen, zoals beuk, linde of kastanje. 

De entree als ontvangstplaats, van de begrafenisstoet en bezoekers, werd het 
visitekaartje van de begraafplaats. Voorheen vervulde de kerk deze rol voor het kerk
hof. Symbolen als de gevleugelde zandloper, de staartbijtende slang en doodshoofden 
werden verwerkt in gietijzeren toegangshekken(l 11i, al dan niet tussen bakstenen 
pijlers gehangen. Na 1830 onstond een nieuw gebouwtype. Een poortgebouw111ai, dat 
bestond uit een doorgang met aan de ene kant de woning van de doodgraver en aan 
de andere kant een opbaarruimte. 

De afstanden die de kist en het gevolg moeten afleggen waren groter geworden. 
De tocht naar de begraafplaats werd steeds vaker afgelegd per koets en later met 
de auto. Daarvoor moesten voorzieningen getroffen worden. Na 1900 groeit het 
poortgebouw dan ook uit tot een ensemble met voorplein (vanwege de auto's}, 
doorritten, losgekoppelde poortgebouwen en nieuwe functies als wachtkamer, aula 
en dienstvertrekken. De laatste drie functies hebben zich met de secularisering verder 
ontwikkeld tot rouw- en uitvaartcentra zoals wij deze nu kennen. 
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Na de initiele weelderige uitingsvormen, in Nederland minder uitbundig dan andere 
West-Europese landen, op de algemene c.q. gemeentelijke begraafplaatsen, ontnamen 
regelgeving en standaardisering nabestaanden de mogelijkheid tot het oprichten van 
op het individu toegespitste gedenkteken. Monotone, saaie en deprimerende begraaf
plaatsen(tt9l zijn het gevolg. Er wordt geopperd dat de populariteit van cremeren 
hieraan een groot deel van haar succes dankt 

De laatste tien jaar laten een geleidelijk verandering in de houding ten opzichte van 
de dood zien. Mensen zijn minder geneigd zich te conformeren naar de traditionele 
gang van zaken. Het individu komt steeds centraler te staan; het is een echt afscheid 
van de persoon geworden. De op het individu toegespitste uitvaartdienst botst met 
de gevestigde orde11. De meeste uitvaartcentra zijn in de jaren zeventig en tachtig 
opgericht Uitvaarten waren toen minder uitgesproken en individueel, tegenwoordig 
gaat het richting hyper-individueel. Deze tendens vraagt om een herziening van de 
dienstverlening door uitvaartcentra en hoe zij daar zo flexibel mogelijk op in kunnen 
springen; om ook in de toekomst de mensen naar behoren van dienst te kunnen zijn. 

De geschiedenis van het graf wordt gekenmerkt door een golfbeweging in de positie 
van het individu binnen de samenleving. Hoe sterker het individu zijn eigen keuzes kan 
maken, des te hoger bevinden we ons op de golf. 
In het begin werd het graf gemaakt van materialen die voorhanden waren; elke 
dode een zelfde behandeling, een zelfde graf. Toen de mensheid zich ontwikkelde 
en er stamverbanden ontstonden met een hierarchische structuur, traden de eerste 
wezenlijke verschillen op; een simpel graf voor de meeste en een grafheuvel met meer 
en waardevollere grafgiften voor de leiders. 

Hoewel er meer lagen zijn in de huidige maatschappij bestaat het onderscheid tussen 
belangrijk en onbelangrijk nog steeds. Tegenwoordig is het accent komen te liggen op 
het onderscheid tussen arm en rijk. Er zijn nu nog steeds begraafplaatsen waar ze een 
onderverdeling handhaven in eerste, tweede, derde en zelfs vierde klas graven. 
We hebben gezien dat tot de opkomst van het Romeinse Rijk het onderscheid tussen 
graven voor de heersende klasse en het gewone volk blijft bestaan. Daarna was het 
mogelijk, in het Romeinse Rijk, om naam te maken en op te klimmen in de maatschap
pelijke ladder. Kortom men kon status verwerven. li'ots als deze nieuwe bevolkingslaag 
was op hetgeen ze bereikt hadden, lieten ze huizen, paleizen en grafmonumenten 
bouwen, passend bij of boven hun status. De periode van ontwikkeling en bloei in de 
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samenleving en grafkunst, wordt niet lang daarna (5de -10de eeuw) gevolgd door een 
periode waarin het graf en individu vrijwel geheel verdwijnen. 
Wat opvalt aan de golfbeweging is de steeds kortere intervallen. Hoogte- en 
dieptepunten liggen steeds dichter bij elkaar. Het laatste dieptepunt was in de periode 
1960-1970, terwijl we nu een hoogte punt lijken te naderen. Een tweede punt wat 
opvalt, is dat tijdens de hoogte punten de nadruk steeds sterker komt te liggen op 
het individu. Het hoogtepunt waar we nu op af stevenen is te kenmerken als hyper
individueel. In zo'n sterke mate dat het een publiek statement aan het warden is. 

1. o.a. de Ars Moriendi, zie verklarende woordenlijst 
2. Dodendansen, totentanzen, danse macabre, zie bijlage 
3. Angst, zoals hier aangehaald komt van S.Kierkegaard 
4. 15de tot 13de eeuw en eind 19de tot begin 20s1• eeuw 
5. De beroemde catacomben van Rome 
6. Een deel van de heiligheid zou op hen afstralen en daardoor meer kans op een plaats in de hemel 

opleveren. 
7. Alleen de rijken konden het betalen om in de kerk begraven te worden; hieraan dankt de uitdrukking 

'rijke stinkerd' zijn ontstaan. 
8. De grafmarkering stond zelden op de plaats van het daadwerkelijke graf. Het individuele graf bestond 

niet en de precieze locatie van het lichaam in een massagraf was niet bekend. 
9. De resten zijn overgebracht naar een verlaten steengroeve buiten de stad; Les catacombs. Tegenwoordig 

is het een toeristische bezienswaardigheid compleet met rondleidingen. 
10. Balzac, Honore de, ( 1799-1850), Frans schrijver, een der grootste romanciers uit de wereldliteratuur. 

Ongeevenaard is hij als schepper van bijna bovenmenselijke figuren die, ondanks de overdreven 
dimensies van hun hartstochten, levende gestalten blijven. 

11. Mgr.Hurkmans oogstte felle kritieken met zijn brochure over welke muziek er wel en niet in de kerk ten 
gehore gebracht mag worden bij uitvaartdiensten. 

Bronnen: zie literatuurlijst, onder 'uitvaartcultuur' gemarkeerd met*. 
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In de Andere cultuur 

De voorgaande hoofdstukken zijn geschreven met in het achterhoofd de christelijke 
religie. Nederland herbergt veel meer geloven, soms minimaal, soms sterk vertegen
woordigd. Van oudsher is het een land waar mensen uit alle windstreken zich vestigen. 
Zij brengen hun eigen tradities, gewoontes, cultuur en geloof mee. 
Elke cultuur en geloof heeft haar eigen manier ontwikkeld om haar doden naar de 
laatste rustplaats te begeleiden. Desondanks komen de rituelen in grote lijnen vaak 
met elkaar overeen. ledere uitvaart is onder te verdelen in fasen. De invulling van 
deze fasen en nadruk op een fase binnen de uitvaart verschilt per cultuur. Het zijn 
de kleine dingen die het verschil maken waardoor een cultuur zich van de andere 
onderscheid. Om de invloeden op de hedendaagse uitvaart te verklaren zal ik hier, 
per fase, verschillende culturen c.q. religie toelichten. Zo zullen de overeenkomsten, 
verschillen en hun aantrekkingskracht duidelijk naar voren komen. Een uitvaart bestaat 
uit de volgende fasen: 

1 aflegging 
2 opbaring 
3 uitvaartceremonie 
4 bestemming 
5 na de uitvaart 

Aflegging 
Onder de in Nederland 'inheemse' geloven wordt de aflegging zelden meer door de 
nabestaanden uitgevoerd. In vrijwel alle gevallen neemt de uitvaartorganisatie dit voor 
haar rekening. Zij namen deze taak langzaam op zich toen de omgang met de dood 
moeizamer, ongepast, ongewenst en beschamend werd ervaren. Voorheen was het 
juist een zaak van de nabestaanden en buren om het lichaam te wassen, de mooiste 
kleding aan te trekken en de opbaring te verzorgen. 
In veel culturen is het wassen en afleggen nog wel een geintegreerd onderdeel 
van het afscheid. Een kanttekening; in enkele culturen bestaan er genootschappen 
welke de aflegging verzorgen, volgens specifieke rituelen. Deze genootschappen zijn 
niet te vergelijken met de service die een uitvaartorganisatie kan bieden. Voor deze 
laatste telt dat de overledene er toonbaar uit moet zien. Wat zij in feite doen is 
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het verdoezelen van de dood, wegstoppen achter een gemaakte schoonheid. Dit 
resulteerd regelmatig in een dierbare die bijna onherkenbaar geschminkt is, metals 
enig doel de tekenen van de dood te verbergen. 

Totaal anders dan de uitvaartorganisatie zijn de volgende genootschappen: de Chewre 
Kadiesja 1 bij de joden en de Gran Sisa2 bij de Surinamers. Bij deze genootschappen 
staat de overledene centraal, niets anders dan eerbied voor de overledene. Het 
doel dat zij voor ogen hebben is totaal anders; de reiniging die zij uitvoeren komt 
niet voort vanuit fysieke onreinheid maar is vooral een spirituele reiniging. Het is 
een voorbereiding op de overgang van het leven naar het leven na de dood, een 
voorbereiding op de terugkeer in de schoot van de aarde. 
De Chewre Kadiesja voeren de rituele reiniging uit in alle stilte {tahara) in een speciaal 
hiervoor bestemd gebouw; een metaheerhuis1120). Bij de reiniging blijft het lichaam in 
lakens gehuld terwijl kommen warm water erover uitgegoten worden. De overledene 
wordt vervolgens gekleed in een eenvoudig wit-katoenen doodsgewaad. Als het een 
man is daar overheen zijn eigen gebedsmantel, waar de gebedskwasten vanaf zijn 
gehaald. Familieleden zijn in principe niet aanwezig bij de tahara maar wanneer zij 
dit wensen wordt het hun toegestaan, na de wassing, ook enkele handelingen te 
verrichten zoals het aantrekken van een sok of het sluiten van de ogen. 

De Surinaamse evenknie van de Chewre Kadiesja is heel anders van karakter. Ondanks 
dat de rituelen alleen bekend zijn bij de leden van de Gran Sisa is wel bekend dater 
tegen de dode wordt gesproken, stichtelijke liederen worden gezongen en er kruiden, 
drank en tabak gebruikt worden. De joden betuigen hun respect aan de overledene in 
alle stilte; Surinamers door ze nog in deze wereld te beschouwen, nog onder de 
levenden. Anders dan de Chewre Kadiesja maken de Gran Sisa voor hun rituelen 
gebruik van de aflegruimte van het uitvaartcentrum. Deze ruimte wordt dan de 
'Kamer' genoemd, uitdrukking gevend aan het mystieke karakter van hun handelingen. 
Ze plaatsen hiermee de ruimte buiten deze wereld; de ruimte is niet langer de 
wasruimte van het uitvaartcentrum maar is een plaats geworden op de grens tussen 
het leven en het leven na de dood. 

Moslims beschouwen de wassing eveneens van groot belang aangezien alles wat 
dood onrein is. De wassing en aflegging vind soms thuis plaats maar veel vaker in 
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een aflegruimte van de moskee of het uitvaartcentrum. Bij de wassing is het lichaam 
met een lendendoek bedekt omdat de geslachtsorganen niet gezien mogen warden. 
Mannen warden door mannen verzorgd en vrouwen door vrouwen. Het lichaam wordt 
drie keer gewassen met water waaraan geurige stoffen zijn toegevoegd. Vervolgens 
wordt het lichaam in grate witte doeken (drie voor mannen en vijf voor vrouwen) 
zonder versiering gewikkeld en naar de moskee overgebracht. 

Vrijwel. alle culturen c.q. geloven hebben een eigen rituele wassing. Buiten de 
beschreven afleggingen hebben andere geloven geen specifieke ruimte nodig of 
stellen zij geen eisen aan de ruimte die ze ervoor willen gebruiken. 
Zoals bijvoorbeeld hindoestanen; zij wassen hun dode vlakbij de brandstapel in de 
openlucht In landen waar dit niet mogelijk is vind de wassing plaats in een uitvaart
centrum of thuis. 

Dit hoofdstuk began met de opmerking: onder de in Nederland 'inheemse' geloven 
wordt de aflegging zelden meer door de nabestaanden uitgevoerd. Daarin is verandering 
aan het komen. Er is een stijgende behoefte te bespeuren aan het zelf wassen en 
afleggen van de dierbare overledene. Het zal nooit de vanzelfsprekendheid herwinnen 
die het vroeger had, voor velen is het een afschrikwekkende gedachte. Toch moeten 
de uitvaartcentra zich bewust zijn van deze groeiende behoefte en daarop inspringen. 
Nu beschikken ze maar zelden over een "publieke" wasruimte of een, in mijn ogen, 
toepasselijkere benaming van de Gran Sisa; De Kamer. Met zo'n ruimte komen ze niet 
alleen tegemoet aan de wensen van nabestaanden, maar dragen ze een steentje bij 
in de verwerking van het verlies. 

Opbaring 
De Nederlandse wetgeving (wet op lijkbezorging hoofdstuk 2, §3 art 16, 17)3 schrijft 
voor dater niet eerder dan 36 uren en ten laatste op de vijfde dag na het overlijden 
overgegaan mag warden tot begraven of cremeren. Burgemeesters kunnen in overleg 
met de commissaris van de provincie deze bepalingen naast zich neerleggen. 
Hoe dan ook, het overlijden en de uitvaart warden gescheiden door een bepaalde 
tijdspanne. In die tijd moet alles geregeld warden zoals de uitvaart en wat daarbij komt 
kijken. De overledene wordt in de tussentijd ergens 'bewaard'. Na het overlijden vind 
de aflegging vrij snel plaats en wordt de dode tot de uitvaart in een koelcel bewaard 
of opgebaard. In veel culturen buiten de westerse is dat laatste verre van gewoon, 
de opbaring duurt slechts een paar uur of het bestaat niet In de eerder vermelde 
opsomming van verschillende fasen ontbreekt deze. De belangrijkste redenen voor het 
'overslaan' van deze fase zijn te vinden in de geloofsovertuigingen en het klimaat Het 
klimaat heeft het geloof be"invloedt 

Vrijwel meteen na het overlijden begint het ontbindingsproces. Binnen enkele uren 
ontstaan er verkleuringen en begint het lichaam te 'ruiken'. Koeling van het lichaam 
vertraagd de ontbinding maar niet tot stilstand brengen. Hetgeen de uiterste termijn 
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in de wet op lijkbezorging verklaard. In een warm klimaat worden de ontbindings
verschijnselen door de hogere temperaturen sterk versneld. Culturen en geloven die 
in warme streken ontstonden en daar tot wasdom zijn gekomen hebben dat in hun 
uitvaartgewoonten opgenomen. Dit uit zich in de wens of het gebod om de dode 
zo snel mogelijk te begraven of te cremeren; het liefst binnen een dag. Dit zien we 
bijvoorbeeld bij joden, moslims en hindoes. 

Binnen de Grieks en Russisch orthodoxe kerk vind de uitvaart ook bij voorkeur plaats 
binnen 24 uur. Een verschil is dat zij de overledene wel opbaren. De opbaring vindt 
vrijwel altijd plaats in het huis van de overledene. De uitvaartverzorger heeft als enige 
taak het vervoeren van de kist en eventueel de levering ervan. 
De klimatologische invloed op de uitvaartgebruiken heeft zich zo sterk in de geloven 
en culturen verankerd dat zelfs als de situatie het niet vereist er toch vastgehouden 
wordt aan de korte termijn tussen overlijden en uitvaart, ondanks bijvoorbeeld de 
komst van koelsystemen. 

Zoals vermeld spelen factoren binnen de geloofsovertuiging ook een rol in het over
slaan van de opbaring, dan wel verkorting. Bij bijvoorbeeld de joden komt dit voort uit 
eerbied voor de overledene en de nabestaanden. Zolang de overledene niet begraven 
is wordt de onverdeelde aandacht aan hem of haar geschonken. De nabestaanden 
moeten wachten tot na de uitvaart omdat het als oneerbiedig beschouwd wordt om 
de aandacht te verdelen tussen de dode en de levenden. Pas als de dode vredig in 
zijn graf ligt kan en mag men aandacht schenken aan de nabestaanden. Tot die tijd 
kunnen en mogen de directe nabestaanden niet functioneren zowel in het dagelijkse 
leven als voor het geloof. 

De overledene staat ook bij moslims centraal echter om een andere reden. De dode 
wordt vaak bijna rennend naar het graf gebracht. Niet omdat de nabestaanden zo 
snel mogelijk van het lichaam verlost willen zijn maar juist omdat de dode het wil; hij 
verlangt naar zijn plaats in de heme!. De islam zegt dat de overledene meteen na de 
begrafenis, zodra hij de voetstappen van de nabestaanden heeft horen wegsterven, 
bezocht wordt door twee engelen; Munkar en Nakir. Deze ondervragen de ziel van de 
overledene welke zich tussen het lichaam en de lijkwade heeft genesteld. Als de juiste 
antwoorden worden gegeven, dan wordt zijn ziel toegelaten in de heme!; Djenna. 

Deze spoed is ook terug te vinden bij hindoestanen en om vrijwel identieke redenen 
als bij moslims; zo snel mogelijk het aardse willen verlaten. De ziel is volgens het 
hindoe"isme verbonden met het lichaam. Deze verbintenis wordt pas verbroken als het 
lichaam terugkeert naar de vijf hoofdelementen: water, lucht, ether, bodem en aarde. 
De ziel (atman) kan zodra hij bevrijd is opnieuw incarneren voor de volgende stap 
op weg naar het 'Brahm', de oerbron. In hindoe"istische ogen keert het lichaam het 
snelst terug naar de hoofdelementen doormiddel van crematie. Om het proces verder 
te bespoedigen wordt er zo snel mogelijk na het overlijden gecremeerd. Een gevolg 
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daarvan is dat een opbaring na de wassing zelden plaatsvindt Ondanks de wil, 
om zo snel mogelijk de ziel te bevrijden, wordt er toch regelmatig gewacht met de 
crematie. Het is namelijk van groot belang dat de crematie plaatsvindt onder een goed 
gesternte. Anders kan het voor ongelukken zorgen onder de nabestaanden. Het juiste 
tijdstip wordt bepaald door de Pandit aan de hand van een astrologische kalender. 

De conclusie die getrokken kan worden is dat het opbaren van de overledene iets 
typisch westers is en vrij ongewoon in andere culturen. Door wet- en regelgeving zijn 
alle geloven en culturen in Nederland gedwongen om toch een vorm van opbaring in 
te voegen c.q. accepteren. Uitvaartcentra dienen daar rekening mee te houden; een 
overledene in huis is vaak geen optie. In de meeste gevallen zullen ze gebruik maken 
van een uitvaartcentrum voor de opbaring waar specifieke eisen zoals reinheid en 
toegankelijkheid aangesteld kunnen worden. 

Uitvaartceremonie 
Na de opbaring, of zoals gebleken is uit het voorgaande vaak al na de rituele wassing 
c.q. aflegging, volgt de uitvaartdienst De katholieke uitvaartdienst is traditioneel een 
eucharistieviering ook wel een woord- en gebedsdienst genoemd. De verschillende 
delen van deze dienst liggen vastgelegd in de zogeheten requiemmis: 

1 inleidingzang; meestal kyrie 
2 gebed 
3 epistel 
4 evangelie 
5 offertoriumzang (requiem) + prefatie van de overledene 
6 communiezang 
7 na-communiegebed (gebed om berusting) 
8 absoute (gezongen) 

De kist wordt de kerk binnengedragen en voor het altaar geplaatst Ondertussen heeft 
de priester de kist bij binnenkomst besprenkeld met wijwater. Tijdens de dienst brand 
de zogenaamde paaskaars, welke vaak gebruikt wordt om andere kaarsjes mee aan 
te steken. Na afloop van het na-communiegebed wordt er gezongen terwijl de priester 
een absoute uitvoerd, dit is het besprenkelen met wijwater en bewieroken van de 
kist Onder begeleiding van koorgezang gaat de priester de kist voor naar buiten. Bij 
het verlaten van de kerk begint het luiden van de klokken, vroeger voorafgegaan door 
kleppen. Voor het luiden wordt gebruik gemaakt van de zwaarste (rouw)klok(ken). 

Er is nog een tweede vorm van de katholieke uitvaartdienst, namelijk de engelenmis; 
missa angelica. Deze dienst werd, komt tegenwoordig nauwelijks meer voor, gehouden 
voor een overleden kindje. De naam engelenmis is ontleend aan het evangelie van 
deze mis; groetenis des engels. Deze mis begint met de Latijnse woorden: rorate coeli 
(dauwt, o hemelen). 
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De reformatie reageerde op de overdadige, exuberante uitwasemingen van de rooms
katholieke dodenwaken, lijkredes en dodenmissen. Volgens de protestanten voort
komend uit bijgeloof met het volledig overboord zetten van deze gebruiken. De 
protestantse uitvaartdienst kent als gevolg daarvan geen voorgeschreven rituelen alleen 
verboden. Het is dan ook niet ongewoon dat de uitvaartdienst thuis of in een beschik
bare zaal gehouden word en niet in het kerkgebouw. Het noemen van de naam van de 
overledene staat centraal. De predikant gaat vaak in op de hoogte- en dieptepunten uit 
het leven van de overledene, daarbij gebruikmakend van bijbel-teksten om deze te illus
treren. Mede om aan te geven dat het leven eindig is maar dat Christus werk ondanks 
alles voortgaat Een opmerkelijke verschuiving binnen de protestantse uitvaartgebruiken 
is het langzaam groeiende besef dat een deel van de katholieke uitvaartrituelen een 
positieve uitwerking hebben op de verwerking van het verdriet. 

Een nog sobere of eenvoudigere uitvaartdienst vinden we terug in het joodse geloof. De 
traditionele joodse uitvaartdienst is een rouwdienst op de begraafplaats of eventueel 
in een ruimte op of bij de begraafplaats. Een uitzondering is de uitvaartdienst van een 
rabbijn; deze vindt plaats in de synagoge. De aanwezigen houden een hespeed, wa~rin 
de overledene geprezen wordt en zijn dood betreurd. De enige 'versiering' die aanwezig 
is is een zwart lijkkleed met de davidster over de kist 

De islamitische traditie kent een soortgelijk eenvoudige uitvaart. Deze wordt, in tegen
stelling tot de joodse dienst, wel in het gebedshuis gehouden. De voorganger staat ter 
hoogte van de heup bij een man en bij een vrouw ter hoogte van het hoofd en bid het 
Djanazah-gebed. Aansluitend bid men voor de Profeet. Daarna word er een du'a gelezen 
voor de overledene en voor de moslims. Deze du'as mogen vrij gekozen worden uit elk 
van de du'as van de Profeet. Zelf schrijven is ook een mogelijkheid. De dienst eindigt met 
een vredesgroet voor de aanwezigen naar de begraafplaats gaan. 

Overeenkomstig metjoodse en islamitische gewoonten vindt de uitvaart in het 
hindoe'isme zo spoedig mogelijk plaats. In de westerse wereld word de dienst gehouden 
in het crematorium. De kist wordt door vier mannen op de schouders het crematorium 
in gedragen. Ondertussen wordt de kist vijf maal neergezet en gaat de familie vijf maal 
(symbolisch) zitten. In de aula wordt de kist neergezet met het hoofd naar het noorden. 
Na het openen van de kist wordt hij versierd met bloemkransen. Op het voorhoofd van 
de overledene worden zeven gouden korrels neergelegd; deze worden aan het eind 
van de dienst weer verwijderd. De Pandit houd een voorgeschreven preek uit de Veda. 
De oudste zoon loopt vijf maal rond de kist en raakt met een aangestoken diya de 
lippen van de overledene aan. Een symbolische ontsteking van het vuur dat de ziel uit 
het lichaam zal bevrijden. Vervolgens loopt de familie langs de kist en neemt afscheid 
door rijstkorrels of bloemblaadjes in de kist te leggen. Na deze laatste groet vangt de 
crematie aan. 

De grootste verschillen tussen de diverse geloven, op het vlak van de uitvaartdienst, 
zijn te vinden in de uitgebreidheid van de uitvaartdienst Dit is wederom verbonden met 
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de spoed waarmee de overledene naar zijn bestemming moet Dat daarbij een zeker 
ongemakkelijk gevoel naar bovenkomt is terug te vinden in de hindoestaanse 
uitvaart Het vijf maal gaan zitten van de familie verwijst naar de tijd die de nabestaan
den nemen om fatsoenlijk afscheid te nemen. Zo laat men zien dat ze zich niet haastig 
van het lichaam willen ontdoen; een vorm van respect voor de overledene. Dit respect 
is in alle geloven en culturen aanwezig, evenals de wens om de overledene zoveel 
mogelijk te helpen zijn lotsbestemming te bereiken. 
De joodse uitvaart is uiterst sober en eenvoudig. De katholieke alsmede de Griekse en 
Russische orthodoxe uitvaart staan bol van de rituelen om de dode aan te bevelen bij 
God. In Luther's optiek: de dode de heme! in bidden. 
Vanzelfsprekend is de ene uitvaart de andere niet: de ene is sober, de andere uitbundig. 
Het is sterk afhankelijk van de overledene, zijn omgeving en de locale tradities. 

Bestemming 
Het antwoord op de vraag wat hij of zij wil water, na het overlijden, met hun lichaam 
gebeurd, is steevast de keuze tussen begraven of cremeren. Als er tenminste over 
nagedacht is. 
Als er gekozen wordt voor cremeren zijn er meerdere vervolg beslissingen die genomen 
moeten warden: uitstrooien of in een urn? Deze laatste heeft dan ook weer sub
beslissingen: mee naar huis nemen, bijzetten in een urnenwand of als nog begraven? 

Buiten de twee hoofdkeuzes zijn er nog andere mogelijkheden voor de lijkbestemming 
echter komen deze in Europa vrijwel niet voor. 
Bijvoorbeeld de bestemming van de Parsi. Zij leggen hun doden op speciaal daarvoor 
gebouwde torens,121i met in het midden een put Deze warden dakhma genoemd; 
torens der stilte. Wanneer de roofvogels en insecten de beenderen van al het zachte 
weefsel ontdaan hebben warden de overblijfselen in de put geveegd. Dit gebruik is 
ontstaan vanuit de overtuiging dat de overblijfselen de aarde en lucht niet mochten 
verontreinigen. Dit gebeurd in hun ogen wel bij begraven en cremeren. Soortgelijke 
gebruiken zijn ook bekend bij enkele indianen stammen uit Noord-Amerika en de 
aborigines. Zij legden hun doden op houtenstellages of in bomen neer. Als de beenderen 
dan schoon waren werden ze in een bundel begraven aan de voet van een boom of 
op een andere heilige plaats. 
Cryostase is een totaal andere vorm van bestemming; het bewaren van het lichaam 
in vloeibare stikstof in de overtuiging dat ze over een onbepaalde tijd weer tot !even 
gewekt warden. Niet door God op de jongste dag, maar door wetenschappers van de 
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toekomst. Een laatste bestemming die het vermelden waard is, is een keuze welke 
onder cremeren thuis hoort. Het is mogelijk om van de asresten een of meerdere 
diamanten te laten persen en deze te verwerken in een sierraad. 

Geloven en culturen hebben ieder hun eigen rituelen en gebruiken om de laatste 
bestemming te bereiken. Zo ook de katholieken. Onder begeleiding van klokgelui 
begeeft het gevolg zich naar de begraafplaats. Aangekomen bij het graf plaatst de 
priester zich aan het voeteinde en een parochiaan, met een kruis, aan het hoofdeind. 
De nabestaanden staan verspreid rond het graf. Na een stille zegen en bewieroking 
van het graf door de priester wordt er een kort dankwoord of voordracht gehouden. 
Als de kist in het graf afgedaald is bid de priester het 'Onze Vader' en strooit een 
beetje aarde op de kist al zeggende 'Gij bent stof en tot stof zult gij wederkeren'. De 
aanwezigen kunnen indien gewenst ook een hand aarde op de kist strooien. Daarna 
wordt het graf achtergelaten om de grafdelvers het graf te laten dichten. Het hiervoor 
gaande is een standaard vorm. Er kan gekozen worden om de kist niet in het bijzijn 
van de nabestaanden te laten zakken, of de laatste zegen in een begraafplaatskapel 
te houden en om niet bij het graf te komen. 

De katholieke kerk erkend ook crematie als een volwaardige bestemming. Als een van 
de weinige geloven laat zij die keuze over aan het individu. 
Het gevolg verlaat net als bij een begrafenis de kerk onder begeleiding van klokgelui, 
om vervolgens de kist in een lijkwagen te schuiven. Het gevolg heeft ondertussen 
in auto's plaats genomen om de lijkwagen, op de kilometers lange tocht, naar het 
crematorium te volgen. Daar aangekomen word de kist via een achter c.q. dienstingang 
naar binnen gebracht en in een aula opgesteld. Ondertussen wordt het gevolg in 
twee groepen opgevangen. Directe nabestaanden worden in een andere wachtruimte 
opgevangen dan overige leden van het gevolg. Jassen, tassen en dergelijke worden 
afgegeven bij een mobiele garderobe. Zodra de aula gereed is komt iedereen binnen 
onderbegeleiding van een (zelfgekozen) muziekstuk. Orie liedjes en enkele korte 
toespraken door een voorganger van de uitvaartondernemer, priester of door na
bestaanden. Hierna neemt men afscheid en de kist verdwijnd uit het zicht. Een andere 
mogelijkheid is dat de kist blijft staan totdat de aanwezigen de aula hebben verlaten. 
lndien gewenst en mogelijk kunnen enkele personen mee naar de ovenruimte om 
de kist in de oven te zien verdwijnen. Dertig dagen na de crematie wordt de as 
vrijgegeven aan de nabestaanden. Voor water daarna gebeurt zijn geen gebruiken of 
rituelen, het is geheel vrij om deze een eigen invulling te geven. 

Cremeren komt bij protestanten voor. De protestantse synode heeft geen verbod op 
cremeren opgelegd aan de gemeenten, het is toegestaan. Hoewel het op veel weer
stand stuit binnen verschillende protestantse kringen. Hoe dan ook de keuze bestaat en 
wat de rituele gebruiken betreft is er geen onderscheid. Bij de kist, op de begraafplaats 
of in het crematorium, zegt de voorganger een gebed op om de overledene aan de aarde 
toe te vertrouwen. Als de kist gedaald is wordt het 'Onze Vader' gebeden en de zegen 
gegeven. De nabestaanden nemen in stilte afscheid. 
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Eerder is vermeld dat de joodse uitvaartdienst op of bij de begraafplaats gehouden 
wordt De uitvaartdienst valt hier samen met de bestemming. Als de hespeed afgelo
pen is laten de familieleden het lichaam, bij voorkeur zonder kist(l.22>, in het vers 
gegraven graf zakken en scheppen er een voor een wat aarde in. De schep wordt 
iedere keer in de grondgezet en niet doorgegeven, om de indruk te voorkomen dat 
er haast bij geboden is. Als de familieleden alien zijn geweest volgen de overige 
aanwezigen hun voorbeeld. Het scheppen gaat door totdat het hele graf gevuld is. 
Als dit volbracht is verlaat men de begraafplaats. Bij de uitgang worden de handen 
gewassen met water uit kroezen. Zo wassen ze de onreinheid weg die een bezoek aan 
een begraafplaats met zich meebrengt Traditioneel zijn er geen bloemen aanwezig bij 
de begrafenis; in Nederland worden ze bij liberale gemeenten echter wel toegestaan. 
In het algemeen zul je niet snel bloemen aantreffen. Om toch te laten blijken dat de 
overledenen in hun gedachten zijn worden er steentjes achtergelaten op de graven. 

Moslims dragen, na een korte dienst in de moskee, het lichaam op een open baar 
naar het graf. Ze begraven hun doden bij voorkeur zonder kist,123). Als dit niet mogelijk 
is moet er wel gezorgd worden dat de overledene op de zij in de kist ligt De gang 
van de moskee naar de begraafplaats geschied in hoog tempo. Dit is in overeenstem
ming met de wens van de overledene om zo snel mogelijk in het graf te liggen. 
Voor moslims is het een 'goed werk' om iemand naar zijn graf te dragen; daarom 
proberen alle aanwezigen de baar in ieder geval een paar passen te dragen. Het is 
absoluut verboden om, tijdens de gang naar het graf, de dode te begeleiden met 
muziek of gehuil. Dit laatste is de reden waarom vrouwen vaak geweigerd worden 
tijdens de teraardebestelling. De verschillen rang, stand en geslacht verdwijnen op de 
begraafplaats; iedereen krijgt eenzelfde graf. Een ruim en wijd graf met een qibla in 
zijkant richting Mekka. Terwijl het lichaam in het graf afdaalt zeggen de aanwezigen: 
'In de naam van Allah en overeenkomstig de religie van de boodschapper Allah'. De 
overledene wordt zorgvuldig met het gezicht naar Mekka in het graf gelegd. Hierna 
worden de knopen van de lijkwade aan hoofd- en voeteinde losgemaakt. Behalve de 
dode wordt er niets in het graf gelegd. Geen grafgiften, bloemen of dingen uit het 
leven van de overledene. ledere aanwezige strooit in eerste instantie drie handen 
aarde in het graf. Nadat het graf geheel gevuld is maakt men van de overgebleven 
aarde twee bulten lijkend op de bulten van een kameel. Het graf krijgt geen versiering 
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op een simpele hoofdsteen met naam en data na met soms de afbeelding van een 
moskee. De planten op en rand het graf warden ongemoeid gelaten; zo lang er vocht 
in de planten op een graf zit vormen zij een verzoening voor de overledene die er 
onder ligt 

Net zoals bij alle geloven bestaat ook de islam uit verschillende stromingen. Het is 
de moeite waard om de gebruiken van Javaanse moslims aan te halen. Zij begraven 
hun doden wel in een kist. Voordat de kist in het graf wordt neergelaten ma ken 
ze hem open om zeven4 ballen zand rond het lichaam te leggen. Daarna knielt de 
voorganger bij het hoofd, spreekt enkele Javaanse spreuken uit en fluistert als laatste 
de Talquin in. Gedurende de hele ceremonie wordt er een paraplu boven het hoofd van 
de voorganger gehouden. Als de kist in het graf ligt wordt deze afgedekt met planken. 
De aanwezigen mannen en vrouwen nemen plaats rond het graf. De voorganger 
steekt gedroogde rijsthalmen en wierrook aan en leest enkele teksten voor uit de 
Priembon. Tot slot reciteert hij uit de Sura al Fatiha5. De geopende paraplu wordt aan 
het hoofdeinde van het graf gezet waar hij veertig dagen blijft staan. 

De Griekse en Russische orthodoxe kerk verschillen in wezen alleen van elkaar in de 
taal en leiderschap. loch is het laatste deel van de uitvaart duidelijk anders. De 
Russische orthodoxe uitvaart wordt niet gekenmerkd door bijzonderheden. Het 
bestaat slechts uit de zegening van het graf en de overledene om vervolgens het graf 
te sluiten. Nabestaanden maken van tijd tot tijd de grafsteen schoon en plaatsen er 
bloemen. 
De Griekse orthodoxe uitvaart kent meer karakteristieke kenmerken. De rouwstoet 
wordt vooraf gegaan door rouwkransdragers. Deze kransen worden vastgemaakt aan 
drie lange stokken. Het gebruik van bloemstukken, tuiltjes en dergelijke is zeer onge
bruikelijk op een begrafenis. Na de teraardebestelling brengen familie en naasten 
zogenaamde plengoffers boven het graf in de vorm van aarde en wijn. Tot de bloemen 
verwelkt zijn blijven de rouwkransen op hun driepoot bij het graf staan. De graven 
worden vrijwel altijd afgedekt met een verhoogde grafsteen van wit marmerr124) en 
voor-zien van een kruis. Geemailleerde portretten zijn een veel voorkomende graf
versiering. Over het algemeen ziet men naast de portretten alleen de overlijdensdatum 
op de graven staan. Na minimaal drie jaar wordt de kist opgegraven. De overblijfselen 
worden schoongemaakt door de familie en bijgezet in een kleine kist Dit noemt men 
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25 Ghats in gebruik, 
1shupatinath Nepal. 

ook wel het definitieve afscheid. lmmers wie de overledene nog in zijn herinnering 
als levend beeld heeft wordt bij deze 'schoonmaak' geconfronteerd met een vergaan 
'beeld'. 

Hindoestanen blijven na afloop van de dienst wachten totdat de kist uit beeld verdwijnd. 
Vier tot tien nabestaanden vergezeld door de Pandit volgen de overledene naar de 
ovenruimte. Het is voor hen zeer belangrijk om het lichaam daadwerkelijk te zien 
ontbranden. Bij een crematie zoals die traditioneel behoord te zijn, in de openlucht 
op een brandstapel, een Ghat112Si, is men daarvan ook getuige. Soms rennen de 
aanwezigen naar buiten om te kijken of ze de rook van het brandende lichaam zien 
opstijgen uit de schoorsteen. 
Na crematie moet de as in principe worden toevertrouwd aan de oneindigheid. li'aditio
neel gebeurt dat door verstrooiing boven stromend water. Het streven is dat te doen 
boven de heilige rivier de Ganges. De pragmatische instelling van de hindoestanen zegt 
dat al het water uiteindelijk in contact komt met het water van de Ganges. De kostbare 
aangelegenheid om de as naar India te brengen is dus niet noodzakelijk. 

We zijn dit deel begonnen met de vraag wat er met het lichaam moest gebeuren na 
de dood. Hoewel de laatste akte van het lichaam in de wereld voor veel westerse 
mensen van groot belang is (het is het eerste waar ze over beslissen, eerder dan 
dat ze nadenken hoe ze hun uitvaart geregeld willen zien), hebben we gezien dat 
voor het overgrote deel van de wereld bevolking deze keuze al vast ligt in hun geloofs
overtuiging. Daarnaast kunnen we vaststellen dat, hoewel het voor mensen een 
belangrijk onderdeel is, er vrij weinig handelingen of rituelen te onderkennen zijn rond 
de daadwerkelijke uitvoering van de lijkbestemming. Vaak is het een staartje van de 
uitvaartdienst, terwijl het psychisch waarschijnlijk het belangrijkste moment van de hele 
uitvaart is. 

Na de uitvaart 
Na afloop van de uitvaartdienst, nadat het lichaam zijn bestemming heeft gekregen, 
is er in elke cultuur of geloof een steunbetuiging aan de nabestaanden in de vorm 
van een samenzijn waarbij wordt gegeten, gedronken en herinneringen opgehaald. 
Deze nazit, koffietafel, slamatan (Javaanse moslim dankmaaltijd), pominki (Russisch 
orthodoxe lijkmaal) en sjiwwe (Joodse rouwweek met 'maaltijden van herstel') worden 
vrijwel altijd thuis gehouden of in een enkel geval in een gehuurde ruimte. In de 
westerse wereld beperkt het zich vaak tot een eenmalige gebeurtenis aansluitend op 
de uitvaart De nabestaanden krijgen in de dagen na de uitvaart veel bezoek die ze 
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een hart onder de riem komen steken en hun medeleven kenbaar maken. In andere 
culturen vindt dit vaak veel gestructureerder plaats bijvoorbeeld door op vastgestelde 
tijdstippen vanaf het overlijden of de uitvaart een gebedsbijeenkomst te houden. Deze 
bijeenkomsten gaan opvallend vaak samen met gezamelijk eten. 

Waar het eigenlijk op neerkomt is dat de uitvaart de nabestaanden een vorm van 
afsluiting geeft en dat de steun van anderen in de vorm van praten, troosten en samen 
eten zorgt voor verwerking van het verlies. Dit laatste is in de westerse wereld een stuk 
minder goed ontwikkeld. lemand wordt al snel een zeur genoemd als deze lange tijd 
moeite blijft houden met het verlies. Dit is een soort vicieuze cirkel; westerse mensen 
zijn minder goed in staat met de dood en de bijbehorende emoties om te gaan en 
daardoor minder goed in staat om troost en steun te geven aan hen die met het verlies 
van een dierbare geconfronteerd worden. De dood is uit het midden van het leven 
verdwenen; iedere keer als we ermee geconfronteerd worden, schokt ons bestaan op 
haar grondvesten. 

In de vorige twee hoofdstukken is al naar voren gekomen dat hierin langzaam 
verandering aan het optreden is. Kenmerkend voor deze verandering is het mengen 
van gebruiken uit verschillende culturen en geloven. Negatief bekeken kun je het shop
pen voor een nieuwe uitvaartcultuur noemen. Aan de andere kant moet je onderken
nen dat het persoonlijke keuzes zijn; de uitvaart is beter c.q. passender afgestemd op 
de overledene. De uitvaart draagt op die manier bij aan een betere verwerking van het 
verlies. En waarom zou het niet kunnen; we hebben kunnen zien dat vaak het verschil 
tussen geloven een kwestie van accenten leggen is. 

1. Chewre Kadiesja, genootschap dat de aflegging verzorgt voor de nabestaanden. Onderverdeeld in een 
dames en heren-chevra; doden mogen alleen door personen van hun eigen geslacht verzorgd warden. 

2. Gran Sisa, de Surinaamse evenknie van de Chewre Kadiesja. Echter zij nemen de aflegging voor hun 
rekening zonder onderscheid te maken in geloof of geslacht 

3. wet op de lijkbezorging en besluit op de lijkbezorging, zie bijlage 1 en 2. 
4. zeven is een mystiek getal voor Javanen, het zand staat voor het aardse. 
5. Sura al Fatiha, Het begin, hoofdstuk uit de Koran. 

Brannen: 
Veelkleurig verdriet, lne Spee, KPC groep, 's-Hertogenbosch 2000 
Http/ /www.hindustani.neVhvr/ 
Http/ /www.uitvaartinformatie.nl 
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Rauw in rouw 

Een verlies gaat gepaard met pijn, ontreddering, gemis, woede, kortom rouw. Het 
verlies van een dierbare roept soms zulke sterke emoties op dat nabestaanden door 
het verdriet verscheurd denken te worden. Rauw en nauwelijks voor rede vatbaar zijn 
deze oeremoties. Juist dat is de reden waarom ze lange tijd niet getoond mochten 
worden. Je moest ze onderdrukken, thuis mocht er uiting aangeven worden. Emoties, 
zeker deze lrlevige, pasten niet in het beeld van de rationele beheerste westerling. 

"De bijeenkomst in de au/a, was als zo vaak een theater van de beheersing." 
Freek de Jonge theatermarathon, De vergrijzing 

Tegenwoordig begint men de noodzaak van het ondergaan van deze emoties, voor 
de verwerking van het verlies, te onderkennen. De uitvaart en de daarbij behorende 
ceremonien (rituelen) zijn een aanzet tot de verwerking c.q. aanvaarding van het 
verlies. De ontkerkelijking bracht met zich mee dat een deel van de vertrouwde gerust
stellende context verloren ging; het kerkgebouw en het ceremonieel vertoon. Hoewel 
uitvaartcentra vrijwel dezelfde en vaak meer mogelijkheden bieden kunnen ze de 
leemte niet invullen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken c.q. redenen aan te wijzen. 
Ten eerste bestaan ze in hun huidige vorm niet lang genoeg om ingebed te zijn in 
de context van het rouwen. Een andere reden is het gebouw en de locatie. Een 
kerk is duidelijk herkenbaar en ligt meestal midden in de leefomgeving. Uitvaartcentra 
zijn daarentegen lange tijd iets beschamends geweest en daarom weggestopt zodat 
hun bestaan verhuld (ontkend) werd. De laatste reden betreft het interieur. Het kerk
gebouw is onverschillig; de inrichting veranderd nauwelijks om de rouwenden tegemoet 
te komen. Het is zoals het is en daardoor herkenbaar en vertrouwd. Uitvaartcentra 
proberen neutraal of sussend te zijn in hun basis opzet; het kleurgebruik en de 
inrichting leggen als het ware een dempende deken over de aanwezigen. Herkenbaar 
maar zeker niet vertrouwd. Rauw en rouw krijgen geen ruimte. Nabestaanden scha
men zich om in zo'n omgeving uiting te geven aan hun verdriet Huil maar, dat moet 
kunnen. Snikken komt later. 
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Rauw in rouw heeft betrekking op gevoelens, emoties, scherpte, hevigheid en oncon
troleerbaarheid ervan. Een gebouw moet niet rauw zijn, maar de ruimte bieden om die 
rauwheid te ondergaan. Provoceren of uitlokken is zinloos; het werkt vervreemdend 
en daardoor wordt juist het tegenovergestelde van het beoogde resultaat bereikt. Het 
gebouw moet niet uitdragen: kijk mij eens rauw zijn, hier moetje rouwen. Het draait 
dan slechts om het rauwe in de verwerking van het verlies. Oat is een van de manieren 
van rouwen. De dood kan, na een lange lijdensweg, een verlossing zijn. Vaak horen we 
dan woorden in de geest van : het is beter zo. Deze berusting of zelfs opluchting heeft 
geen boodschap aan een uitvaartcentrum welke wil dat je je overgeeft aan een deel 
van het rouwproces wat in deze situaties al doorlopen is. Ruimte bieden voor, niet het 
opleggen van, rouw is het streven. 

De schaamte om openlijk te rouwen werpt een hoge drempel op om zich over te geven 
aan de rauwheid van de emoties die de nabestaanden overspoelen. Ze hebben een 
plek nodig waarvan ze weten dat ze er ongegeneerd kunnen rouwen. Een plek waar 
ze zich afgeschermd voelen van de buitenwereld, veilig en omarmend. Ze moeten zich 
voldoende op hun gemak en geborgen voelen om de remmingen los te laten. Dit is niet 
te bereiken in een gebouw dat in zijn materialisering rauwheid tot uitdrukking probeert 
te brengen. In het gebouw moeten ruimten zijn die het uitten van verdriet kunnen 
verdragen in plaats van het uit te dragen. De ruimten zijn de dragers, de achtergrond, 
waartegen een deel van het rouwproces plaatsvindt. Eenvoud en een rijke soberheid, 
door een verfijnde afwerking en een integrale afstemming van het interieur, zijn de 
sleutelwoorden. Op deze manier is rouwen door verschillende mensen op verschillende 
manieren in het uitvaartcentrum mogelijk. 

De uitvaartdienst is de formele afsluiting van de eerste rouwperiode. De overledene 
is naar zijn laatste rustplaats, hetzij een graf hetzij een urn. De tastbare herkenbare 
persoon bestaat niet meer. In de tweede rouwperiode vangt de echte verwerking 
plaats; het missen van de persoon in het dagelijks leven. In deze periode speelt het 
uitvaartcentrum nauwelijks tot geen rol. 
De paar dagen tussen het overlijden en de uitvaart vallen onder de hoede van 
het uitvaartcentrum. In dat tijdsbestek vinden de aflegging en opbaring plaats. Twee 
belangrijke en invloedrijke handelingen voor rouwenden. Het is zaak deze op een 
integere en vooral eigen manier van de nabestaanden te voltrekken. Voor de aflegging 
betekend dat vooral het bieden van de mogelijkheid om erbij aanwezig te zijn dan 
wel het zelf te doen in een aangename ruimte. Oat laatste is tweeledig; ten eerste 
moeten er meerdere nabestaanden aanwezig kunnen zijn en te gelijkertijd enige 
afstand kunnen nemen als het te moeilijk wordt. Ten tweede moet de ruimte een 
bepaalde waardigheid uitstralen en dus niet de uitstraling van een steriele ruimte 
hebben. 
De opbaring is geen moment of handeling maar een tijdelijke rustplaats van de 
overledene. In deze periode kunnen de nabestaanden de uitvaart regelen en de 
overledene bezoeken. Een combinatie van opbaarkamers met familiekamers creeert 
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de eerder genoemde eigen, beschermde plaats voor de nabestaanden om in de 
periode tussen het overlijden en de uitvaart tijd met elkaar en de overledene door te 
brengen. Het biedt de gelegenheid om op de eigen manier te rouwen. 

Ruwe, primaire, of "eerlijke" materialen zijn leuk maar er moet spaarzaam mee 
omgegaan worden willen ze niet opdringerig worden. Bovendien is het eerder een 
voorwendsel van architecten en vormgevers dan dat het werkelijk door nabestaanden 
als zodanig ervaren wordt Materiaal en rauw in rouw zijn twee moeilijk te koppelen 
elementen. Het is de eigen plek of ruimte welke belangrijk is, de materialisering ervan 
is minder belangrijk. 
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Het gewijde; 
programmering of conditionering? 

Wie we zijn. Wat onze achtergrond is. Een heiligdom zullen we vrijwel meteen als 
zodanig ervaren. Tempel, kerk, moskee of synagoge; het maakt geen verschil. Dit 
ervaren gaat voorbij aan het rationeel herkennen van een heiligdom. Het is een veel 
dieper gewortelde herkenning, een bewustwording van het gewijde karakter op die 
plaats. 
Is dit een in de menselijke aard geprogrammeerde eigenschap of is het een associatie 
opgeroepen door opgelegde gedragscodes in de maatschappij? Anders geformuleerd: 
zijn we geconditioneerd om het gewijde te ervaren? De bovengenoemde gewijde 
plaatsen staan in schril contrast met de openplek in het bos waarin we ook het 
gewijde kunnen herkennen. Of is dat contrast toch niet zo groot als het in eerste 
instantie lijkt te zijn? 

Programme ring 
Waarom ... ? In dit ene woord is misschien wel de essentie van de mens te vangen. 
Wij stellen vragen, aan onszelf en aan anderen. Wij zoeken antwoorden om de 
wereld om ons heen te kunnen begrijpen. Wij zijn opzoek naar een reden, naar een 
verklaring. 
De vroege mens zocht maar kon op veel vragen geen antwoord vinden. De wereld 
kon niet begrepen worden, niet verklaarbaar. Zij bleef mysterieus en ondoorgron
delijk. Er was geen houvast, geen zekerheid. Dit is naar alle waarschijnlijkheid de 
reden geweest waarom het geloof in hogere machten ontstaan is. Het bestaan van 
hogere machten maakte de wereld verklaarbaar. Wanneer er onverklaarbare zaken 
gebeurden konden ze uitgelegd worden als manifestatie van een hogere macht. En 
zie daar! De wereld was weer verklaard; minder dreigend. Dit geloof in iets dat de 
wereld van bovenaf regeert heeft de mensheid niet verlaten. Tot voor kort was het 
een vaststaand feit; er bestond een hogere macht (onder welke naam dan ook). Tegen
woordig heeft het onwrikbare geloof plaats gemaakt voor scepsis en ontkenning. Voor 
onze vroege voorouders bestond er geen twijfel; hoe anders was alles te verklaren?! 
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De machten die de wereld regeerden moesten gunstig gestemd warden. Hier komt een 
wezenlijk kenmerk van de hogere machten om de hoek kijken; het zijn geen abstracte 
begrippen maar personen, dieren of samenstelsels daarvan met menselijke behoeften 
zoals eten en drinken. De eerste offers om de goden gunstig te stemmen bestonden 
dan ook uit voedsel. Een primaire levensbehoefte van de mens en daardoor geen 
lichtvaardig offer. Het offer kon niet rechtstreeks aan de goden "overhandigd" warden 
en willekeurig ergens achterlaten was ook geen optie. In de leefomgeving van de 
gemeenschappen werd daarom gezocht naar een geschikte plaats. Deze moest zich 
onderscheiden van de omgeving; speciaal zijn. Het kon een hoge plaats, een vreemd 
gevormde rots formatie, een oude boom en een open plek in het bos zijn. De 
bijzonderheid van de plek maakte het de goden waardig of het werd uitgelegd als 
een teken van de goden ontstaan door een treffen tussen hen of hun aanwezigheid 
op aarde. Dichterbij dan hier konden ze de goden niet naderen. De (bijna) tastbare 
aanwezigheid van de goden maakte de plek tot een heiligdom; de eerste "gewijde" 
grand. Pas later, toen de leefgemeenschappen honkvaster werden, verschenen de 
eerste menselijke ingrepen op deze plaatsen in de vorm van symbolen. Symbool en 
plaats waren een, de heiligheid werd uitgedrukt in een symbool en de heiligheid van 
het symbool versterkte dat van de plaats. 
Onze vroege voorouders ervoeren het gewijde in deze plaatsen al voordat ze hun 
stempel erop gingen drukken. Misschien is dit ongecompliceerde, pure herkennen van 
een gewijde plaats ons bij gebleven als een onderdeel van onze menselijke aard. Dan 
is dit wat we ondergaan wanneer we met dit soort plaatsen in aanraking komen. Een 
onbewust weten. 

Conditionering 
De wereld is kleiner en grater geworden onder invloed van nieuwe media. Kleiner 
bijvoorbeeld door de snelheid waarmee nieuws zich van de ene kant van de wereld 
naar de andere kant verplaatst. Grater doordat we het nieuws krijgen vanuit de andere 
kant van de wereld. Wat hier een rol speelt is de toegankelijkheid en beschikbaarheid 
van informatie over ieder denkbaar onderwerp. Wat began in de vijftiende eeuw met 
de boekdrukkunst heeft in de afgelopen decennia een onvoorstelbaar hoge vlucht 
genomen met het ontstaan van internet. Beelden en informatie van talloze plaatsen, 
waar we nooit zijn geweest en waarschijnlijk nooit zullen komen, zijn onderdeel 
geworden van onze kennis, ons kennen en herkennen. Zo ook bouwwerken uit andere 
culturen en geloven. ledereen is in staat een beeld te vormen bij de woorden tempel 
of moskee. Die voorstelling is gekleurd door de ervaringen en kennis van de persoon. 
Desondanks zullen wij zo'n gebouw herkennen wanneer we het tegenkomen. Dit 
herkennen is ontstaan in onze jeugd; een conditionerende factor. Deze roept in ons 
een bepaalde bewustwording op. Dit conditioneren gebeurd al op jonge leeftijd als 
kinderen in aanraking komen met religieuze bouwwerken. Dat kan zijn door bruiloften, 
communies, uitvaarten of religieuze feestdagen. In het algemeen houden we daar 
geen bewuste herinneringen aan over. Toch zijn de vroege kennismakingen met de 
specifieke steer van wezenlijk belang voor ons gedrag in en bij deze plaatsen op latere 
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1.26 Evangclisch
Luthcrsc kcrk. 
intcricur, Vcrwcrsstraat 
·s-Hcrtogcnhosch, 
1847. 

leeftijd. Een herkenbare situatie om het begin van de conditionering toe te lichten is 
een kerkelijke uitvaart. 

Onder de aanwezigen zijn ook jonge kinderen. Zich niet bewust waarom iedereen daar 
is ervaren zij het gebeuren als een uitstapje naar een vreemde omgeving. Een plaats 
met hoeken en gaten om zich te verstoppen, een geweldige galm, vol vreemde en 
interessante dingen en niet te vergeten de vreemde geur. Wanneer de ouders ze tot 
de orde roepen gebeurd dat op een gedempte toon. Meestal zijn de kinderen daarvan 
niet onder de indruk en gaan gewoon hun gang. Na meerdere keren door hun ouders 
toegesproken te zijn merken de kinderen dat iedereen zich anders gedraagd; serieus 
en stil. Dat is het moment waarop ze zich bewust worden van de ernstige sfeer die 
er heerst. 
ledere keer dat ze in de kerk komen merken ze de verandering in het gedrag van de 
volwassenen. Het is kinderen eigen het gedrag van volwassenen te imiteren; in deze 
situatie is dat niet anders. Naarmate ze opgroeien leren ze het gedrag te koppelen 
aan de gewijde sfeer van het gebouw. Het gebouw als herkenningsobject c.q. symbool 
heeft vanaf dan het gedrag geconditioneerd. 
De gebeurtenissen in onze jeugd hebben ons geconditioneerd. Deze conditionering 
strekt zich uit buiten het eigen geloof immers het roept dezelfde reactie op in gebou
wen uit andere geloven. Deels doordat er een vergelijkbare atmosfeer hangt en deels 
doordat we weten dat het een religieus bouwwerk is. 

Het gedrag van mensen veranderd zodra ze zich bewust worden van het gewijde 
karakter van een plaats.1 Wanneer we deze plaats betreden heeft het besluit om 
de gewijde plaats te betreden onze houding al veranderd, anticiperend op de wereld 
voorbij de grens; de drempel. We gaan anders bewegen; langzamer, we schrijden over 
de drempel heen en we praten gedempt terwijl onze ademhaling vertraagd. Vaak 
houden we de adem zelfs even in op het moment dat we de drempel overschrijden. 
We onderwerpen ons, bewust of onbewust, aan de ongeschreven gedragscodes van 
de gewijde plaats. Bij het binnen gaan doet het "ik" (ego) een stap terug om plaats te 
maken voor het "wij" en de "Goddelijke" aanwezigheid welke de sfeer van de plaats 
uitdraagd. Het herkennen van het gewijde heeft ons ontvankelijk gemaakt voor de 
sfeer binnen. 
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Z7 Hoge Vcluwc 

Het aanvoelen van het gewijde in een door mensenhanden geschapen omgeving lijkt 
in schril contrast te staan met de open plek in het bos. De laatste omgeving lijkt minder 
vanzelfsprekend de beleving op te roepen. Ons beeld bij een gewijde plaats is een 
godshuis en niet zo snel een vreemde rotsformatie of een open plek in het bos. Dat 
beeld wordt grotendeels bepaald door het geloof waarmee je opgroeit. We kunnen het 
niet ontkennen; we worden altijd be"invloed door religie. 
We zijn geconditioneerd om het gewijde te ervaren. Toch denk ik dat het "onbewuste 
weten" een even grote rol speelt in ons hedendaagse ervaren. Aan de hand van de 
open plek in het bos zal dat toegelicht worden. Wat laat ons dit gewijde ervaren is 
de vraag. Onze vroege voorouders kunnen eenzelfde omgeving gezien hebben als wij 
dat nu doen. De interpretatie is echter verschillend. Waar zij een teken van de goden 
zagen, zien wij schoonheid. Dit is kenmerkend voor de ontwikkeling welke religie heeft 
doorlopen. Eerst was het een manier om de wereld begrijpelijk te maken, nu is het 
een streven naar perfectie. 
Wat zijn de karaktereigenschappen van zo'n plaats? Het is het licht, de eenvoud, de 
verstilling die in ons het gewijde oproept. Voor ons drukt de verbijzondering door de 
onbedorven schoonheid van zo'n plek het goddelijke uit. Voor onze vroege voorouders 
was de verbijzondering een teken van de goden. 
De open plek heeft meer gemeen met een heiligdom dan in eerste instantie lijkt; 
dezelfde karaktereigenschappen zijn van toepassing. Hier streven ze gezamenlijk naar 
het creeren van schoonheid door een spel van licht en verstilling. Het is een streven 
naar perfectie, als evenbeeld van God. 
Een ander kenmerk dat in beide sterk aanwezig is, is de drempel; de grens. Deze is 
voor het heiligdom besproken onder "conditionering". De open plek in het bos heeft 
ook zo'n grens. De overgang tussen de schemering in het bos en het licht op de open 
plek, tussen het bos en de leegte, tussen de beschutting van het bladerdak en de 
openlucht Al deze vormen van overgangen laten ons de grens voelen; de overgang 
tussen de ene plaats en de andere. Het is dan ook niet vreemd dat het gedrag van 
personen, als ze deze grens overstappen, vergelijkbaar is met het binnen gaan van 
een heiligdom. De openplek is dan ook een heiligdom vrij van een opgelegde religie 
of ander menselijk ingrijpen. 
Het is de confrontatie met schoonheid die ons vervuld met een gewaarwording van 
het gewijde. 
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Hoewel in programmering en conditionering afzonderlijk behandeld zijn, is het 
aannemelijk dat de combinatie van beide ons in de praktijk het gewijde doen herken
nen en ervaren. Het is in de realiteit niet zo simpel te stellen als in deze tekst, een 
heiligdom is veel meer dan alleen een gewijde plaats. Het is ook een plaats die 
momenten in het leven markeert, zoals het opgenomen worden in een gemeenschap 
(doop), de stichting van een eigen gezin (huwelijk) of de dood (uitvaart). Een plaats 
waar blijdschap en verdriet met anderen gedeeld kan worden. In tijden van ramp 
en tegenspoed zoeken ook nu nog mensen hun heil in deze plaatsen. Ondanks de 
ontkerkelijking hebben deze plaatsen de uitstraling van een veilige haven behouden. 
Kerken die al eeuwen bestaan zijn dan erg in trek2; de ouderdom van zo'n gebouw 
wordt onbewust als een teken van veiligheid ervaren. Kerkdaken en haar torenspitsen 
zijn vaak vanaf grote afstand zichtbaar als een baken in de nacht. 
Het kerkgebouw met symbolen overladen is zelf ook een symbool geworden. Het staat 
symbool voor alles wat hierboven besproken is. De mens grijpt niet alleen terug naar 
deze symbolen in tijd van tegenspoed vanwege de veilige haven die zij bieden. Ook 
het verlangen om aan de willekeur en de machteloosheid te ontsnappen speelt een rol. 
De behoefte aan iets wat boven de mens staat, wat een "oogje in het zeil houdt", 
maakt dat men zoekt naar een vorm van spiritualiteit. Net als onze vroege voorouders 
zoeken we antwoorden om ons te sterken in het dagelijkse leven. Het grote verschil 
is de individuele basis waarop dit gebeurd; geen instantie meer die richtlijnen oplegd. 
leder zijn eigen "geloof". 

1. Over de drempel; Van architectonisch minimum tot symbolisch maximum, jaques de Visser, Best 1998 
2. Rituelen : speelruimte van de hoop; wat rituelen (ons) doen, Nel Jongsma-Tieleman, Kampen 2002 
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Voor het ontwerpen 

Een steeds verder ontwikkelende medische wetenschap. Een steeds hoger tempo om 
maar meer dingen te kunnen doen en zien. Aan alle kanten vechten we tegen de dood. 
Bij leven en daarna. Door de gehele geschiedenis van het graf kunnen we zien dat 
dit laatste eerbetoon de overledene instaat stelt om te blijven bestaan in het leven. 
Een graf herbergt niet alleen een stoffelijk overschot maar een heel mensenleven 
aan herinneringen en soms, als het een kind was, een toekomst vol dromen en 
beloftes. Plaats dit in samenhang met de huidige maatschappelijke individualisering en 
de tendensen binnen de uitvaartwereld worden begrijpelijk. Als we kijken naar het graf 
moeten we in het achterhoofd houden dat het allemaal personen waren. Binnen de 
rationele administratieve en efficiente opzet van de begraafplaats moet er plaats zijn 
voor de uiting van al deze verschillende persoonlijkheden. Naast de keuze voor de 
grafmarkering moet ook de plaats en de richting van het graf gekozen kunnen worden. 
Maximale persoonlijke vrijheid onder een organisatorisch functionerende opzet Dat is 
de conclusie die we kunnen trekken uit de geschiedenis en zeker ook uit de vergelijking 
van diverse religies. 
Deze laatste maakt daarnaast aanschouwelijk dat de gebruiken uit andere religies een 
waardevolle bron zijn om afscheid te nemen van onze dierbaren. Het gecombineerde 
beeld van een metaheerhuis en de gebruiken van de Gran Sisa is bijvoorbeeld zo rijk 
aan lading, dat het een onwisbare indruk heeft achtergelaten. De aandacht voor de 
persoon en de sfeer die het uitstraalt, waar het in de huidige uitvaartcentra vaak 
aan ontbreekt, maken het tot een punt om na te streven in het ontwerp. Licht gaat 
daarin een grote rol spelen, als geen ander middel is dit instaat deze verbijzondering 
van ruimte en plaats te bewerkstelligen. Het is een weinig specifieke voorwaarde aan 
het ontwerp, maar er moet bijvoorbeeld ook aan de simpele wens om bij de feitelijke 
crematie aanwezig te zijn voldaan worden. 
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Voorafgaand 
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Het eerste deel heeft inzicht gegeven in de verschillende aspecten van de uitvaart
cultuur, zowel de historische ontwikkeling als de overeenkomsten en verschillen tussen 
diverse hedendaagse culturen en geloven. Dit tweede deel concentreert zich op het 
ontwerpen van de opgave, maar zal hier en daar een zijstap maken om de achtergrond 
van ontwerpbeslissingen toe te lichten. 

De eerste ontwerpbeslissing heeft een dergelijke zijstap nodig, namelijk de locatie
keuze. Het volstaat niet om hier plompverloren de locatie te noemen, zelfs een korte 
geschiedenis van de stad en specifiek de locatie (deze volgt later) geven de aanleiding 
niet prijs. Hoogstens een hint in de goede richting. 

Het gebied waar het uitvaartcentrum en de begraafplaats gelegen zijn, was mij al 
bekend. Al vaak ben ik er doorheen of langsgekomen. lk weet wel dat het bijzonder is 
dat zo'n groot leeg en groen gebied vlak naast het historische centrum ligt Toch heeft 
het nooit echt de aandacht getrokken ook al was het vaak ronduit prachtig. Tot op een 
zekere ochtend een paar jaar geleden, toen er een grote kubus van strobalen uit de 
ochtendmist opdoemde in het anders zo ogenschijnlijk natuurlijke gebied. Deze kleine, 
in verhouding met het gebied, ingreep heeft voor mij het gebied veranderd; in plaats 
van een leegte is het een ruimte geworden. Dit beeld, maar sterker de gewaarwording 
is me bijgebleven. 
Later, in het begin van het afstuderen, was de locatie daardoor snel duidelijk, nog 
voor het onderwerp helemaal vaststond. Daarnaast is het mede ingegeven doordat er 
tijdens het voorgaande project een niet ontworpen ruimtelijke kwaliteit in het ontwerp 
geslopen was. Een sacrale steer hetgeen ik verder wilde uitdiepen. Dit alles samen 
maakt de locatiekeuze duidelijk, zeker gezien het onderwerp een uitvaartcentrum met 
begraafplaats is. Nu zonder dralen de stad en locatie; 

's-Hertogenbosch en de precieze locatie is Bastion Vught en het Bossche Broek. 
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De locatie 

De begraafplaatswet uit 1827 gaf de eerste aanzet voor het verdwijnen van de dood 
uit het alledaagse leven. Het verloop en de impact van dit proces is uitgebreid aanbod 
gekomen in voorgaande hoofdstukken. Een van de insteken van de begraafplaats en 
het uitvaartcentrum is het (letterlijk) dichterbij brengen van de dood, in mijn ogen 
mag het weer aanwezig zijn in de dagelijkse beleving. Niet om een shockerende 
confrontatie uit te lokken, maar om de bewustwording van de eindigheid en daarmee 
de kostbaarheid van het leven te stimuleren. De begraafplaats en het uitvaartcentrum, 
de eerste is het herkenbaarst aanwezig, bevinden zich dan ook op een steenworp 
afstand van het hart van 's-Hertogenbosch. Op een plaats waar een oude en een 
hedendaagse toegang tot de stad ligt. Deze stad heeft een rijke historie, een waar 
de locatie, Bastion Vughten en het Bossche Broek, hun ontstaan aan te danken 
hebben en er geen geringe rol in hebben gespeeld. Alvorens de locatie te bespreken 
eerst een vogelvlucht door de rijke historie van de stad van het ontstaan tot recente 
ontwikkelingen en aansluitend de toekomstplannen voor de locatie en omgeving. 

Historie van de locatie 

Van oudsher is 's-Hertogenbosch een vestingstad, het centrum heeft dit karakter 
grotendeels behouden. De stad is gesticht op een verhoging tussen de samenvloeiing 
van de Dommel en de Aa nabij de uitmonding in de Maas. Uitbreiding van de stad door 
de eeuwen heen, oorspronkelijk was de stad niet veel groter dan de omvang van de 
huidige markt, hebben er voor gezorgd dat vertakkingen van de riviertjes binnen de 
stad zijn komen te liggen. In het begin als natuurlijke, later als gekanaliseerde en 
deels overkluisde waterlopen. Ze leverden drink- en waswater, daarnaast deden ze 
dienst als riool en vaarwater. Door de Binnen Dieze (zo worden ze genoemd als ze 
binnen de stad stromen) bij belegering te verhinderen de stad in te stromen kwam 
het hele gebied rond de stad onder water te staan. Deze techniek (inundatie) was 
het verdedigingsmiddel van de stad. Tegenwoordig is de Binnen Dieze een belangrijke 
toeristische attractie. 

In 1185 kreeg de stad haar stadsrechten, met bijbehorende handelsprivileges, van 
hertog Hendrik I van Brabant. Niet lang daarna is begonnen met de bouw van de 
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eerste stenen stadsmuur. Omstreeks 1225 is deze voltooid. In de Bossche binnenstad 
is de loop van deze muur op veel plaatsen in de bestrating zichtbaar gemaakt met 
een afwijkende bestrating van basalt. Door de snelle economische ontwikkeling schiet 
de ruimte binnen de vesting al snel te kort. Eind dertiende eeuw is dan ook begonnen 
met een tweede veel ruimere stadsmuur. Aan het einde van de veertiende eeuw 
werd er een nieuw deel bij de stad getrokken het verlengde van de Vughterweg; 
de Vughterdijk. De Vughterpoort, ook wel Pieckenpoort12.2) genoemd, werd daarmee 
de zuidelijkste poort van de stad. De eerste vermelding van deze poort dateert van 
1399 en is te vinden in de stadsrekening van dat jaar. De muur tussen deze poort 
en de oostelijker gelegen Kruisbroeders-hekel is later gereed gekomen. De Piecken
poort, waarschijnlijk dankt zij haar naam aan de vijf tot zeven torenspitsen die haar 
bekroonde, werd de schoonste stadspoort genoemd van der Nederlanden genoemd. 
Een hoog gebouw waarin zich de eigenlijke poort bevond met zware houten deuren 
en ijzeren valhek. Op de hoeken van de hoofdpoort stonden vier torens en het steile 
gotische dak was eveneens bekroond met een torenspits. Oorspronkelijk bestond het 
alleen uit de hoofdpoort, later werd voor de poort een voorpoort gebouwd die diende 
om de hoofdpoort te beschermen. Deze voorpoort bestond uit een lager langwerpig 
gebouw, geflankeerd door torentjes. Tussen beide poorten lag een 'ruim' plein. De 
poort stond, ze is gesloopt aan het einde van de negentiende eeuw, ongeveer in het 
midden van het huidige Wilhelminaplein, beter bekent als het Heetmanplein. Onder dit 
knooppunt liggen de resten van de eens zo illustere poort verborgen. 
Een eeuw na de inlijving van de Vughterdijk volgt het Hinthamereinde, tot de vestin
gwet van 1874 de laatste uitbreiding van het grondgebied. 

De stad mag zich dan enkele eeuwen lang niet uitgebreid hebben wat niet betekend 
dat de vestingwerken onveranderd bleven. Verbeteringen en aanpassingen zijn door 
haar hele bestaan heen uitgevoerd. Vaak was de aanleiding een dreigende aanval of 
vlak erna. Enkele hoogtepunten: 

1518 Vanaf dit jaar werd er bagger tegen de binnenzijde van de stadsmuur op
geworpen; een maatregel tegen het steeds effectiever worden van het 
kanongeschut. 
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1542 Op bevel van Brussel werd de gehele muur aan de binnenzijde met een 6,5 
meter aarden wal versterkt 

25 juli 1543 Maarten van Rossum (Gelderse belager) verscheen voor de muren 
van de stad. Ondanks zijn dreigementen en het in brandsteken van het 
gehucht 'Vranckenhoffstadt', voor de Vughterpoort, lukte het hem niet de 
stad in te nemen. 

22 augustus 1566 De Beeldenstorm bereikte op 's-Hertogenbosch. In dat najaar van 
waren de meeste kerken weer in katholieke handen en tot de Pacificatie van 
Gent, in 1576, waren de protestanten slechts ondergronds actief. 

1 juli 1579 Het Schermersoproer, hierna koos de stad definitief voor de kant van de 
koning. Vanaf nu was 's-Hertogenbosch een frontstad, die keer op keer het 
mikpunt zou worden van de Staatse troepen. 

1594 De aanval van Maurits leidde wederom tot verbeteringen. Toen werd v66r 
de Vughterpoort een voorhoofd aangelegd, een verdedigingswerk in de vorm 
van een halve maan, omgeven door water. De draaibomen ter afsluiting van 
de toegangswegen v66r de poorten versterkte men met voorwerken. Zo 
ontstonden de schansen Sint Anthonie en Albertus. Ter verdediging van de 
twee toegangswegen bij inundatie, de Vughterweg en Hinthamerweg, 
besloot men omstreeks 1600 deze schansen te versterken tot forten. De 
resten van fort Sint Anthonie(23J liggen bij en onder Villa Valk, Vughterweg 74. 

1609-1621 Het Twaalf jarig bestand bracht een periode van rust die gebruikt 
is om de vesting een gedaante verwisseling te doen ondergaan. lngenieur Jan 
van der Weeghen, krijgsbouwkundige van de aartshertogen, kreeg in 1609 
opdracht om een ontwerp te maken voor de bastionering van de stad. De 
plannen kregen de goedkeuring van de regering in Brussel en na een laatste 
inspectie door Silvain Bollyn en Sebastiaan Thienen in 1614 was er begonnen 
met de uitvoering van de plannen. 

Dit is het moment waarop de locatie een deel van zijn nu nog herkenbare vorm 
krijgt; de plannen voorzagen onder andere in de bouw van twee bastions bij de 
Vughterpoort Het westelijke droeg de naam bastion Deuteren en het oostelijke is 
Bastion Vught maar werd ook Galgenbolwerk genoemd vanwege de galg aan de 
overkant van de Dommel. Op dit laatste bolwerk of bastion komt het uitvaartcentrum 
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te verrijzen, tegenover de begraafplaats in het Bossche Broek. 
Als aanvulling op de bouw van de bastions werd het schootsveld van de Vughterpoort 
vergroot en verbeterd. Hiervoor werden bomen verwijderd en het gehucht 'Vrancken
hoffstad' gesloopt en afgegraven. Het afgraven diende om de vijand geen droge 
verschansing te geven in geval van inundatie tijdens een belegering. Voorbij Fort Sint 
Anthonie, werd fort Isabella gebouwd. Tegenwoordig is asielzoekers centrum Vught er 
gehuisvest. 

1629 Alie moeite ten spijt, eind april sloeg prins Frederik Hendrik zijn beleg voor 
de stad op met 24.000 man voetvolk en 4.000 ruiters. Nadat op 11 
september een grote galerij naar Bastion Vught gereed was gekomen, bliezen 
mineurs in alle vroegte het bolwerk op. De ravage was groot en veel verdedi
gers kwamen om onder het puin en de aarde. Na een belegering van vier en 
een halve maand viel de stad voor het eerst in haar geschiedenis(2.si. 

Een vertelling van die vroege ochtend: 
Het bittere einde naderde ... De hoofdgracht der veste is hier en daar 
reeds met rijswerk en bies overbrugd. Wat baat het of men daar de vlam 
insteekt? Achter b/oedbespatte schanskorven warden wij teruggedreven op 
den hoofdwal. 11 september, 's nachts om half vier ... een breuk geschoten 
in den muur. Een bres!! Hoort Gij nag bisschop Ophovius, hoe te midden van 
dien nacht de groote stormklok van uw kathedraal began te luiden? Weet Ge 
nag, hoe de burgers, die niet de nachtwake hadden, door deze Jobsklanken 
uit hunne rust werden gewekt? 

Het langdurige beleg liet de vesting zwaar beschadigd achter. Na de inname verrichte 
men provisorische herstelwerkzaamheden. Als gevolg daarvan vielen in de jaren dertig 
bressen in de muur. De Pieckenpoort, het vroeger bouwkundig zo rijke gebouw, was 
zwaar beschadigd door de beschietingen. Ontdaan van haar torens bleef zij lange 
tijd bleef in deze ru·ineuze toestand staan, totdat het stadsbestuur besloot haar zo 
voordelig mogelijk te laten repareren(2AJ. 

1697 Een nieuwe periode brak aan toen de Staten-Generaal aan Menno van 
Coehoorn opdracht gaf om voorstellen te doen tot de vorming en aanleg van 
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verdedigingslinies in de meest bedreigde delen van het land. 's-Hertogen 
bosch werd in strategisch samenhang opgenomen in het Zuidelijke Frontier. 
Belangrijk was weer de inundatie van de verdedigingslinie. Van Coehoorn deed 
een aantal voorstellen ter verbetering van de Bossche vesting, die de stad van 
een groot aantal voorwerken voorzagen. In 1701 werd er begonnen met het 
aanleggen van voorwerken bij de Sint-jans-, Vughterpoort(2.G> en Hinthamer
einden. 

In de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw was de buitenkant van de vesting 
in zodanig slechte staat dat er maatregelen genomen moesten worden. De muren 
werden over de gehele lengte van de buitenschil ontdaan en voorzien van een nieuwe 
bakstenen bekleding van tweeentwintig centimeter dik. Deze klampmuur bepaald tot 
op de dag van vandaag het aanzien van een groot deel van de Bossche vesting. 

1870 De vesting werd in staat van paraatheid gebracht als gevolg van de Frans-
Duitse oorlog. Hierbij werden de borstweringen met aarden wallen verhoogd 
en de bomen gekapt Nederland raakte echter niet betrokken bij de oorlog en 
dat was het laatste wapenfeit van de vesting. 

1874 De vestingwet van onthief de vesting van haar verdedigende taak. 

In 's-Hertogenbosch was de functie van de vestingmuren niet alleen het beschermen 
tegen oorlogsdreigingen. De belangrijkste reden waarom er nog zoveel van de vesting 
behouden is, is haar water en grondkerende functie. De wallen en haar hekels regu
-leren de waterstand van de Binnen Dieze en houden daarmee de kelders van de 
Binnenstad droog. De hoge waterstanden in het laatste decennium van de twintigste 
eeuw hebben de waarde van de muren bewezen. Door de hekels in verval te laten 
geraken was men niet in staat het water buiten de stad te houden; kelders liepen 
daardoor vol water. Door restauratie van de hekels is het mogelijk hogere water
standen te verwerken zonder een ondergelopen kelder. De grondkerende functie is 
overduidelijk te ervaren op de Zuidwal. Daar ligt het Bossche Broek enkele meters lager 
dan het grondniveau binnen de vesting. Door de eeuwen heen is het grondniveau 
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gestegen door ophoping van vuil, bagger uit de Binnen Dieze en de aarden borstwering 
van de vesting zelf. 

Ondanks de water en grondkerende functie is er het een en ander verloren gegaan, 
ook op de locatie. Bastion Deuteren is bij het rechttrekken van de Dommel gesloopt 
en de voorwerken sneuvelden aan het eind van de negentiende eeuw door het 
kanaliseren ervan. Van Bastion Vught zijn nog twee faces zichtbaar met in een daarvan 
een schietgat dat bij een kazemat in het bastion hoorde. De oude houten Santvliet 
standerdmolen, de enige bebouwing op bastion Vught, was al gesloopt. Er restte 
nog een grote zandberg; de oorspronkelijke molenberg. Op deze plaats zou later het 
protestants ziekenhuis gebouwd worden, naast villa lllusio. 
De Vughterpoort moest het ook ontgelden. Een tastbare herinnering aan deze histo
rische poort rest ons nog: de grote gevelsteen(211. Die is nog altijd zichtbaar in het Oud 
Bogardenstraatje aan de Verwerstraat, waar hij ingemetseld is in de tuinmuur van het 
Gouvernementshuis. 

Na de sloop van de Vughterpoort en de ophoging van het gebied voor de poort is er 
op het voormalige militaire terrein het Wilhelminapark aangelegd12a1. De Zuidwal werd 
de Parklaan een wandel promenade annex park, geen ongewone bestemming van 
de ruimte die de geslechte vestingwerken innamen. Van het fraaie Wilhelminapark is 
weinig meer over. Alleen de zonnewijzer ter ere van het 750-jarige bestaan staat er 
nog, al is het op een andere plaats. De Parklaan op de Zuidwal is veranderd in een 
drukke verkeersader. Villa lllusio aan de rand van het park bestaat nog steeds. Na 
enige uitbreiding heeft nu het Chalet Royal er haar intrek genomen. Het Protestants 
Ziekenhuis is vervangen door een nieuw ziekenhuis. Tegenwoordig is het pand geen 
ziekenhuis meer maar huisvest het de Rijksverkeersinspectiedienst en andere 
bedrijven. Tussen Chalet Royal en het voormalige ziekenhuis zijn nog enkele apparte
menten gebouwd. 

Het Bossche Broek is ook aan verandering onderhevig geweest. In de jaren zeventig 
is het grotendeels op de schop gegaan in het kader van ruilverkaveling. De oude 
loop van de dommel, welke dwars door het gebied liep, is grotendeels gedempt of 
rechtgetrokken in de vorm van een afwateringssloot. 
Na de dijk doorbraak, op 25 januari 1995, kwam men tot de conclusie dat de dijken 
rond het gebied te laag waren. Het wiel tegenover Bastion Vught is door deze dijk
doorbraak ontstaan. Naast de dijkverhoging is er op de plaats van de dijkbreuk een 
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controleerbare dijk-door-steek plaats gemaakt Het Bossche Broek is daarmee een 
retentie gebied geworden in tijden van extreem hoog water.1 

Het eilandje onder de Vughterbrug (nu een soort dierentuintje) is, na verluid, het 
grondvlak van een ravelijn van de Vughterpoort Dit eilandje is via een met de hand 
te bedienen pontje(2.9) en het 'knuppeltjespad' (een voetgangersbrug over de Vughter
stuw) opgenomen in de wandelroute langs de vestingwerken. Zo is het Bossche Broek 
in verbinding gebracht met het Wilhelminaplein. Een uitstekende manier om de vesting 
eens van de andere kant te bekijken. Er kleeft echter een nadeel aan; het pontje is 
regelmatig buiten bedrijf. Wandelaars zijn dan genoodzaakt om op hun schreden terug 
te keren naar de dichtstbijzijnde uitgang van het Bossche Broek aan de Pettelaarseweg 
1,2 Km verderop.2 

Toekomst plannen 

Het mag duidelijk zijn dat 's-Hertogenbosch onlosmakelijk verbonden is met haar 
vestingwerken. Steeds weer uit het zich in de moeite die genomen wordt om de 
vesting te herstellen, het blijft niet bij instandhouding. De plannen die er nu liggen gaan 
verder: enerzijds het terugbrengen van gesloopte c.q. verborgen delen en anderzijds 
het versterken van de beleving van de vesting. 
Het gebied rond de vestingmuur zal daardoor op diverse punten sterk van karakter 
veranderen. Een van die gebieden is het huidige Wilhelminaplein, de locatie van het 
uitvaartcentrum. Het ingewikkelde verkeersplein, wat nu beeld bepalend is, wordt 
vervangen door een rotonde. De aanleg van de Gementweg die het knooppunt zal 
ontlasten maakt dit mogelijk. Het toekomstbeeld voorziet ook in het dubieuze plan om 
op de plaats van de voormalige Vughterpoort een nieuw poortgebouw te realiseren. 
De verborgen vestingwerken onder het plein worden, indien mogelijk, hersteld of 
zichtbaar gemaakt Het geheel krijgt een groener karakter in de vorm van grasvelden 
en bomenrijen. Parkeergelegenheid wil men ondergronds realiseren en wel onder het 
huidige parkeerterrein, daar waar vroeger een voorwerk lag. Deze combinatie van 
maatregelen is bedoeld om het gebied weer een duidelijke ingang tot de stad te laten 
vormen, met een sterke overgang tussen "binnen" en "buiten" de stad. Voor het 
Bossche Broek, de locatie van de begraafplaats, is de wens geuit door de heemkring 
om de oude Dommel loop te herstellen. Het is niet waarschijnlijk dat dit in zijn 
volledigheid zal gebeuren; dit zou een omkering van de ruilverkaveling uit de jaren 
zeventig van de vorige eeuw betekenen. · 
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Tweedeling 

In de voorgaande tekst is duidelijk geworden dat de locatie uit twee delen bestaat. 
Hoewel ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ze naast elkaar liggen zijn 
ze onderling sterk verschillend van karakter en voorkoment2101. Bastion Vught is een 
uitloper van de stad, een vestingmuur oprijzend uit het water van de Dommel. Er 
bovenop staat een flatgebouw, een kantoor en een restaurant in een voormalige 
statige villa. Deze gebouwen staan enigszins ge'isoleerd van de rest van de overige 
bebouwing door het Wilhelminaplein desondanks is het overduidelijk stedelijk. Het 
Bossche Broek is totaal anders; laag gelegen weilanden met hier en daar (meestal op 
de kavelscheidingen) wat struiken en bomen. De enige bebouwing in het gebied is een 
voormalig gemaalhuisje. 
Deze tweedeling en hun scheiding, de stadsgracht of de Dommel, komt terug in 
het ontwerp; deze bestaat organisatorisch ook uit twee delen. De delen van de 
locatie Bastion Vught en het Bossche Broek komen overeen met respectievelijk het 
uitvaartcentrum en de begraafplaats. 
De plaatsing van de delen klopt niet alleen schaaltechnisch (de begraafplaats had 
niet gepast op het bastion), maar ook op verschillende symbolische manieren. Om 
van het uitvaartcentrum of het parkeerterrein bij de begraafplaats te komen moet 
de Dommel overgestoken worden via een voetgangersbrug (deel van het ontwerp). 
Dit kan uitgelegd worden als het oversteken van de Styx en het betreden van de 
dodenwereld. In verschillende religies vertegenwoordigd water een grens waarover de 
doden niet terug kunnen keren, met andere woorden ze kunnen de nabestaanden 
niet lastig komen vallen. Anders gezien kan de brug de onlosmakelijke verbondenheid 
van het leven met de dood uitbeelden; een brug geslagen tussen de beide delen. 
Een veel eenvoudigere interpretatie is het tastbaar maken van een overgang, welke 
overgang dan ook. 
lronisch is dat wat aangemerkt is al de oorzaak voor de vervreemding van de dood, de 
begraafplaatswet van 1827, in het ontwerp zonder problemen van toe passing is; de 
begraafplaats ligt buiten de bebouwde kom, op voldoende afstand van de stadsmuur. 
De locatiekeuze voorkomt de negatieve kant van deze wetgeving. 
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Hoewel bijna geheel door toeval is het aardig om te vermelden dat de crematieovens 
in het uitvaartcentrum net buiten het verloop van de stadsmuur liggen. Een dergelijk 
spel met symbolische betekenis, het 'binnen' of 'buiten' de stadsmuur, wordt ook 
gespeeld op het vlak van de beplantingskeuze in het ontwerp. 

lngrepen in de bestaande situatie 

In het Bossche Broek is in principe ruimte genoeg om het ontwerp te realiseren, 
op het Bastion is dat zeker niet het geval. Het een en ander moet veranderen wil 
er genoeg ruimte ontstaan voor een compleet uitvaartcentrum en de onvermijdelijke 
parkeerplaats<211J. Enkele noodzakelijk ingrepen maken deel uit de eerder genoemde 
toekomstplannen voor het gebied. De ideeen voor het terugbrengen van een rotonde 
ter vervanging van het huidige verkeersknooppunt, de nieuwe parkeervoorzieningen 
op de plaats van de bestaande kleine parkeerplaats en het opwaarderen van de 
groenvoorzieningen voor de gehele omgeving van het Wilhelminaplein adopteer ik 
gedeeltelijk. Deze ideeen en plannen worden niet letterlijk overgenomen, deels door
dat ze nog niet concreet uitgewerkt zijn. Mijn plannen voor de groenvoorzieningen 
worden in een apart hoofdstuk behandeld, de rest komt hier aanbod. 
De voorgenomen realisatie van een ondergrondse parkeergarage ter vervanging en uit
breiding van de huidige parkeervoorziening neem ik niet over. Door de herstructurering 
van de verkeersafwikkeling komt er ruimte vrij voor de herinrichting en uitbreiding van 
de bestaande parkeerplaats. Daarnaast is een ondergrondse parkeergarage minder 
geschikt voor bezoekers van het uitvaartcentrum of de begraafplaats. Het kan onge
wenste associaties oproepen en is lastig in de orientatie voor mensen die overmand 
zijn door emoties. De ingang (voor auto's) is wel, net zoals in de bestaande plannen, 
een afslag van de rotonde. De parkeerplaats is op die manier vanuit alle richtingen 
eenvoudig te bereiken zonder u-bochten te hoeven ma ken. Bovendien kan op deze 
manier de voetgangersverbinding met het uitvaartcentrum en de begraafplaats 
gescheiden worden gehouden van de in- en uitgang voor auto's. 
Met de in- en uitgang van de parkeerplaats erbij heeft de nieuwe rotonde op het 
Wilhelminaplein vijf armen. Mede daardoor en doordat ik de rotonde inzet om een 
stuk historisch erfgoed zichtbaar te maken, wordt hij groter (in diameter) dan in de 
oorspronkelijke plannen. De rotonde ligt namelijk direct boven de restanten van de 
Vughterpoort Op geen enkel andere plaats in de stad is het mogelijk om de geslechte 
stadspoorten weer in het daglicht te brengen. Hoogstens kan de plattegrond ervan 
met basalt in de bestrating aangegeven worden. Het is een zeldzame kans, welke met 
beide handen aangegrepen moet worden. De restanten van de poort liggen onder het 
huidige maaiveld verborgen. In combinatie met het zichtbaar maken van het 'binnen' 
en 'buiten' de vesting vraagt het om het uitgraven van de grond voor de poort tot op 
het oude niveau. Dat betekend dat de rotonde uitgehold wordt met erin de oude poort 
in plaats van een opzichtig nieuw poortgebouw bovengronds, zoals in de bestaande 
plannen. 
Dit zijn redelijk bescheiden ingrepen in de locatie, eenvoudig in te passen en te 
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realiseren. De volgende ingreep is rigoureus maar noodzakelijk voor de realisatie van 
het ontwerp: de sloop van de appartementen en het kantoorgebouw op het Bastion. 
De enige bebouwing op het Bastion, naast het uitvaartcentrum, is Chalet Royal. Er zijn 
twee of eigenlijk drie belangrijke redenen om dit pand te behouden: ten eerste staat 
het niet in de weg, ten tweede is het een karakteristiek pand bij de ingang tot de 
stad en de derde en laatste reden is dat deze voormalige villa nu een horeca functie 
vervuld. De ligging van het pand, op de route van de begraafplaats naar de parkeer
plaats, maakt het uitermate geschikt voor een korte stop na een bezoek aan het graf 
van een dierbare of voor het houden van een jaarlijkse herdenkingssamenkomst. Ook 
kan ervoor gekozen worden om de koffietafel niet in het uitvaartcentrum te houden 
maar hier. 
lk begon deze tekst met de vaststelling dat er genoeg ruimte is in het Bossche Broek 
voor de realisatie van de begraafplaats. Toch moet er een serieuze ingreep gedaan 
worden om het mogelijk te maken. Voor ik de ingreep uit de doeken doe, wil ik 
eerst iets over het Bossche Broek rechtzetten. Er zijn personen en groepen die ageren 
tegen elke ingreep in het gebied omdat deze het historische en natuurlijke karakter 
zouden aantasten. Zij willen koste wat kost het hedendaagse beeld instandhouden, 
conserveren onder een glazen stolp. Het spijt me, maar deze mensen geloven wat ze 
willen geloven. Er is weinig natuurlijks en al helemaal niets historisch aan het Bossche 
Broek, zeker niet in het gedeelte dicht bij de stad. De gedekte weg en de voorwerken 
van de vesting zijn al in de negentiende eeuw verdwenen. Een hoger liggend deel 
meteen achter de dijk tussen de Grote Hekel en Bastion Oranje is geen restant 
van de gedekte weg maar bagger uit de stadsgracht. De dijk is opgeworpen tijdens 
de ruilverkaveling waardoor de oude onregelmatige en kleine kavels verdwenen en 
daarmee ook de slootkantbegroeiing van wilgen en elzen. In dezelfde periode is ook 
de oude Dommel grotendeels gedempt. Het beeld dat geconserveerd moet worden 
is niet historisch en de natuurlijke kwaliteit is paste vinden aan de andere kant van 
het gebied. Vlakbij de snelweg, waar ze na de watersnood van 1995 hoge dijken 
langs opgeworpen hebben en waar ze nu een nieuw gemaal aan het bouwen zijn. 
Natuurlijke waarden heeft het gebied wel degelijk, maar men schiet soms te ver door 
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bij het beschermen ervan. Dit commentaar is dan ook geen vrijbrief om het hele 
Bossche Broek vol te bouwen, het wil alleen de feiten geven. 
Mijn ingreep in het gebied is het ophogen van het terrein voor de begraafplaats met 
2, 10m en het verbreden van een deel van een waterloop, welke aansluit op het laatste 
restant van de oude Dommel. Deze verbreding wordt een waterpartij midden in· de 
begraafplaats. De ophoging van 2, 1m zorgt dat het maaiveld van de begraafplaats net 
onder dijkniveau ligt De ophoging lijkt veel, maar vrijwel elke begraafplaats moet een 
dergelijk actie ondernemen om aan de wettelijke eisen te voldoen. De oude begraaf
plaats van 's-Hertogenbosch moest destijds (na 1827) al met drie meter opgehoogd 
worden, tegenwoordig zijn de eisen alleen maar strenger geworden. Verder is de enige 
andere ingreep in het gebied de verbindingsbrug met het Bastion. 
Kortom de ingrepen in het Bossche Broek om het plan te realiseren zijn beperkt De 
omvang en de invloed er van zijn van een andere orde. Op het bastion is de grootste 
ingreep is de sloop van de bebouwing. 

1. Voorbeeldenboek parels van vernieuwend waterbeheer, uitgave iov ministerie van verkeer en waters ta at 
2. De moerasdraak, achthonderd jaar Bossche vestingwerken, R.Glaudemans, Adr. Heinen, 's-Hertogen 

bosch 1999 
Als de dag van gisteren .. Den Bosch: drie generaties en hun stad, Peter-Jan van der Heijden, Waanders, 
Zwolle 1988 
's-Hertogenbosch cartografisch bekeken, lneke Kuyer, Het Bossche prentenmuseum, 's-Hertogenbosch 
2001 
Ach lieve tijd: 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren, Peter-Jan van der Heijden, Waanders, Zwolle 
1982-1983 
Historische maquette 's-hertogenbosch: stad en vesting, Magriet van Boven, Noordbrabants museum, 
's-Hertogenbosch 1985 

3. Ontwikkelingsplan Vestingwerken, voorlichtingsbrochure gemeente 's-Hertogenbosch 1999 
http/ /www.bastion-oranje.nl 
http/ /www.vestingwerken.nl 
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Het ontwerp 

De locatie heeft vooral in het beginstadium van het ontwerp houvast geboden; vanuit 
de logica van het organisatorische geheel kregen de parkeerplaats, het uitvaart
centrum en de begraafplaats hun eigen plek. Uiteraard is de precieze plek gedurende 
het proces onderhevig geweest aan veranderingen en verschuivingen door de 
ontwikkeling van het plan zelf. 

De ontwikkeling van het uitvaartcentrum 
Het uitvaartcentrum moest zich gaan nestelen op het stuk grond ingesloten door 
de Parklaan, de Vughterweg en de rand van het bastion. Vanuit de situatie en de 
duidelijk aanwezige geschiedenis komen een aantal randvoorwaarden naar voren. De 
geschiedenis heeft twee voorwaarden opgeleverd. Een daarvan is al besproken in het 
vorige hoofdstuk, namelijk het zichtbaar en bereikbaar maken van de oude poort. De 
tweede voorwaarde hangt daar sterk mee samen; het verbeteren van het laatste stuk 
(Bastion Vught) van de vestingroute. Dit houdt ondermeer in dat de parkeerplaatsen 
moeten verdwijnen en de groenvoorzieningen meer ruimte krijgen, om een parkachtig 
karakter te creeren. Een voetpad geeft aansluiting op de vestingroute langs de Park
laan. Voor het gebouw betekend dit, naast het terugliggen ten opzichte van de vesting, 
dat het gebouw de achtergrond is voor mensen op het bastion, passerend of van het 
uitzicht genietend. Aan de ene kant heeft het als gevolg dat het gebouw aan die kant 
vrij gesloten moet zijn om te voorkomen dat de aanwezigen in het uitvaartcentrum 
in een etalage staan. Aan de andere kant moet het aansluiten bij het karakter van de 
locatie en niet overduidelijk uitdragen een uitvaartcentrum te zijn. De vrije ruimte tot de 
rand van het bastion is niet enorm daardoor kan het uitvaartcentrum aan deze zijde 
niet erg hoog worden. Wil het niet dreigend of opdringerig overkomen. 
De locatie zelf daarentegen vraagt aan deze kant, vanuit het Bossche Broek, om een 
zekere zichtbaarheid van het gebouw. De andere zijden van het gebouw hebben ook 
massa nodig om mee te kunnen werken in de stedelijke massa aan de overzijde van 
de Parklaan. Chalet Royal heeft op het gebied van de plaats en de vorm van het 
uitvaartcentrum voorwaarden opgeleverd. In eerste instantie was de opzet dat het 
uitvaartcentrum een neutrale achtergrond zou vormen voor het restaurant, komende 
vanuit Vught. Het markante pand zou daardoor duidelijker zichtbaar worden tijdens het 
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benaderen van de stad. Vanaf de andere kant gezien werd het pand daardoor juist 
aan het zicht onttrokken. In een latere fase is deze insteek dan ook verdwenen en is 
er gekozen voor strategisch geplaatste platanen en een bescheiden plein tussen het 
uitvaartcentrum en Chalet Royal. In combinatie met de verbetering van de vestingroute 
bleef daardoor een min of meer L-vormig terrein beschikbaar voor het gebouw. 

De locatie en haar geschiedenis zijn niet de enigen die voorwaarden gegenereerd 
hebben. Veruit de belangrijkste en zeker de lastigste zijn afkomstig van het programma 
en de organisatie ervan. Tel daarbij op de punten die ik zelf als vereist beschouw 
(ontstaan tijdens de voorstudie) zoals een aflegKamer, familiekamers, een 
bereikbare ovenruimte en je hebt een organisatorische chaos om op te lossen. Functies 
uit het programma vormen diverse routes door het gebouw welke elkaar al dan niet 
mogen kruisen. Zo kunnen er op twee plaatsen overledenen binnengebracht worden, 
kunnen er meerdere groepen nabestaanden tegelijkertijd in het gebouw zijn en zijn er 
goederenstromen nodig om het uitvaartcentrum te kunnen laten functioneren zoals 
garderobe's, kisten of eten en drinken. 
Een opsomming van de belangrijkste programma functieS(nrs. verwijzen naar revooi bij plattegronden): 

entree met receptie(1.2i 
twee uitvaartzalen met voor en na ruimte(3.4,Sl 
twee condoleanceruimten (koffietafel) (VJ 
aflegruimte voor nabestaanden(10,11i 
aflegruimte voor personeel(31J 
opbaarkamers met bijbehorende familiekamerS(14,1si 
ovenruimte voor nabestaanden(7) 
ovenruimte voor personeeh33l 
urnenkamen1si 
toonzaal(2oi 
bedrijfskeuken/kantine(21J 
kantoon26J 
diverse opslagruimten 
inpandige parkeerplaatsen voor lijkwagenS(3oJ 

Deze programmafuncties zijn onder te verdelen in 5 groepen: aflegging+opbaring, 
uitvaart, urnenkamer, toonzaal en bedrijfsfuncties. Twee van deze groepen, 
urnenkamer en toonzaal, vallen op door hun specifieke benaming. Ze bestaan dan 
ook ieder uit twee ruimten waarbij een ondergeschikt is aan de naamgever. Zo is de 
bespreekkamer ondergeschikt aan de toonzaal en de urnenuitgifte ondergeschikt aan 
de urnenkamer. De overige groepen bestaan uit meerdere ruimten en zullen onder 
een eigen kopje beschreven worden. Om de groepen en hun functioneren te kunnen 
plaatsen binnen het geheel wordt eerst het gebouw in grote lijnen. 
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Het gebouw in grote lijnen 

Het grote probleem bij een uitvaartcentrum als dit is de manier waarop diverse 
functies met elkaar verbonden worden. Zeker doordat er maar een hoofdingang is; 
de meeste uitvaartcentra en crematoria hebben voor iedere uitvaartzaal een aparte 
ingang. Dit uitvaartcentrum heeft daarnaast ook een crematieoven waardoor er open 
en gesloten circuits ontstaan, respectievelijk een begrafenis en een crematie. De 
oplossing is gevonden in twee maatregelen. Ten eerste vormt de uitvaart een blok 
bestaande uit: voorruimte, uitvaartzaal, naruimte en de condoleanceruimte. Binnen 
een dergelijk blok is de volgende ruimte of fase steeds te bereiken vanuit de huidige. 
Het uitvaartcentrum heeft twee van dergelijke blokken. Ze zijn duidelijk herkenbaar in 
de gevelaanzichten. Het spreekt voor zich dat deze blokken de gesloten circuits zijn. 
Er ontstaat een semi-gesloten circuit wanneer nabestaanden mee naar de oven willen. 
Het uitvaartcentrum beschikt over een oven geschikt voor dat doel, de beide zalen 
moeten hem delen. Dit probleem wordt tegelijkertijd opgelost met het open circuit; de 
begrafenis. Door beide naruimtes te koppelen aan een centrale gang, welke een 
uitgang richting de begraafplaats heeft, kunnen beide zalen gebruik maken van 
dezelfde oven. Een dwars geplaatste gang verbindt de entree via de centrale gang met 
de aflegruimte en de opbaarkamers. De plaatsing van een centrale liftgroep in deze 
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gang tussen de entree en de centrale gang zorgt ervoor dat, hoewel gescheiden, alle 
functies toch bereikbar zijn door middel van de kruisvormige gang. 

Op diverse plaatsen in het gebouw zijn dubbele wanden aanwezig. Ze hebben 
verschillende functies: dubbele gevel, zitnissen, leidingschachten, verplaatsbare 
garderobe of lichthapper. Als dubbele gevel maakt hij het mogelijk om een totaal 
andere binnengevel te hebben onder de gevelcompositie geweld aan te doen. 
Bovendien kan er veel licht binnen gehaald warden om deze vervolgens via de binnen
gevel gereguleerd de zalen te laten verlichten. Veelvuldig is de dubbele muur gebruikt 
om muurnissen te vormen waarin banken kunnen staan. Dit is een vertaling van 
de urnenwanden op de begraafplaats naar een voor het uitvaartcentrum geschikte 
variant Een nis is een afschermende ruimte, die omarmt en een beschutte ruimte 
vormt, zonder dat het contact met de omgeving volledig verdwijnt. Het is een klein 
stapje terug. Vanuit die gedachtengang zijn ze op meerdere plaatsen in het ontwerp 
op gen omen. 

Nu het functioneren van het gebouw in grate lijnen is beschreven kan er stilgestaan 
warden bij het exterieur van het uitvaartcentrum. De rest van het hoofdstuk bestaat 
uit beschrijvingen van de verschillende delen van het interieur. Het exterieur wordt 
gekenmerkt door de zacht gele baksteen, betonnen lamellen en veel glas. De eerder 
genoemde uitvaartblokken vormen de twee hoofdvolumes. Ze hebben een sterke 
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verticale belijning door de lamellen waartussen glas en metselwerkvlakken zitten. 
lndividuele ramen hebben deze volumes niet. Tussen deze twee in ligt de entree. De 
entree heeft geen lamellen maar is geheel gemetseld, de twee hoofdvolumes worden 
zo visueel van elkaar gescheiden. Samen met Chalet Royal vormen ze drie wanden van 
het pleintje, de vierde 'wand' bestaat uit bomen. 

Een heel ander gezicht toont het aan de andere zijde van het gebouw, waar het 
uitkijkt over het Bossche Broek. Dit is de kant met de opbaar- en familiekamers. De 
opbaarkamers zijn twee keer zo hoog als de familiekamers, deze zijn op hun beurt 
weer twee keer zo lang. Samen met de spaarzaam aanwezige smalle ramen krijgt het 
de uitstraling van een verdedigingswerk op het bastion zonder dat er een grote massa 
een dreigende achtergrond vormt. Evenals de entree zijn in dit deel van de gevel geen 
lamellen gebruikt. In het verlengde van de opbaarkamers ligt de aflegruimte, deze 
heeft dezelfde gevel als de twee hoofdvolumes. De aflegruimte heeft een eigen 
besloten buitenruimte grenzend aan de Parklaan. Op de hoek doet het uitvaart
centrum een stap terug om de oude plataan die er staat te behouden. 

De ingetogen en rustige vormgeving geven het uitvaartcentrum op sommige plaatsen 
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een statig karakter. De keuze voor een zacht gele baksteen behoedt het gebouw voor 
een sobere deprimerende uitstraling. Richting de omringende bebouwing toont het een 
massa met een duidelijke belijning, richting het Bossche Broek neemt de massa en de 
belijning af en blijven eenvoudige heldere volumes over. 
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Ruimtes in het uitvaartcentrum 

De aflegging en opbaring, meer dan steriele ruimtes. 
De aflegruimte en de daarbijhorende opbaarvoorzieningen zijn verregaand be·1nvloed 
door het eerder genoemde beeld, opgeroepen door de uitvaartgewoonten van de 
Gran Sisa en de Chewre Kadiesja. De aflegkamer en ruimte zijn het antwoord op 
de stijgende behoefte om de overledene zelf te wassen en aan te kleden. Organisa
torisch gezien is de ingang van de aflegruimte een achteringang. In het ontwerp is de 
opzet anders; het is een zelfstandige ingang specifiek bedoeld om de nabestaanden 
samen met de overledene direct de aflegruimte en van daaruit de aflegkamer te laten 
betreden. De ingang heeft een eigen parkeerplaats met ruimte voor enkele auto's 
zodat de nabestaanden de lijkwagen met de overledene niet uit het oog hoeven 
te verliezen. De ingang is voorzien van een luifel waaronder de lijkwagen parkeert, 
waarna de overledene naar binnengebracht wordt. 

De aflegging vindt in de regel vlak na het overlijden plaats; de pijn en de schok voor 
de nabestaanden is nog vers en scherp. In het ontwerp is ervoor gekozen om ze de 
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mogelijkheid te bieden om even een stap terug te doen. Dit kan op twee manieren. 
De eerste manier komt al naar voren in het onderscheid tussen de aflegruimte en 
de daarin geplaatste aflegkamer. De aflegruimte is een hoge ruimte waarin, in een 
hoek, de aflegkamer zich bevindt. Ook is er een muurnis met bank, bergvakken met 
kussen, dekens en wat te drinken. Als de emoties te veel worden, kunnen ze de Kamer 
verlaten en in de muurnis gaan zitten. De tweede mogelijkheid is de aangrenzende 
besloten tuin, daar kan een frisse neus gehaald worden. Ook hier zijn muurnissen 
aanwezig. De besloten tuin en de aflegruimte zijn gescheiden door een glazen pui 
over de hele breedte van de aflegruimte, zo hoeft men de Kamer niet uit het oog 
te verliezen. 

De Kamer zelf bestaat uit twee delen; het ene deel is dubbel hoog en het andere· 
verdiepingshoog. In het hoge gedeelte staat de aflegtafel, onder een daklicht. In het 
lage deel zijn de benodigdheden voor de aflegging ondergebracht zoals: kasten met 
cosmetica en handdoeken, wastafels en zeep. Ook is hier de deur waardoor de kist, 
vanuit de voorraad, naar de aflegging gebracht wordt De hoge ruimte heeft naast 
het daklicht een smalle opening waardoor strijklicht, vanuit de dubbele muur van de 
aflegruimte, de Kamer binnenkomt. Het geheel baadt in een sereen licht passend bij 
de aflegging. Als de aflegging voltooid is brengen de aanwezigen de kist met het 
stoffelijkoverschot naar de naastgelegen opbaarruimten. 

Het opbaar gedeelte van het uitvaartcentrum bestaat uit vier elementen: de 
opbaarkamer met familiekamer, een brede gang, een besloten tuin en een service 
unit (keuken en toiletten). Langs de gang zijn nissen gemaakt, afgewerkt met een 
eiken bekleding, er zijn ook weer banken maar ook de deuren naar de familiekamers. 
ledere kamer heeft drie smalle ramen, een blik naar buiten werpen zonder je bekeken 
te voelen is daardoor gerealiseerd. Een ondiepe muurnis, om foto's en andere aan
denkens van de overledene in te plaatsen, is door een horizontale sleuf in de muur 
met de ramen van de familiekamer en het raam in de dubbel hoge opbaarkamer 
verbonden. In de muur tussen de beide delen is het spel van verdiepte sleuven en 
ramen doorgezet. Metals gevolg dater een kleine opening is ontstaan om een kaars 
in te plaatsen. Op deze opening na is de opbaarkamer ingetogen en eenvoudig. Naast 
het hoge raam komt er licht binnen via een daklicht Dit daklicht zorgt dat het een 
lichte heldere ruimte wordt, vol licht 
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Naast de banken in de gang zijn er ook banken in de muurnissen van de besloten 
tuin tegenover de opbaarkamers om net zoals bij de aflegging het geval was de 
mogelijk te bieden om afstand te nemen. De opgebaarde kan 24 uur per dag bezocht 
worden. Vanuit dat oogpunt zijn er toiletten en een keuken aanwezig. In plaats van 
iedere familiekamer een kleine koelkast te geven is gekozen voor een gezamenlijke 
keuken met meer mogelijkheden. Het stimuleert de nabestaanden om zo nu en dan 
de familiekamer te verlaten; de benen te strekken zodat ze zich minder opgesloten 
voelen. Zo kunnen ze ook andere nabestaanden ontmoeten, verhalen en ervaringen 
uitwisselen en steunputten uit elkaar. 

De uitvaart, twee zalen 
De twee uitvaartunits of blokken van dit uitvaartcentrum hebben een identieke opzet. 
Ze onderscheiden zich door verschillende afmetingen en hun uitvoering (grote zaal en 
kleine zaal). De uitvaartunits bestaan uit: 

voorruimte of narthex 
toiletgroep 
garderobe 
uitvaartzaal 
naruimte 
condoleanceruimte 

Een aantal voorzieningen delen ze met elkaar en andere functies van het 
uitvaartcentru m: 

ovenruimte nabestaanden 
ovenruimte personeel 
liftgroep 
toiletgroep van condoleanceruimte 
keuken 

Vanuit de entree met receptie komen de belangstellenden via, een met deuren 
afsluitbare, doorgang de voorruimte binnen. Jassen, tassen en paraplu's worden 
opgeborgen in de garderobe, verwerkt in de dubbele muur. Als de tijd daar is gaan de 
deuren naar de zaal open en komt men, vanuit de verdiepingshoge voorruimte, de drie 
verdiepingshoge zaal binnen om een plaats te zoeken. 

De grote zaal 
Vanaf het hoge plafond hangen, met gedempt licht brandende, eenvoudige lampen 
aan lange draden boven de hoofden van de aanwezigen. Deze zaal heeft twee 
opstelling mogelijkheden. De eerste is klassiek; rechte rijen dwars op de lengte richting 
van de zaal, de gezichten richting de wand tegenover de ingang. Deze wand heeft een 
terugliggend middendeel, aangelicht vanuit de zijkanten door strijklicht. Deze wand 
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vormt de afsluitende nis van de grote zaal. 
De tweede opstelling is een halve cirkel tegen de lange noordwand. Dit is de dubbele 
muur waarin diverse verticale openingen zijn gemaakt In deze openingen zijn de pijpen 
van een orgel zichtbaar, ertussen door komt een diffuus licht gefilterd binnen. Slechts 
enkele pijpen van het orgel zijn zichtbaar achter deze openingen, de overige pijpen 
blijven verborgen achter de dichte delen van de wand. De dubbele muur heeft op dit 
punt vier functies: het is de klankkast van het orgel, het filtert licht, de garderobe is 
erin verwerkt en er is plaats voor de leidingen van de klimaatbeheersing. Via de andere 
lage wand, achter de aanwezigen, komt direct zonlicht de zaal binnen stromen. Deze 
openingen gunnen later, op weg naar de condoleanceruimte, de nabestaanden een 
blik van boven de zaal in. Hoog, op de tweede verdieping, boven de ingang van de zaal 
is een koorgallerij ook de organist heeft hier zijn plaats. 

Na de dienst zijn er de volgende scenario's: 

het gevolg verlaat het gebouw richting de begraafplaats 
de directe nabestaanden brengen de kist naar de oven; de anderen gaan 
naar de condoleanceruimte 
de aanwezigen gaan naar de condoleanceruimte; de kist blijft in de zaal 

De naruimte van de zalen zijn verbonden met de centrale gang welke zoals bekend een 
uitgang heeft richting de begraafplaats maar waaraan ook de ovenruimte ligt De 
condoleanceruimte bevindt zich in beide gevallen boven de voorruimte van de zalen. 
Via een luie trap langs de zalen komen de aanwezigen langs de eerder genoemde 
openingen alvorens de condoleanceruimte te betreden. Mindervalide aanwezigen 
kunnen gebruik maken van de centrale liftgroep. De twee condoleanceruimten 
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verschillen sterk van elkaar. Degene bij de grote zaal is niet alleen groter maar heeft 
oak veel meer ramen. De bij de kleine zaal horende heeft weinig ramen, bovendien 
kan deze in de centrale gang kijken. Na afloop van de koffietafel verlaten de aan
wezigen de condoleanceruimte, precies boven de plaats waar ze eerder de voorruimte 
betraden, richting de liften en de trap. 

De kleine zaal 
De naam roept het sterke vermoeden op dat deze zaal de kleinste van de twee is, wat 
oak klopt. Door de minder uitgesproken langwerpige vorm zijn er meerdere opstelling 
varianten mogelijk dan in de grote zaal, waaronder de variant waarin de kist in het 
midden staat omringt door de nabestaanden. Vanwege de grote variatie in opstel
lingen hangt de verlichting in deze zaal in een grote cirkel en zijn de wanden minder 
uitgesproken. Zo is het terug liggende wanddeel hier een groot abstract schilderij en 
daardoor verwisselbaar naargelang de smaak. Wei heeft het openingen in de dubbele 
muur, hier is er geen orgel achter verscholen, daardoor er duidelijk meer en ook ander 
licht (directer) binnenkomt. Deze zaal heeft geen andere bron van direct licht. Voor de 
rest functioneert deze uitvaartunit als de eerder beschrevene. 

De ovenruimte 
Bij elke crematie zijn er drie keuzemogelijkheden aan het einde van de dienst: 

de kist blijft staan 
de kist zakt weg in aanwezigheid van de nabestaanden 
de kist wordt naar de oven gebracht 

Voor deze laatste optie is in het uitvaartcentrum, naast de reguliere ovenruimte in de 
kelder, is op de begane grond een tweede ovenruimte opgenomen. De ovenruimte in 
de kelder is zuiver bedrijfsmatig. Op de begane grond is de ovenruimte geschikt om 
nabestaanden de gelegenheid te geven de kist zelf in de oven te schuiven of erbij 
aanwezig te zijn. Vanuit de centrale gang komen de nabestaanden met de kist in een 
voorportaal. Bij het sluiten van de deuren gaat de tegenovergelegen wand over de 
gehele breedte open doormiddel van twee grote ceremoniele deuren. De ontstane 
royale ruimte biedt hierdoor plaats aan ongeveer 12 aanwezigen. De deuren geven 
ook het gevoel dat een bijzondere plaats betreden wordt, wat de crematie ook is. 
De crematie is niet alleen een proces maar ook de plek waar de identiteit van de 
overledene echt verdwijnt. De crematieresten (as) hebben geen identiteit meer, ook 
al staat er een naam op de urn. 

De urnenkamer 
De wet gebied dat de crematieresten gedurende een maand in handen blijft van 
het crematorium (wet op de lijkbezorging hoofdstuk Ill, afdeling 3 § 1 art.59 lid 1). De 
urnenkamer in het uitvaartcentrum zorgt ervoor dat nabestaanden juist in de periode 
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vlak na het overlijden de asurn kunnen bezoeken. Voor het bezoek moet je je eerst 
meld en bij de receptie voordat je naar de eerste verdieping mag om de urnenkamer te 
bezoeken, op deze manier heeft niet jan en alleman toegang. In de urnenkamer zelf 
staan in het midden, onder een daklicht, enkele makkelijke stoelen. Langs de wanden 
staan de urnen. Bij de urnen mogen foto's en bloemen geplaatst worden als die 
behoefte er is. De urnenkamer is gekoppeld aan de urnenuitgifte. Dit is niet meer dan 
een klein kantoor waar de overdrachtspapieren getekend worden. Niet opgehaalde 
asbussen worden er tijdelijk bewaard. 

Toonzaal 
Een toonzaal is de ruimte waar voorbeelden van kisten, grafstenen, urnen, bloemstuk
ken enz. tentoon worden gesteld. De uitvaart en alles wat erbij komt kijken kan door 
iemand bij leven geregeld worden of na het overlijden door de nabestaanden. De 
laatste categorie is geneigd om alles te regelen aan de hand van catalogi verzorgt 
door de uitvaartonderneming. De eerste groep is duidelijk specifieker in zijn of haar 
wensen en eisen en zullen daardoor eerder c.q. vaker echte voorbeelden willen zien. 
Op de tweede verdieping is daarom een toonzaal ingericht Op dezelfde verdieping is 
een bespreekkamer om eerst de personen te ontvangen, dingen door te nemen en 
de personen voor te bereiden op het bezoek aan de toonzaal, zodat de aanblik niet 
al te overdonderend is. 

Bedrijfsruimtes 
De besproken ruimten zijn uiteraard niet het hele gebouw. Er is nog een hele reeks 
waar de bezoekers nooit komen maar welke essentieel zijn voor het functioneren 
van het bedrijf. Zo zijn er installatieruimten nodig voor de klimaatbeheersing; de leven
den warm, de overledenen koel. En wat is een uitvaartcentrum zonder keuken of 
lijkwagens?! Voor een deel zijn de niet publieke functies in de kelder ondergebracht: 
lijkwagenstalling, kistenvoorraad, uitvaartparafernalia magazijn, keuken magazijn, 
zaalmateriaal opslag, ovenruimte, aflegruimte en mortuarium. Andere functies 
bevinden zich, verweven tussen de andere functies, op de eerste verdieping: kleed
ruimte en wachtruimte voor artiesten en voorgangers of op de tweede verdieping het 
kantoor, keuken en luchtbehandelingsruimte. Een niet eerder genoemde functie is het 
dakterras boven de gang van de opbaarkamers. Hier kunnen de aanwezigen tijdens 
de koffietafels een frisse neus halen. Een bruggetje door de centrale gang vormt de 
toegang tot het dakterras. 
De centrale gang is al diverse keren genoemd maar nergens beschreven. Dit twee 
verdiepingen hoge scheidende en verbindende element is voorzien van dezelfde 
smalle hoge ramen als de opbaarkamers waardoor een gedempt licht binnen valt en 
smalle lichtbanen op de wanden en vloeren geeft. Een van de lange zijdes van de 
gang heeft een aantal ruime nissen waarin bloemenboeketten, kaarsenstandaards, of 
foto's gezet kunnen worden. De nissen worden van bovenaf aangelicht door 
daklichten, hierdoor zijn het lichte ruimtes die duidelijk afsteken in het gedemptere licht 
van de gang. Het geheel maakt het tot een ceremoniele gang waardoor onder andere 
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de nabestaanden lopen als ze richting de begraafplaats gaan met de kist. De grote 
deuren aan het einde van de gang komen uit op een pad richting de begraafplaats 
tegen over het uitvaartcentrum in het Bossche Broek. Voor het ontwerp van de 
begraafplaats behandeld gaat worden eerst een zij stap over de groenvoorzieningen, 
zowel bij het uitvaartcentrum als op de begraafplaats. 
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Over bomen en ander groen 

Een locatie zoals deze, met een karakteristieke groene leegte pal naast het centrum, 
vraagt om een wel overwogen benadering van de groene component in het ontwerp. 
Het aftasten en zoeken naar de juiste soorten, uit de grote verscheidenheid in soorten 
aangeboden door boomkwekerijen, is dan ook ontstaan tijdens het ontwerpen van 
de begraafplaats. Het grote onderlinge verschil tussen de omgeving van het uitvaart
centrum en de begraafplaats heeft geleid tot twee benaderingswijzen. lnpassen en 
voortborduren op de bestaande situatie rond het uitvaartcentrum is de eerste bena
deringswijze, de tweede is vanuit het niets creeren van het gewenste beeld op de 
begraafplaats. Het assortiment verschilt dan ook per locatie, enkele van de gekozen 
soorten overschrijden de tweedeling. 

De omgeving van het uitvaartcentrum 
Het Wilhelminaplein en het aangrenzende Bastion Vught vormen de directe omgeving 
van het uitvaartcentrum. De herindeling van het gebied heeft ruimte vrijgemaakt om 
het gebied een groener karakter te geven. Opvallend is dat de herindeling de randen 
van het gebied vrijwel onaangetast laat De invulling van de groene component van de 
herinrichting beschikt over een aantal aanknopingspunten: de weg vanuit Vught, de 
verbondenheid met de begraafplaats en de vesting. 

De weg vanuit Vught heeft, aan de overkant van de Vughterbrug, een imposante 
laanbeplanting van oude platanen. Aan deze zijde van de brug komt de plataan 
(Platanus X hispanica) daarom terug langs de weg. Niet als een zware laan beplanting 
maar met onregelmatige ruime afstanden tussen de bomen. De bomen aan de kant 
van Chalet Royal vormen samen met het restaurant en het uitvaartcentrum een 
voorplein voor de laatstgenoemde. 

Op de begraafplaats staan blokhagen (Taxus baccata) gerangschikt in een grote recht
hoek. Blokhangen vormen rond de parkeerplaats en het uitvaartcentrum een zelfde 
rechthoek welke licht verdraaid is ten opzichte van Chalet Royal. De twee rechthoeken 
hebben een groot verschil; op de begraafplaats wordt hij in een regelmatig patroon 
doorbroken, de rechthoek rond de parkeerplaats en het uitvaartcentrum heeft deze 
regelmaat totaal niet Hier is de doorbreking bepaald door obstakels zoals wegen, 
paden en bebouwing. 
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Het uitvaartcentrum ligt gedeeltelijk op de overblijfselen van de vesting. Een kenmerk 
van de vestingmuren in de stad is de beplanting met linden ( Tilia cordata). Bij nieuw 
aan te planten delen kiest men bijvoorkeur ook voor deze boom. In eerste instantie 
lijkt dit een ongelukkige keuze; luizen in de bloeiende bomen scheiden een kleverige 
vloeistof af, welke de lak van auto's aantast. Geparkeerde auto's hebben daar uiter
aard in veel grotere mate last van dan onderdoorrijdende. De keuze is dan ook niet 
ingegeven vanuit praktische inzichten maar door een oude symbolische betekenis van 
de boom; hij zou het kwade afweren. Het is de reden waarom veel heiligen beelden 
uit lindehout (Lignum sacrum) werden gesneden. De fysieke verdediging van de stad 
werd in vroegere tijden versterkt met een metafysische, bestaande uit linden. Hoewel 
deze achterliggende betekenis een aanleiding is om alleen maar linden aan te planten, 
is dat slechts op enkele plaatsen gedaan; daar waar de weg het verloop van de oude 
stadsmuur kruist. Hierdoor is de betekenis van de boom en de verbondenheid daarvan 
met de vesting gerespecteerd. 
Het verdwijnen van de parkeerplaatsen en het vervangen van de weg door een 
voetpad hebben ruimte vrijgemaakt voor de aanplant van nieuwe bomen. Op het 
bastion zelf staat al een oude Linde, toch worden er hier geen nieuwe aangeplant. 
De aanleiding daarvoor wordt wederom gegeven door de vesting zelf; op de bastions 
is de beplanting afwijkend van de beplanting op de vestingmuren; op de bastions 
diverse soorten beuk, robinia, plataan, esdoorn en wilg. Het zijn overblijfsel uit een 
ander hoofdstuk van de vesting; de tijd dater parken op de muren lagen. Samen 
met de wens om de drie oude bomen (plataan, linde en esdoorn) op het bastion te 
behouden, heeft het de keuze voor de drie nieuwe bomen bepaald. De twee bomen 
naast het uitvaartcentrum zijn Robinia pseudoacacia's. Het zijn karakteristieke bomen, 
welke solitair goed tot hun recht komen zonder een overheersende massa te vormen; 
zo concurreren ze niet met de oude bomen. De derde nieuwe boom staat bij de 
saillant van het bastion kan juist wel massa gebruiken om zo met de vlakbij staande 
wilg het begin van de brug naar de begraafplaats te markeren. De boom heeft de 
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uitstraling nodig van een zekere eeuwigheid en een waardige ouderdom. Een beuk 
(Fagus sylvatica) voldoet aan al deze eisen. Zeker als de boom wat ouder begint te 
worden en de takken als een dak boven het bruggenhoofd hangen. 

De begraafplaats 
Een lappendeken van invloeden vanuit de locatie hebben de omgeving van het uit
vaartcentrum gevormd. De begraafplaats begint op dit gebied met een schone lei. 
Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen. Ten eerste wordt de begraafplaats met 
ruim twee meter opgehoogd en krijgt het een eigen waterhuishouding. In feite is 
het nieuw land onttrokken aan het water. De tweede reden is dat zelfs zonder 
die ingrepen de locatie geen bruikbare aanleidingen biedt voor de inrichting van de 
begraafplaats. Gras, riet met hier en daar opgeschoten oeverbegroeiing, meer is er 
niet De aanleidingen voor het groenontwerp moesten dan ook geheel uit het ontwerp 
voor de begraafplaats komen. Gaandeweg heeft de wederzijdse be'invloeding de beide 
ontwerpen volledig met elkaar verweven en zo een totaal nieuw ontwerp opgeleverd. 
De begraafplaats is geheel gebaseerd op een principe; een grid metals basismaat 
1,25x1,25m. hierop zal verder ingegaan worden in het volgende hoofdstuk. Ondanks 
het uniforme maatsysteem zijn er twee typen gebieden ontstaan; een waarin het grid 
duidelijk zichtbaar is en een waarin het verborgen blijft. De eerste is het gebied binnen 
de urnenwanden, de andere het gebied van de begraafplaats buiten deze wanden. 

Het binnengebied heeft een rand van taxushagen voor de urnenwanden staan. Dit is 
de eerder genoemde rechthoek van blokhagen. De keuze voor taxus als materiaal van 
de blokhagen is, wederom, door twee dingen bepaalt. Taxus is ten eerste uitermate 
geschikt om dichte strakke en groenblijvende blokhagen mee te maken. De andere 
reden is vergelijkbaar met die van de linde; symboliek. De taxus blijft altijd groen, 
daardoor is hij een symbool van vergankelijkheid geworden. In de Griekse mythologie 
liep de weg naar de onderwereld dan ook tussen twee taxus bomen door. In het 
ontwerp is er een vrij letterlijke vertaling gebruikt; tussen de hagen liggen trappen en 
hellingen naar hogere en lagere niveau's. 
Deze doorgangen zijn extra gemarkeerd door grote struiken (Amelanchier lamarckii, 
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Rhus typhina, Cornus florida) in boombunkers midden tussen de taxusplanten. Deze 
struiken of kleine bomen hebben een losse groeivorm waardoor ze een mooi contrast 
vormen met de strakke achtergrond van urnenwanden en blokhagen. Daarnaast 
hebben ze prachtige herfstkleuren. De hagen en de struiken creeren een enigszins 
afgeschermde ruimte bij de urnenwanden. Dat was de randbegroeiing van het bin
nengebied. De overige begroeiing bestaat uit rechthoekige grasvelden; nog niet gebrui
kte grafvelden of groenstroken. De groenstroken zijn beplant met enkele, bijvoorkeur, 
meerstammige berken (Betula pubescens) en een lichte onderbegroeiing. Deze groen
stroken zijn voorzien van banken, waterkranen en zuiltjes om schepjes of harkjes aan 
op te hangen. De berk is gekozen voor zijn open kroon en de op de wind meedeinende 
twijgen. Overigens heeft de boom ook een symbolische betekenis: verjonging en 
vernieuwing. 
Elke regel heeft uitzonderingen, zo ook hier; op twee plaatsen in het binnengebied 
staan andere boomsoorten namelijk bij de openluchtkapel en aan de waterkant 
respectievelijk beuken en een treurwilg. De beuken zijn gekozen op dezelfde gronden 
als de eerder vermelde beuk. De treurwilg (Salix alba 'Tristis') is bij uitstek een boom 
vooraan de waterkant, als de dichte massa geen probleem is, waar ze een melanchol
ieke uitstraling krijgen. In die combinatie is het dan ook een echte begraafplaatsboom. 

Het buitengebied is het gebied waar het grid verborgen is. Dat is duidelijk merkbaar; 
op enkele verharde paden na is het een groot grasveld met her en der grafstenen 
en bomen. De plaats van de bomen op de plattegrond is dan ook indicatief, maar 
wel onderhevig aan een paar regels. Zo neemt de dichtheid van oost naar west toe. 
Tegenover de west-rand van de begraafplaats staan huizen en voorbij de oost-rand 
strekt het Bossche Broek zich uit. Op sommige plaatsen vormen de bomen figuren : lijn, 
cirkel of vierkant. De clustering van bomen op die manier is een verbijzondering van de 
plek. Na deze twee regels is er nog een laatste; er staan enkele knotwilgen (Salix alba), 
deze staan altijd in paren. De knotwilgen, overigens ook de figuren, zijn overblijfselen 
uit vorige ontwerpen waardoor de ontwikkeling van de begraafplaats als een historie 
in het ontwerp verweven is. 
In het buitengebied worden de volgende boomsoorten geplant: Robinia pseudoacacia, 
berk, taxus (ongesnoeid), knotwilg, doodsbeenderenboom (Gymnocladus dioica) en 
linden. Van deze bomen behoeven alleen de laatste drie toelichting. 
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Knotwilgen vertonen grote gelijkenis met een tweetal beelden; 'de wachters' in een 
park iets verderop langs de vestingmuur. De bomen staan als wachters op de begraaf
plaats. Tegelijkertijd verwijzen ze naar de vergankelijkheid door het verval waaraan ze 
onderhevig zijn. Het verval wat ze de karakteristieke vormen geeft waardoor ze op 
'de wachters' lijken. 
De doodsbeenderenboom is niet geselecteerd voor zijn naam, uiteraard heeft het wel 
meegespeeld. De boom vertoont grote gelijkenis met de robinia. Ze hebben echter 
al lager, iets afhangende takken, waardoor de boom een kleine beschutte ruimte 
afbakent 
Als laatste de linde om de cirkel weer rond te maken. Er staan drie linden bij de ingang 
van de begraafplaats om precies dezelfde reden waarom ze op vestingmuur staan. 
Het hele buitengebied zal in de loop der tijd sterker aan verandering onderhevig zijn 
dan het binnengebied. Sommige plekken zullen meer verwilderen en krijgen zaailingen 
een kans doordat er weinig mensen komen, andere zullen juist intensief bezocht 
worden. Daarnaast kan er gekozen worden voor verschillende maai-intensiteiten, 
hierdoor kunnen wilde bloemen opbloeien. Door het graven zal het terrein lichte 
glooiingen gaan vertonen. Dit alles draagt bij aan de diversiteit van het geheel. 

De vestingmuur heeft zeker in het groen ontwerp een belangrijke maar voor het 
oog verborgen rol gespeeld. In het ontwerp voor de begraafplaats zelf een veel 
zichtbaardere, zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk zal worden. 
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De begraafplaats 

In de vorige hoofdstukken zijn al heel wat zaken over de begraafplaats naar voren 
gekomen. Een van die zaken, het grid, vormt de basis voor het ontwerp. ledere 
begraafplaats, op natuurbegraafplaatsen na, heeft een maatsysteem of ordenings
principe om de plaats en de richting van de graven aan te geven. Hierin bestaat een 
grote variatie. De grafvelden zelf zijn echter rigide, zeker wat de richting van het graf 
betreft 

Tijdens het ontwerpproces is naar een methode gezocht waarin deze rigiditeit aan
gepakt wordt. De maat der dingen op een begraafplaats is bepaald door de 
overledenpersoon in zijn of haar kist. Samen met de minimale afstand tot een 
volgende kist is dit ongeveer 2,40X1, 15m. Om de richting van het graf vrij te kunnen 
laten moeten lengte en breedte uitwisselbaar worden. Op een stuk grond van 
2,40X2,40m kunnen twee graven liggen in twee richtingen. Vier met spiegelbeelden 
erbij. Een stap verder is het helemaal loslaten van elke voorgeschreven richting dat 
wil zeggen 360° keuze vrijheid. Een kavel van 2,40X2,40m voldoet dan niet meer aan 
de wettelijke eisen voor de afstand tussen twee graven. De maat is daarom verruimd 
naar 2,50X2,50m. Een enkel graf krijgt dan de afmeting 2,50X1,25m, waarmee de 
basismaat voor de begraafplaats 1,25m geworden is. De afbeelding horend bij dit 
maatsysteem is, gekscherend, de mordulor gedoopt(zie kaften bijlage 5). 

Grafvelden van 2,50X2,50m met er omheen paden om de graven te bereiken leveren 
zeer veel ruimteverlies op. Door vier van zulke grafvelden te koppelen tot een veld van 
5,0X5,0m wordt het ruimteverlies teruggedrongen en blijft de vrijheid behouden. Deze 
grafvelden vormen samen met smalle en brede paden op een grotere schaal weer een 
patroon, wat tot in het oneindige herhaald kan blijven worden. 

De begraafplaats begon als een zuivere rechthoek (1:2) in het midden van het 
Bossche Broek. Op de begraafplaats waren ingrepen, georienteerd aan de hand van 
richtingen aangegeven door de locatie. De ingrepen varieerden, in de ontwikkeling 
van het plan, van tumuli achtige structuren, wiggen gebaseerd op 'Aardzee' van Piet 
Siegers, 'Garten des poeten' van Ernst Cramer, urnenwanden en allerhande combi
naties van deze ingrepen. De hele begraafplaats is in etappes verschoven naar de 
rand van het Bossche Broek. De zuiver rechthoekige omtrek heeft plaats gemaakt 
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htcrnoggccnrcchl- voor een aan de situatie aangepaste vorm. De urnenwanden hebben zich verder 
-,k. ontwikkeld. Deze zijn langzaam de hoofdstructuur gaan vormen en hebben de 

ver-dwenen rechthoek vervangen. 

Het uiteindelijke ontwerp is een verhoogd plateau met daarop een rechthoek 
gevormd door de urnenwanden. Dit plateau is doorsneden door een bestaand pad 
aan een kant geflankeerd door het restant van de oude Dommel. Deze is uitgediept 
en tot een waterpartij verbreedt, midden in de begraafplaats. Op drie plaatsen is 
het afgescheiden deel doormiddel van bruggen met het grote deel verbonden. Er zijn 
bruggen vanaf de bovenzijden van de urnenwanden en een brug bereikbaar vanuit de 
centrale ontsluiting van de begraafplaats. De centrale ontsluiting is het plein tussen 
de hoofdingang en de openluchtkapel. De brug, hoofdingang, openluchtkapel en de 
zij-ingang hebben een hoekverdraaiing ten opzichte van het grid en de urnenwanden. 
Buiten de rechthoekige omsluiting door de urnenwanden heeft gras de bestrating 
vrijwel geheel verdrongen. Slechts de hoogst nodige paden zijn overgebleven. 
Hiermee is de hoofdstructuur aanbod gekomen. Nu wordt er verder ingegaan op de 
afzonderlijke delen van de begraafplaats. 

Urnenwanden 
De meest zichtbare structuren op de begraafplaats zijn de urnenwanden. Van 
buitenaf gezien zijn het dichte massieve wanden, met spaarzame doorbrekingen en 
in het oogspringende hoekpunten. De binnenkant toont een heel ander gezicht, zoals 
in het vorige hoofdstuk al naar voren is gekomen. Een toepasselijke analogie om de 
urnenwand te beschrijven is een oude stadsmuur; een zware muur met spaarbogen 
waarop de weergang rust, beschermd door een borstwering met kantelen. De ruimte 
onder de spaarbogen is veel gebruikt als opslagplaats. In latere tijden, wanneer de 
muur geen verdedigende functie meer had, zijn er huizen ingebouwd. Deze analogie 
heeft het ontwerp zeker be'invloedt Dat pas vanaf het moment dat de urnenwanden 
de nu karakteristieke rechthoek zijn gaan vormen. Daarvoor was het een variant van 
bereikbare urnennissen in een tumulus, namelijk een halve tumulus. De inwendige 
ruimte werd daardoor zichtbaar. De nabestaanden konden de ruimte in en bij de 
urnen plaatsnemen. Dit principe, van grote nissen waarin urnennissen staan en ruimte 
laat voor de nabestaanden om beschut bij de urnen stil te staan, is in de uiteindelijke 
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urnenwand verfijnd en uitgewerkt Terugkeren naar de analogie zien we dat oak 
de urnenwand een weergang heeft, niet gedragen door spaarbogen en beren maar 
door inschuifgraven. De inschuifgraven nemen de dragende functie van de beren 
over hierdoor is oak de ritmiek van de stadsmuur vertaald naar de urnenwand. De 
afzonderlijke nissen warden ieder op een eigen manier ingericht met behulp van 
urnenis-modules. Hierdoor ontstaat een grate variatie en krijgt iedere nis een eigen 
identiteit 

De vloer in de urnenwanden en het pad ervoor ligt enkele treden lager dan de rest 
van het binnengebied. Het hoogteverschil tussen beide wordt opgevangen door de 
eerder besproken taxus hagen. De hagen staan in borders met brede randen van 
hardsteen, welke tevens dienst doen als banken. De vloer is bestraat met grate 
basaltsplijtsteen platen (1,25X1,25m) net zoals de rest van het binnengebied. De 
urnennis-modules zijn van glad gietbeton. De urnenwanden van in het werk gestort 
zandkleurig beton met een oppervlakte structuur van fijn zand. De weergang is te 
bereiken met vaste trappen in de muur bij de hoekpunten. Loopbruggen, tussen 
de hoekpunten en de urnenwanden, ma ken een volledige rondgang over de muur 
mogelijk. De hoekpunten zijn iets hoger dan de wanden en hebben een kruisvormige 
plattegrond (kruising van de urnenwanden). De binnen ruimtes van de hoektorens 
warden gebruikt voor het plaatsen van herinneringsplaquettes of monumenten. De 
hoektoren nabij de ingang is bekroond met een klokkenstoel waarin een zware 
rouwklok hangt voor het uitluiden van de overledene. 

De ingang 
Vanaf het uitvaartcentrum loopt een pad rechtstreeks naar de ingang van de begraaf
plaats. Dit pad bestaat uit drie bruggen; een over de Dommel of stadsgracht, een 
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vanaf de dijk naar het verhoogde pad, en een vanaf het verhoogde pad over het 
water rond de begraafplaats. De eerste twee zijn vaste voetgangersbruggen, de 
laatste een draaibare voetgangersbrug. Zo kan de begraafplaats op een elegante 
manier afgesloten warden. De ingangspartij zelf bestaat uit een langwerpig gesloten 
volume welke de bezoekers door de opening in de urnenwanden geleid. Binnen wordt 
de entree een plateau. Dit plateau is enkele treden hoger dan het binnengebied. Aan 
een zijde komt de geleidende wand en aan de andere zijde een reeks 
monolieten. Het geheel eindigt bij de traptreden naar het centrale ontsluitingspunt. 
De geleidende wand is van het zelfde materiaal als de urnenwanden en ook even 
breed. De geleidende wand volgt niet de richting van het grid en is bovendien hoger 
dan de urnenwanden, op deze manier markeert hij de ingang. In de wand zijn ruimtes 
voor opslag van graaf- en maaimachines. Er zijn ruimtes gemaakt voor het personeel 
en de pompen voor het uitslaan van drainagewater. 

De openluchtkapel en een terras aan de waterkant 
Centraal op de begraafplaats ligt de kapel, tegenover de ingang. De kapel is in feite 
niet meer dan een verzonken rechthoek met een halfronde afsluiting omzoomd door 
een rechthoekig grasveld. Een vaste tribune zorgt voor zitplaatsen en de halfronde 
afsluiting voor een logische plaats om de baar of urn neer te zetten. 

De kapel is verbonden met de waterpartij midden in de begraafplaats. Na een laatste 
dienst in de kapel kan de as vanaf het terras aan het water uitgestrooid warden. 
Deze plaats is niet specifiek voor dat doel bestemd; men kan er ook zo naar toe 
gaan om er te gaan zitten. Naast de toegang vanuit de kapel is er een tweede 
toegang, bereikbaar vanaf het centrale ontsluitingspunt Rekening houdend met een 
fluctuerende waterspiegel is het terras opgebouwd uit meerdere plateau's. 

Het buitengebied 
Hoewel het buitengebied voornamelijk bestaat uit gras en bomen wil ik er toch een 
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en daar komt het graf. Twee regels zijn wel van kracht: maximaal de helft van het 
graf mag bedekt worden met een grafmonument de rest is gras en als tweede laat 
het graf van je buurman of vrouw bereikbaar. Deze opzet maakt een grote variatie 
mogelijk tussen de verschillende delen van het buitengebied. Sommige stukken zullen 
meer in trek zijn dan anderen waardoor er verschillen gaan ontstaan in dichtheden 
en daarmee de uitstraling. 

Als een rode draad loopt de keuze vrijheid door het hele project, zo ook hier. 

Kies je eigen uitvaart, kies je eigen rustplaats. 
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Nawoord 

Toen ik begon met afstuderen had ik geen vermoeden over de invloed die het zou 
gaan krijgen op mij. Niet alleen is er een behoorlijke tijd verstreken, maar werd die 
tijd meer en meer beheerst of beter gezegd 6verheerst door het project Het verza
melen van allerhande kennis over uitvaartculturen en geschiedenis heeft voor een rijke 
bron aan grappige weetjes, trieste verhalen en vreemde anekdotes gezorgd, welke 
regelmatig ter sprake kwamen. Meer dan eens merk je aan anderen dat ze het niet 
gemakkelijk vinden om over dit onderwerp te praten, het zelfs schokkerend vinden. lk 
de materie is mij zo eigen geworden dat effect bij mij allang niet meer heeft Dat wil 
niet zeggen dat de dood mij niets mee doet. Net als ieder ander zinnig persoon moet 
ik er niet aan denken te sterven. 
De kennis die ik tijdens het afstuderen heb opgedaan heeft me bewust gemaakt 
van het nut van religie op dit punt; het biedt houvast voor degenen die achterblijven. 
Een houvast dat zich uitstrekt tot voorbij de gelovigen. Ondanks dat ik niet gelovig 
ben moet ik concluderen dat mijn denken over de uitvaart diep geworteld is in de 
Rooms-katholieke traditie. Dat heeft zijn weerslag gevonden in het ontwerp; onbewust 
hebben de fasen van een Rooms-katholieke uitvaart de leidraad gevormd. Ze hebben 
voor een deel de aanwezige functies ge"introduceerd. Vanuit andere bronnen zoals, 
diverse religies en de geschiedenis, is een verrijking voor de invulling ervan gegeven. 
Hierdoor is de nadruk in het ontwerp sterk komen te liggen op de aflegging, opbaring, 
crematie en de uiteindelijke bestemming. 

Het afstuderen heeft als een project wat nooit gerealiseerd zal worden toch een 
deel van het doel bereikt; het heeft bij enkelen de bewustwording van de dood als 
onderdeel van het leven gestimuleerd. Mij zelf heeft het, naast bloed zweet en tranen, 
veel schoonheid opgeleverd. 

Maico Habraken 
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Verklarende woordenlijst 

Acanthus Een doornachtige plant waarvan het blad als siermotief werd 
gebruikt in de Griekse bouwkunst (akanthos, doorn). Dit bladmotief vindt men terug 
als decoratie (houtsnijwerk) op lijkkoetsen. 

Adipocera of adipocire Lijkenwas ontstaan uit rottend vetweefsel. Deze heeft een 
zodanige vorm aangenomen dat een overledene na tientallen jaren goed herkenbaar 
terug gevonden word. Het ontstaat onder vochtige omstandigheden, als ontbinding 
optreedt onder beperkte toetreding van lucht 

Afleggen Vanouds het van bed nemen, wassen, kleden en daarna op bed of 
op stro neerleggen van een overledene. Tegenwoordig is het de complete verzorging 
van een overledene zoals het wassen, scheren, kleden en de cosmetische verzorging. 

Ars Moriendi Letterlijk betekent dit de kunst van het sterven; het is een leerboek 
uit de vijftiende eeuw getiteld: 'Een Scone Leeringe om Salich te Sterven'. 
Van stervensbegeleiding was reeds in de middeleeuwen sprake door het uitgeven van 
'sterfboeken'. Catechetische werken die het doel hadden geestelijken en leken voor 
te bereiden op de dood en het hiernamaals. Deze sterfboeken waren allen in het 
Latijn en voor leken, voor zover deze konden lezen, meestal niet te begrijpen. De Ars 
Moriendi is echter in de volkstaal geschreven en kon zo door een grotere groep worden 
gebruikt In de leer van de vier uitersten is vastgesteld wat de kerk leerde over de 
dood, oordeel, hel, vagevuur en hemel. De stervende kreeg een duidelijk beeld van wat 
hem te wachten stond. Vol angst zag hij het ogenblik naderen waarop de scheiding 
van lichaam en ziel zou plaatsvinden. Op dat beslissende moment van overgang, van 
'overliden', moest de commandatie worden uitgesproken: 'Kerten Siele, reyst ende 
tree unt deser allendiger werelt, inden naem des almachtigen Vaders, die di ghescapen 
heeft'. 
Wie ernstig ziek werd wist dat hij van de geneeskunde weinig te verwachten had. 
Bovendien mocht een arts pas hulp verlenen wanneer de ziel en het eeuwige heil van 
de patient veilig waren gesteld; de ziel was belangrijker dan het lichaam. 
Het was een arts dus verboden een zieke te behandelen voordat deze geestelijke 
bijstand had ontvangen. 
Het zal voor de middeleeuwse mens een geruststellende gedachte zijn geweest dat 
de 'ars moriendi', de kunst om te sterven, voor hem een betrouwbare gids was bij de 
overgang van het tijdelijke naar het eeuwige. 

Askist Een kist van gebakken klei voor de bewaring van crematie-as. Deze 
askisten werden onder andere door de Romeinen in Nederland gebruikt 

Atman Uitdrukking van het bewustzijn, dat de menselijke persoon een 
totaliteit en eenheid is; het is dan het Zelf, een grootheid die voor elke levensuiting een 
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achtergrond en uitgangspunt vormt. Het begrip atman staat in tegenstelling tot dat wat 
niet het Zelf is, wat buiten de mens ligt en wat niet tot zijn innerlijk wezen behoort. 
Zo is atman het centrum van de persoonlijkheid, subject van de psychische en ander 
activiteiten, bovenzinnelijk en onsterfelijk, inwendig leider van het levende wezen. 

Baarkleed Een kleed dat gebruikt wordt om over de kist te leggen die op een 
draagbaar staat. Baarkleden worden hoofdzakelijk gebruikt op begraafplaatsen. De 
grootte van deze kleden varieert van drie en een halve meter lang tot twee en een 
halve meter breed. Zij werden meestal rondom afgezet met zwarte wollen franje. Om 
beschadiging door de kistschroeven te vermijden waren deze kleden dikwijls gevoerd 
met zware katoenen keperstof. Andere benamingen zijn : pellen, doodskleed, lijkkleed, 
bovenkleed, lijklaken, doodlaken, doodkleeden. 

Balsemen Een reeds door de Egyptenaren toegepaste methode om lijkbederf 
tegen te gaan; in engere zin betreft het de behandeling met balsem. 

Bastion Vijfhoekige aarden of stenen uitbouw van een verdedigingswerk 
naar oorspronkelijk ltaliaans ontwerp, voornamelijk voor het bestrijken van de aan
liggende vestingmuren; bestaat uit twee facen en twee flanken, ook wel bolwerk of 
dwinger. 

Boezem De rookvang van een schoorsteen. In oude tijden het grote gat in 
de hooizolder waar onder een open vuur werd gestookt. De rook trok door deze 
opening naar buiten. Het plaatsen van de dode onder deze opening gaf de ziel de 
gelegenheid omhoog te stijgen en benam haar tevens de gelegenheid in het huis te 
blijven ronddolen. 

bolwerk Vroeger een veelal rond verdedigingswerk voor of buiten een 
stadsmuur of -omwalling. Later gebruikt als synoniem voor bastion,ook in het alge
meen wel gebruikt voor een belangrijk, niet nader gedefinieerd verdedigingswerk. 

Brahm (brahma(n)) Een van de zeer fundamentele en universele machten die, 
in heelal en mensenwereld aanwezig, hun bestaan in het standhouden en func
tioneren van de schepping manifesteren. In de later vedische periode ontwikkelde 
het brahm zich tot het meest fundamentele principe, de uiteindelijke grond van alle 
existentie, waaruit de wereld voortgekomen is, waarvan deze een manifestatie is, 
waaruit alle wezens ontstaan zijn. 

Buitenbegraafplaats Algemene benaming voor begraafplaatsen die na 1 januari 
1829 buiten de bebouwde kom van een stad waren aangelegd. 

Burenplicht ledere familie had vroeger buren op wie het in vreugde en 
tegenspoed kon rekenen. De aan elke zijde van het huis wonende buur werd 
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de 'noodnoaber' (letterlijk vertaald: noodnaaste) genoemd. De twee naaste buren 
hadden de meeste rechten doch ook de meeste plichten. Aan deze naastenplicht 
werd altijd stipt voldaan en gaf weinig aanleiding tot problemen. Zodra iemand was 
overleden werd door een van de huisgenoten een der noodnoabers gewaarschuwd. 
Deze ging onmiddellijk mee naar het sterfhuis, overtuigde zich van de dood, condo
leerde de nabestaanden en vertrok direct om de andere buren te waarschuwen. Als 
alle buren aanwezig waren verlieten alle familieleden, zelfs tot in de verste graad, de 
kamer en onthielden zich van iedere hulp voor zover dit mogelijk was. Dit komt voort 
uit het begrip dat men te nauw met de overledene verbonden was geweest Op de 
veluwe werd gezegd dat de reden hiervan was dat men zijn eigen familie niet naar 
het graf mocht helpen. 

Calvarieberg Een grote heuvel aan het einde of in het midden van een katholieke 
begraafplaats. Op de berg staat altijd een kruis met corpus (lichaam) te midden van 
twee lege kruisen. Rondom of voor deze berg liggen vaak priestergraven. Het stelt 
de Calvarieberg of Golgotha (schedelberg) in Jeruzalem voor waar Christus stierf te 
midden van twee misdadigers. 

Campo santo ltaliaanse benaming voor een begraafplaats, heilige grond of veld. 

Catacombe Ondergrondse begraafplaatsen, in het bijzonder de gemeenschap-
pelijke begraafplaatsen van de vroegste christenen. 
Oorspronkelijk werd het woord gebruikt om een bepaalde christelijke begraafplaats aan 
te duiden namelijk die van de kerk Sint Sebastiaan aan de Via Appia in Rome; daar 
waar de weg een inzinking vertoont. Men noemde die plaats 'ad catacombas' dat wil 
ieggen bij de helling. Alie soortgelijke begraafplaatsen werden later catacomben geno
emd. Zij bestaan uit een terrein dat onder de grond werd uitgegraven tot een doolhof 
van gangen welke zich in drie tot vijf verdiepingen onder elkaar uitstrekken. In de 
wanden van de gangen zijn horizontale nissen (loculi) afgesloten met een marmeren 
plaat waarin de doden 0oden, christenen, e.a.) werden begraven. De gangen zijn hier 
en daar tot crypten of zogenaamde cubicula verruimd. Belangrijke personen werden in 
nisgraven (acrosolia) bijgezet 
De catacomben stonden, als begraafplaatsen, onder de bescherming van de Romeinse 
wetten en dienden daarom tijdens de christenvervolgingen als toevluchtsoord. 

Cenotaaf In de klassieke oudheid was de cenotaaf een grafmonument op-
gericht voor doden van wie het stoffelijk overschot niet gevonden kon worden of die in 
den vreemde waren begraven. Het ritueel bij de cenotaaf was een identificatieritueel: 
de gewone plechtigheden werden volbracht om de ziel van de gestorvene rust te 
geven. Romeinse cenotafen dragen soms het opschrift: ossa inferre libecit, wat 
betekent dat er geen wettelijk beletsel is het gebeente, mocht het worden gevonden, 
alsnog in de cenotaaf bij te zetten. 
Latere herinneringsmonumenten worden soms ook cenotaaf genoemd. 
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Cherubijn Engelen voorgesteld als kinderen met ieder vier vleugels, verte
genwoordigen de hemelse sferen. De vleugels zijn het symbool van hun goddelijke 
opdracht. Een cherubijn met in de hand een witte duif is het symbool voor de ziel die 
opstijgt naar god. Het komt veel voor op protestantse kindergraven. 

Cipres De cipres was in het oosten het zinnebeeld van rouw, soberheid 
en gewijd aan de ondergrondse goden. Eenmaal gekapt herleefde zij niet meer. 
Haar specerijachtige geur verminderde de lijkreuk. (Latijn: cypressus feralis, rouwboom, 
lijkboom, lijkcipres). 

Collectief graf Graf waarin meerdere personen zijn begraven, echter geen familie 
graf. Op grate begraafplaatsen in West-Nederland gebruikt men wel zogenaamde 
grafputten waarin zes tot twaalf grafkisten warden geplaatst: drie kisten op elkaar 
(tussen iedere kist een laag grond) en vier kisten naast elkaar. Dit zijn huurgraven 
waarvan het formaat van de grafsteen precies is voorgeschreven. 

Columbarium Columba (Latijn) betekent duif. Met columbarium warden grafnissen 
bedoeld. Het woord betekend duiventil. In iedere nis werden twee askruiken geplaatst 
waarmee zij leken op een duiventil waar duiven paargewijs woonden. De nissen 
waren van marmeren platen voorzien, waarop de namen en de waardigheid van de 
overledenen stonden vermeld. 

Dodendansen danse macabre, zie bijlage 3. 

Dodenmars Speciale treurmars gespeeld bij begrafenisstoeten van vooraan-
staande personen. Het meest beroemde en bekende is de 'Marche Funebre', opus 35, 
van Frederic Fran~ois Chopin ( 1810-1849). 

Dodenwake Het 's nachts waken bij een dode is van v66r-christelijke oorsprong 
en was ook de gewoonte onder de Germaanse volkeren van Noord- en Midden-Europa. 
Na de kerstening bleef het gebruik bestaan en werd er van kerkelijke zijde een andere 
inhoud aan gegeven. Als de vesper had geluid gingen de familie en vrienden bij de kist 
zitten. Er werd eerst gebeden maar naarmate de nacht verstreek en er meer gegeten 
en vooral gedronken werd, werd het dikwijls een luidruchtige bijeenkomst. Men zong 
liederen, deed wilde spelen, vertelde onbetamelijke grappen en danste zelfs om de 
dode heen. Men wilde de geest van de gestorvene vermaken om hem met zijn lot 
tevreden te doen zijn. Tijdens deze vigilie werden er, evenals bij de uitvaart, kaarsen 
gebrand tot afweer van de boze geesten. Het aantal wakende moet vaak groat zijn 
geweest want er zijn talloze verordeningen die dit aantal wilde decimeren. De vigilie 
kon ook in de kerk gehouden worden en vaak werd het lijk daar dan ook opgebaard, 
vooral als het om geestelijken of vooraanstaande burgers ging. Het is wel typerend dat 
ook de reformatie dit gebruik niet heeft kunnen keren. Een verdere bijzonderheid is dat 
er altijd jenever in ruime mate als medicijn tegen de doodsbacillen werd gebruikt. Het 
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waken is na 1945 geheel verloren gegaan maar begint nu langzaamaan, in huiselijke 
kring, weer op te komen. 

Draaikruis Op het zogenaamde duivelsrooster, dat in de toegang tot het kerk-
hof lag, werd vaak een rechthoekige houten paal geplaatst waar een draaibaar houten 
kruis op werd bevestigd. Het kruis draaide met de zon mee. Hierdoor kon de duivel niet 
op het kerkhof komen om de heilige aarde te ontwijden. 

Duivelsrooster zie kerkhofrooster 

Diya Aardewerken schaaltje met daarop een kaars van geklaarde 
ongezouten boter. 

Eboniet Een in de negentiende, begin twintigste eeuw gebruikte grondstof 
voor rouwsieraden, rozenkransen en dergelijke bestaande uit zwart glimmend, gevul
kaniseerd rubber. In het Engels betekent ebon het zwart van ebbenhout 

Face Naar buiten gerichte schuine zijde van een bastion. 

Gisant Overledene in een liggende houding, in relief gegraveerd. Een beeld 
boven op de deksel van een tombe. Het is een ge"idealiseerde voorstelling (meestal 
op leeftijd van 33 jaar) van de gestorvene. De ogen geopend, de handen vroom 
gevouwen in afwachting van de jongste dag. 
Demi-gisant als gisant maar dan half opgericht, zich richtend tot de aanschouwer, ook 
genaamd statue accondee. 

Git Een uit verkoold hout ontstane delfstof die enige overeenkomst 
vertoont met steenkool. Het werd in bewerkte vorm veel gebruikt voor rouwsieraden 
vanwege de gitzwarte kleur. 

Grafheuvel Het belangrijkste kenmerk van de dodencultuur in de bronstijd is de 
grafheuvel of tumulus. Een grafheuvel kan zo klein zijn dat hij nauwelijks opvalt in 
het landschap. Meestal bevat hij maar een dode of een asurn. Soms echter hebben 
grafheuvels een doorsnede van veertig meter. Verschillende heuvels werden meerdere 
keren gebruikt, zowel voor begraven als asbijzetting. In dergelijke gevallen spreekt 
men van een meerperiodenheuvel. Onderzoek heeft uitgewezen dat er tientallen jaren 
tussen de verschillende bijzettingen konden zitten, soms verstoorde de ene bijzetting 
een oudere. Kenmerkend voor een grafheuvel uit de bronstijd is de opbouw uit plag
gen, waarbij de dode of asurn op het maaiveld, ontdaan van begroeiing en humuslaag, 
geplaatst werden waarover de heuvel kwam. 

Halve maan In de hoofdgracht gelegen buitenwerk van een vesting, dienende tot 
dekking van de punt van een bastion of ravelijn; de benaming is ontleend aan de naar 
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binnen gebogen achterzijde; soms ten onrechte gebruikt voor ravelijn. 

hekel Doorgang in een vesting afgesloten met een valhek of schot, in 
's-Hertogenbosch worden hiermee de waterinlaten c.q. poorten aangeduid bijvoorbeeld 
de Kruisbroedershekel. 

Hespeed · Joodse vorm van de rouwrede. 

lnschuifgraf lnschuif- of galerijgraf is de grafruimte in een verticale wand waarin 
de lijkkist kan worden geplaatst. Een vorm van bijzetting die men hoofdzakelijk in 
de Zuid-Europese landen aantreft. In Nederland komen inschuifgraven voor in Glane 
(gemeente Losser), in het mausoleum van de Syrisch Orthodoxe kerk, op de Gemeen
telijke Begraafplaats op de Cauberg in Valkenburg (Limburg) en in de crypte van de 
Calvarienberg op de Heilige Landstichting bij Nijmegen. Op de begraafplaats in Valken
burg werden de eerste galerijgraven aangelegd in 1935. 

Kaarslicht De rol van kaarslicht in de dodencultuur is onmetelijk. Tientallen 
geschriften spreken hierover. Het gebruik van kaarsen binnenshuis is vele malen groter 
geweest dan op kerkhoven. 
Overal ter wereld en in alle tijden waar duivels, demonen of boze geesten moeten 
geweerd of verdreven worden spelen vuur en licht een grote rol. Eenvoudig gezegd is 
het gebruik van kaarslicht te verklaren door het feit dat men zich er veilig door voelde. 
Het branden van kaarsen bij een uitvaart is vaak een zaak van grote overdaad 
geweest, zo erg zelfs dat de stedelijke overheid er regels voor opstelden. Het aantal en 
de zwaarte van kaarsen bij een uitvaart was onder ander afhankelijk van de positie, 
niet de rijkdom, die de dode in de feodale maatschappij had ingenomen. In praktisch 
alle middeleeuwse testamenten staan bepalingen vermeld over het aantal te branden 
kaarsen en de schenking van kaarsen en/of was aan de kerk. 
Tijdens de uitvaartdienst die Karel V in 1516 te Brussel voor zijn grootvader liet houden 
brandden er in de kapel honderd wastoortsen en zeventienhonderd kaarsen, 'teza
men wegende 1294 pont'. 

Katafalk Een verhoging waarop bij de opbaring de kist wordt geplaatst. Oor
spronkelijk een baar waarop de lijkkist van aanzienlijke personen werd geplaatst. Het 
woord is ook van toepassing op de lege kist die, gedekt met een katafalkkleed, bij de 
begrafenisplechtigheid soms de plaats van de werkelijke lijkkist (met dode) inneemt. 

Keltisch dodenboek De Kelten bezaten geen boeken maar een mondelinge 
traditie die levend werd gehouden door dichters, verhalenvertellers en dru'iden. Een 
verzameling van geestelijke verhalen werd lmmrama genoemd, mystieke reizen. De 
meest vermaarde lmmrama is de reis van Brendan, een lerse heilige. 
Dit dodenboek wijkt geheel af van de inhoud van een Egyptisch dodenboek waarin 
een definitief oordeel wordt beschreven. Het Keltische dodenboek doet dit niet; men 
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kende bij de Kelten geen hemel en hel. In dit werk worden zowel christelijke als 
v66rchristelijke tradities en voorstellingen met elkaar verweven. 

Kerkhof Latijn: cimeterium ecclesia, letterlijk: het hof om de kerk. Het grond-
gebied dat rondom de kerk lag behoorde tot het sacrale gebied. Oorspronkelijk werd 
hiermee ook bedoeld de appelhof, groentetuin en het terrein waarin de doden werden 
begraven. Later was het uitsluitend de hof voor de doden. Het kerkhof had, net als de 
kerk, asielrecht De kerk met de haar omringende gewijde hof was een 'locus sacer', 
een heilige plaats die onder het recht van de kerkelijk overheid viel. 

Kerkhoflantaarn Een holle stenen zuil waardoor, via een katrol, een lamp omhoog 
kon worden gehesen zodat het licht van de lamp naar alle richtingen kon uitstralen. 
Ook werden er wel uitbouwsels aan een kerk of het knekelhuis aangebracht waarin 
een lantaarn kon branden. Deze lantaarn verlichtte 's nachts de gewijde grond van 
het kerkhof uit eerbied voor de daar eeuwig rustende gelovigen. Tevens zorgde het 
licht ervoor dat de zielen 's nachts niet gingen zwerven en de levenden lastig werden 
gevallen. 

Kerkhofrooster Hoe goed een kerkhof ook omheind was, de zwakste schakel was 
de toegang tot het terrein. De in een stad wonende boeren dreven 's morgens hun 
vee de stadspoort uit naar de zogenaamde stadsweiden; de varkens liepen meestal 
vrij rond, evenals schapen en honden. Vooral varkens leverden vaak moeilijkheden op, 
aangezien deze weinig kieskeurige dieren op de begraafplaatsen gingen wroeten. Men 
loste het probleem op door in de kerkhofingang een ondiepe put te graven, die ter 
hoogte van het maaiveld belegd werd met een ijzeren rooster waarvan de stangen 
zover van elkaar gelegen waren dat er wel mensen, doch geen dieren over heen 
konden (zoals de moderne wildroosters). 
Niet alleen voor dieren was de toegang nu versperd maar ook voor de duivel, met zijn 
bokkenpoten, kon zo de gewijde aarde niet betreden. In de middeleeuwen was men zo 
bezeten van het geloof in demonen dat de naam varkensrooster verdween en het als 
duivelsrooster de geschiedenis in ging. 
Naast het praktische nut had het rooster ook een geestelijke waarde. Door zijn unieke 
ligging tussen profaan en sacraal terrein was het een stukje 'niemandsland'. 

Kleppen Met de hand de klepel tegen de klok slaan. 

Knekelhuis Wanneer het hof om de kerk, voor begraving, geen uitbreiding meer 
mogelijk maakte gebruikte men knekelhuisjes (Latijn: ossuarium), die meestal tegen 
de kerkmuur werden gebouwd. Een dergelijk huisje noemde men ook wel: beenderen
bottenhuisje of ossuarium. In Nederland is er niet een meer over, alleen aan de 
Sint-Maartenskerk te Zaltbommel zit nog een restant van een knekelhuis. 
Bij opgravingen bovenkomende beenderen kon men vanzelfsprekend niet vernietigen. 
In het licht van de lichamelijke opstanding waren de beenderen na de dood het 
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voornaamste bestandsdeel van het gestorven lichaam. 
Vooral in de middeleeuwen werd het behoud van de beenderen op prijs gesteld. Het 
kwam zelfs voor dat men in het buitenland overleden vorsten, als de afstand voor 
vervoer van het lijk te groot was, in stukken sneed en kookte totdat het vlees losliet 
van de beenderen. Het afkooksel werd met de vooraf verwijderde ingewanden ter 
plaatse begraven. De beenderen werden in een koffer verzonden of meegenomen 
naar huis. Paus Bonifatius trad in 1299 en opnieuw in 1300 streng op tegen dit in 
wezen barbaarse gebruik. Toch werd er later vrijstelling van het verbod gegeven; zo 
werden in 1415 de lijken van de bij Azincourt (Frankrijk) gesneuvelde Engelse edelen 
nog op deze wijze behandeld. 

Knekelput Een groot graf of diepe kuil op een afgelegen plek van een 
begraafplaats waar beenderen en schedels van geruimde graven worden herbegraven. 

Lijkwassing In de dertiende eeuw traden er in het dodenritueel van monniken 
veranderingen op voor wat betreft de lijkwassing (lavatio corporis). 
In het midden van een zeer ruime en lange kapel (Cluny, Frankrijk) die men passeert als 
men van de kloostergang naar de kapittelzaal gaat, bevindt zich de wasplaats. Dit is een 
zes tot zeven voet lang vertrek waarvan de bodem zeven of acht duirn is uitgegraven. Een 
stenen hoofdkussen vormt en geheel met de uitholling waarin aan het uiteinde, op de 
plaats van de voeten, een gat zit waardoor het water kon weglopen nadat men de dode 
had gewassen. In de kathedralen van Lyon en Rouen bevindt zich nog een kuip of stenen 
bak waarin de kanunniken hun doden wasten. 

Lijkrede Latijn : oratio funebris. Zowel bij de Grieken als bij de Romeinen was 
het geen uitzondering dat de kinderen van een gestorvene een lijkrede uitspraken. De 
oorsprong van de lijkrede is het 'vale dicere' (vaarwel zeggen) aan de dode. De paar 
korte zinnen waarmee men oorspronkelijk volstond werden echter steeds uitvoeriger 
totdat tenslotte de lijkrede een waar meesterwerk van woordkunst was geworden. 

Mausoleum Het woord is afkomstig van het Mausoleum van Halicarnassus. Een 
tombe voor Maussollos die tot een van de zeven wereldwonderen behoort uit de 
klassieke oudheid. Een mausoleum is vaak een grafkelder welke is voorzien van een 
opbouw. Het kan echter ook een gebouw zijn zonder grafkelder dat specifiek is 
gebouwd voor het plaatsen van de stoffelijke resten van een of meerdere overledenen. 

Memento Mori Latijn : Gedenk te sterven. Term uit de beeldende kunst en literatuur 
waarin de voortdurende nabijheid van de dood verbeeld of verwoord wordt. Het 
memento mori geeft uitdrukking aan het middeleeuwse wereldbeeld waarin het leven 
op aarde als slechts tijdelijk wordt beschouwd; alleen het leven na de dood is eeuwig. 
Bovendien gelooft men dat de dag van het Laatste Oordeel nabij is. De mens wordt 
erop gewezen geen aardse goederen en genoegens na te streven en het begaan 
van zonden te vermijden; voor zondaars wachten de verschrikkingen van de hel. In 
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plaats daarvan moet hij zich wijden aan het nastreven van de werkelijke christelijke 
deugden. Alleen zij die in hun aardse bestaan zondevrij zijn, kunnen het Koninkrijk 
Gods deelachtig worden. De memento mori-gedachte wordt onder meer uitgedragen 
in de dodendans. 

Meugveel Een kerkelijk massagraf uit de zeventiende en achttiende eeuw. 
Na de Reformatie beschikten de kerken in de grote steden, mede omdat ook hier 
de ruimte om te begraven rondom kerken beperkt (kerkhof) was, over een soort 
algemene grafkuil voor de lijken van de armen. Deze kuil noemde men een 'meugveel' 
of een 'slokop'. De dode werd in een linnenzak of in stro in de kuil "gelegd". 

Necropool Letterlijk: dodenstad. Het kan ook een zeer uitgebreide begraaf-
plaats of grafcomplex zijn. Over het algemeen worden met deze term vooral de 
dodenvoorsteden uit de oudheid aangeduid. 

Ossuarium Een op het kerkhof geplaatst bouwsel dat dienst deed als bewaarp-
laats voor de beenderen (os betekend in het Latijn been), gevonden bij het delven 
van nieuwe graven of opgravingen wegens plaatsgebrek zoals dat in vroegere eeuwen 
regelmatig gebeurde. Zie ook knekelhuis. 

paaskaars 

Pandit 

Symbool voor de opgestane Christus. 

lndiase titel voor een hindoeistische godsdienst- en wetsgeleerde. 

Priembon Primbon, Javaans boek der boeken eigenlijk bestaat uit een 
reeks van boeken alien primbon genaamd bijv. Kitab Primbon Betalemur Adammakna. 
Deze boeken vormen de grondslag voor de eigen Javaanse filosofie; een samensmel
ting van Hindoe, lslamitische en eigen religieuze erfenissen. 

Qibla Een nis vergelijkbaar met de mihrab van een moskee. 

Refrigerium Het was onder de Romeinen gebruikelijk de doden eer te bewijzen 
op hun sterfdag. Dit geschiedde in de vorm van een refrigerium of verfrissingsmaal dat 
volgde op een bijeenkomst rond het graf waarbij goed gegeten en gedronken werd. 
Zoals zoveel gebruiken waartegen geen bezwaren konden worden aangetekend werd 
het refrigerium door christenen overgenomen. 

ravelijn Midden voor een vestingfront gelegen, driehoekig buitenwerk, ter 
dekking van courtine, toegangspoort en de bastions tegen vijandelijk vuur. 

Requiem Het Latijnse requies betekend rust Een requiemmis is een mis voor 
de overledene. 'Requiem aeternam dona eis, Domine', 'Geef hen de eeuwige rust, 
Heer' is de aanhef van het intro"itus van een katholieke uitvaartdienst Van de 
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gregoriaanse compositie van een requiemmis zijn verscheidene delen al in de tiende 
eeuw opgetekend. Tai van componisten componeerden requiemmissen zoals Mozart, 
Verdi, Faure, Cherubini, Schumann en Berlioz. 

Rite de passage Een rituele handeling waar (geestelijk) een bepaalde grens wordt 
overschreden. In de funeraire cultuur verbeeld de 'rite de passage' het overschrijden 
van de grens tussen de profane en sacrale wereld; dat wil zeggen tussen het tijdelijke 
en het eeuwige. 

Rouwkamer Een ruimte waar de overledene is opgebaard. Hier kan de familie in 
alle rust afscheid nemen. 

Rouwsuite Een grote ruimte met veel comfort waar de overledene is opge-
baard. In een dergelijke suite kan de familie langere tijd verblijven. Er zijn tafels, stoelen 
of banken en een koelkast aanwezig. Door een los scherm kan de kist aan het zicht 
worden onttrokken. Van een rouwsuite ontvangt de familie een sleutel ; bezoek is 
hierdoor dag en nacht mogelijk. 

Saillant Hoek die de beide facen van een bastion met elkaar maken. De term 
duidt ook het punt aan waarin de facen samenkomen. 

Sarcofaag Een stenen doodskist, uit een blok gehouwen, die werd gebruikt 
voor lijkbegraving of bijzetting van crematie-as. Het woord sarcofaag komt van het 
Griekse sarkophagos wat vleesetend betekend. In de oudheid waren er kisten uit een 
sponsachtige kalksteen die de reputatie hadden de zachte delen van een lijk binnen 
40 dagen te verteren. 

schans Zelfstandig te verdedigen aarden verdedigingswerk, vaak voorzien 
van bastions en meestal kleiner dan een fort. Tijdelijk opgeworpen schansen maakten 
deel uit van linies waarmee bij een beleg een vesting werd ingesloten. zij diende ook 
als bescherming vn een legerkamp of bruggehoofd. als duurzaam opgeworpen werken 
vormden schansen vaak een onderdeel van een verdedigingslinie. 

Schootsveld Gedeelte van het terrein dat door een wapen onder vuur kan 
worden genomen. 

Schudden Het ruimen van een graf om het eventueel voor een nieuwe 
begraving te gebruiken. Het zand wordt 'geschud' op een grote zeef om eventuele 
botrestjes er uit te halen. De overbijfselen worden dieper in hetzelfde graf bijgezet 
waardoor ruimte wordt vrijgemaakt voor een nieuwe bijzetting 
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Stele Grieks: stele, meervoud Stellai; zuil. Oud Griekse pilaar of zuil 
staande op een graf meestal met een inschrift. Later ook met afbeeldingen. 

Styx Grieks: de gehate. Als de zielen het Paleis van de Nacht voorbij 
waren kwamen zij aan twee rivieren, de ijskoude Styx, welke de Hades negenvoudig 
omkronkelde, en de Kocytus, waarvan de wateren een geluid maken als doden
klachten. Waar beide stromen samenvloeien vormen zij een zwart moeras dat de 
zielen moeten oversteken. De veerman Charon neemt de schimmen in zijn wrakke boot 
waar zij in voortdurende angst denken te vergaan. Men legt de dode een munt ter 
waarde van een stuiver, een oblos, in de mond, opdat ze de overtocht kunnen betalen. 
De zielen van lichamen die in de bovenwereld geen behoorlijke begrafenis hebben 
gehad wijst hij onbarmhartig af; hij laat ze honderd jaar ronddolen bij het moeras tenzij 
ze intussen tijd behoorlijke begraven waren. 

Tallith Het vierhoekige, wollen of zijden kleed waarmee mannen zich 
tijdens het gebed in de synagoge omhullen. 

Taxus Latijn: Taxus baccata. Evenals de laurier en de klimop blijft de taxus 
altijd groen en is daardoor het symbool van de vergankelijkheid, rouw en dood. In de 
oudheid was de taxus heilig en werden er takjes rondom de overledene in de grond 
gestoken of meegegeven bij een begrafenis. In de Griekse mythologie is de taxus een 
boom van de onderwereld. De weg naar de onderwereld liep tussen twee taxusbomen; 
bij graven stonden taxusbomen en zo werd het een echte treurboom. 

Temenos Het Griekse temnein betekent snijden. De oude kerken met 
omringende kerkhoven lagen op eigen terrein waarvan de grenzen duidelijk waren 
aangegeven door een doornenhaag, muur of gracht, die het gewijde terrein scheidde 
van de profane wereld. Men spreekt in dit geval van een 'temenos', dat wil zeggen 
dat het betreffende terrein is uitgesneden uit de profane wereld en een hogere macht 
dient 

Tibetaans dodenboek Dit boek werd vermoedelijk in de achtste eeuw, na eeu-
wenlange mondelinge overlevering, geschreven door Padma Sambava, een yogaleraar 
die het boeddhisme naar Tibet bracht De tekst leert dat de zin van het leven ook de 
doodservaring omvat, niet als feit op een bepaald tijdstip, maar als een voortdurend 
bereid-zijn en daardoor werkelijk leven pas mogelijk maakt Op archetypische wijze 
wordt de toestand beschreven die dood genoemd wordt tot aan het moment waarop 
de nieuwe geboorte (re'incarnatie) plaatsvindt Daaruit komt naar voren dat de 
betekenis van het sterven onverbrekelijk met de zin van het leven is verbonden. 

Thanatopraxie Het toedienen van een lichte balseming waardoor de overledene 
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langer boven de grond toonbaar kan blijven. De moderne techniek van het balsemen 
en thanatopraxie is in wezen hetzelfde; het inbrengen van de conserverende vloeistof 
formaline. Bij thanatopraxie is de ingebrachte hoeveelheid formaline gering; genoeg om 
de ontbinding met een tot twee weken te remmen. 

Tombe Grieks: tumbos, grafheuvel. Een tombe is een grafmonument in de 
vorm van een sarcofaag. 

Tombeau Frans: graf (monument). Een artikel, gedicht of muzikale compositie 
geschreven door een of meerdere bewonderaars ter herinnering aan een overleden 
persoon. Bijvoorbeeld: Le tombeau de Couperin door Maurice Ravel. 
Tumulus Latijn voor grafheuvel. 

Uitluiden Het luiden van de klokken tijdens de uitvaart. In onder andere 
Friesland worden de klokken geluid vanaf het moment dat de rouwstoet het sterfhuis 
of de aula verlaat tot aan het graf. Na de beaarding werden de klokken weer geluid tot 
de stoet was wedergekeerd in het sterfhuis, de aula of het dorpshuis. 

Uitvaart Het woord uitvaart is een vertaling van het Latijnse woord Exequiae, 
wat de optocht van hen die het lijk volgen aanduidt Sinds de vijftiende eeuw is men 
het woord gaan gebruiken voor het geheel van de rituelen en ceremonieen zoals de 
optocht van het sterfhuis naar de kerk, de godsdienstige plechtigheden, de tocht van 
de kerk naar het graf en de beaarding. Na de Reformatie was er bij de protestanten 
geen sprake meer van een uitvaart in engere zin. Algemeen ging men over tot het 
woord 'begrafenisplechtigheden', het woord 'uitvaart' was voor streng hervormden te 
Rooms. Na 1945 is het woord 'uitvaart' weer algemeen geworden, door de toename 
van het aantal crematies, aangezien er bij een crematie niet gesproken kon worden 
over begrafenisplechtigheden. Het woord heeft zijn oorspronkelijke katholieke lading 
verloren. 

Veda Het oudste deel van de Sanskriet letterkunde dat bestaat uit aan-
roepingen en hymnen gericht tot de goden, rituele beschouwingen en uiteenzettingen, 
godsdienstige en zedelijke voorschriften, mythen en mystiek-wijsgerige bespiegelingen 

Voorouderverering De cultische verering van de geesten (of zielen) van de 
gestorven voorouders. De voorouderverering is een onderdeel der algemene 
dodenverering en daarvan niet scherp te onderscheiden. 

Wassen Het wassen van een dode was en is een reinigingsritueel dat vroeger 
slechts ten doel had de stoffen of machten die achterblijvenden of wellicht de dode 
zelf vijandig gezind waren, onschadelijk te maken. Water was een hindernis die kwade 
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geesten, de ziel van de dode werd immers de levenden vijandig gezind geacht, niet 
konden overschrijden. Het uitboenen van een sterfkamer en het reinigen van een 
geheel sterfhuis zijn een uitvloeisel hiervan, alsmede het gebruik, zoals bij de Roma, 
om water in een graf te storten. 

Zocher, j.D. De Haarlemse tuinarchitect Jan David Zoch er Jr. ( 1791-1870) is een 
goed voorbeeld van de invloed van de romantiek op de Nederlandse begraafplaatscul
tuur. Hij maakte naam met het ontwerpen van parken in de stad Haarlem en het 
Vondelpark in Amsterdam. Hij was gespecialiseerd in Engelse tuinarchitectuur. Van zijn 
hand zijn ondermeer de Algemene begraafplaatsen 'Soestbergen' te Utrecht (1830) en · 
'Zorgvliet' aan de Amstel, gemeente Amstelveen (1870). 
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Bijlage 1: Wet op de lijkbezorging 

De Nederlandse overheid heeft, door middel van wet en regelgeving, zaken als lijk
bezorging, bestemming en voorschriften voor begraafplaatsen geregeld. De volledige 
teksten zijn te vinden op de website van de overheid: http/ /wetten.overheid.nl. Hier 
volgen enkele relevante artikelen uit de Wet op de lijkbezorging. 

Wet van 7 maart 1991, houdende nieuwe bepalingen inzake de 
lijkbezorging(Tekst geldend op: 20-10-2005) 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 1 
Lijkbezorging geschiedt door begraving, verbranding of op andere bij of krachtens de 
wet voorziene wijze. 

Hoofdstuk II. Algemene voorschriften voor de lijkbezorging 

§ 1. Lijkschouwing en identificatie 

Artikel 8 
1. 

2. 

3. 

Op de kist of op het andere omhulsel van het lijk wordt een registratienum
mer vermeld. 
Tot begraving of verbranding wordt niet overgegaan dan nadat de houder van 
de begraafplaats of van het crematorium de identiteit van het lijk heeft vast 
gesteld door vergelijking van het op de kist of het omhulsel vermelde registra
tienummer met dat, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de 
namen, overlijdens- en geboortedata van de overledene dan wel de 
geslachtsnaam van de doodgeborene bevat 
lndien de identiteit niet genoegzaam blijkt, vindt zo mogelijk de identificatie 
van het lijk plaats door twee personen die de overledene bij het leven hebben 
gekend, in tegenwoordigheid van de houder van de begraafplaats of het 
crematorium. 

§ 2. Verlof tot begraving of verbranding 

Artikel 11 
Geen begraving of verbranding van een lijk geschiedt zonder schriftelijk verlof van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, dat kosteloos wordt afgegeven. Het formulier voor 
dit verlof wordt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld. 

§ 3. Termijn 

Artikel 16 
Begraving of verbranding geschiedt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en 
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uiterlijk op de vijfde dag na die van het overlijden. 

Artikel 17 
1. Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester der gemeente, waar 

het lijk zich bevindt, voor de begraving of verbranding daarvan een andere 
termijn stellen. Begraving of verbranding binnen 36 uur na het overlijden staat 
hij echter niet toe dan in overeenstemming met de officier van justitie. 

2. Van het besluit van de burgemeester staat binnen 24 uur beroep open op 
Onze Commissaris in de provincie, die daarop onmiddellijk beslist De 
Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. 

Hoofdstuk Ill. Begraving 

§ 1. Algemene bepalingen 

Artikel 23 
Begraving geschiedt op een begraafplaats. 

Artikel 24 
De begraafplaatsen warden onderscheiden in gemeentelijke en bijzondere. 

Artikel 25 
Het is verboden een begraafplaats, die niet op de voet van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet is aangelegd of in gebruik genomen, als zodanig ter beschikking 
te stellen of te gebruiken. 

Artikel 26 
Geen toegang of ingang van een graf of grafkelder mag zich bevinden of worden 
aangelegd in een kerk of een ander gesloten gebouw, dat niet uitsluitend tot begraven 
bestemd is. 

Artikel 27 
1. De houder van een begraafplaats houdt een register van alle daar begraven 

lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn. 
2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar. 

Artikel 28 
1. Een uitsluitend recht op een graf, welke vorm aan dit recht ook wordt 

gegeven, kan uitsluitend schriftelijk warden gevestigd. Het recht kan voor 
onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van tenminste twintig jaren warden 
verleend. 
Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen 

twee jaren voor het verstrijken van de termijn, verlengd, doch telkens voor 
niet langer dan tien jaren. Het uitsluitend recht op een graf is geen register 
goed. 
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Artikel 31 
3. De overblijfselen der lijken worden op een begraafplaats ter aarde besteld 

of, met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, 
in een crematorium verbrand. 

Artikel 32 
Wij kunnen omtrent de wijze van begraven, de inrichting van het graf en de afstand 
van de graven onderling bij algemene maatregel van bestuur regelen stellen. 

§ 2. Gemeentelijke begraafplaatsen 

Artikel 35 
Tenminste elke dag welke geen zondag of algemeen erkende feestdag is, wordt gelege
nheid tot begraven gegeven gedurende een redelijke tijd, bij gemeentelijke verordening 
te bepalen. 

Hoofdstuk IV. Verbranding 

Afdeling 1. Algemene bepalingen 

Artikel 49 
Verbranding geschiedt in een crematorium. 

Afdeling 2. Crematoria 

Artikel 56 
Ten minste elke dag welke geen zondag of algemeen erkende feestdag is, wordt 
in een gemeentelijk crematorium gelegenheid gegeven tot het houden van crematie
plechtigheden gedurende een redelijke tijd, bij gemeentelijke verordening te bepalen. 

Afdeling 3. Berging, bestemming en bewaring van as 

§ 1. Algemeen 

Artikel 58 
1. Na de verbranding bergt de houder van het crematorium de as. 
2. De as wordt geborgen in een of meer asbussen. Een asbus wordt gesloten 

en op de bus worden de naam en de voorletters van de overledene, alsmede 
een registratienummer, in onuitwisbare letters en cijfers vermeld. Binnen 
twintig jaren na het plaatsen van dit opschrift mag het niet van een 
ongeopende asbus worden verwijderd of daarop onleesbaar worden 
gemaakt. 

3. Een deel van de as kan op verzoek van een nabestaande op een andere wijze 
warden geborgen en aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 59 
1. De houder van het crematorium draagt zorg voor de bewaring van een asbus 
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gedurende minimaal een maand na het bergen van de as in de bus. 
2. De houder van het crematorium draagt er vervolgens zorg voor dat: 
a. de asbus wordt bijgezet, 
b. de in de asbus geborgen as wordt verstrooid, 
c. de asbus ter beschikking wordt gesteld aan een nabestaande die de zorg voor 

de asbus op zich neemt, of 
d. de asbus wordt verzonden naar het buitenland. 

3. De houder van het crematorium kan ter uitvoering van het tweede lid, onder 
a of b, de asbus ter bijzetting, onderscheidenlijk verstrooiing, overdragen aan 
een houder van een ander crematorium of van een plaats van bijzetting. 

4. Op verzoek van de in artikel 18 bedoelde personen kan de officier van 
justitie, bedoeld in artikel 14, in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van 
de in het eerste lid genoemde termijn. 

Artikel 61 
Omtrent de berging, de bestemming en de bewaring van de as kunnen bij algemene 
maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld. 

§ 2. Het bijzetten van de asbus 

Artikel 62 
1. Een asbus kan worden bijgezet: 
a. in een in het bijzonder daarvoor bestemd gedeelte van het crematorium, 
b. in of op een graf of op een afzonderlijke plaats op een begraafplaats, of 
c. in een buiten een crematorium of begraafplaats gelegen bewaarplaats. 

2. Het bijzetten geschiedt ter uitvoering van artikel 59, tweede lid, onder a, of in 
opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft. 

3. De bijzetting van een asbus in of op een graf waarop een uitsluitend recht 
berust, kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op 
het graf. 

Artikel 63 
1. Een asbus die is bijgezet kan op verzoek van een nabestaande die de zorg 

voor de asbus op zich neemt, door de houder van de plaats van bijzetting aan 
de nabestaande ter beschikking worden gesteld. 

2. Verwijdering van de asbus kan slechts geschieden met toestemming van de 
rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet. 

3. Verwijdering kan geschieden zonder toestemming van de rechthebbende, 
ingevolge een bevel van een gerechtelijke autoriteit met het oog op een 
strafrechtelijk onderzoek. 

Artikel 65 
1. De houder van een plaats van bijzetting houdt een register van alle daar 
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bijgezette asbussen. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere 
regels gesteld omtrent de gegevens die in het register worden vastgelegd. 

2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar. 
3. Het register wordt bij opheffing van de plaats van bijzetting qvergebracht 

naar het archief van de gemeente waarin die plaats was gelegen. 

Artikel 66 
1. Het ruimen van een asbus geschiedt door of in opdracht van de houder van 

de plaats van bijzetting en vindt niet plaats dan: 
a. na verloop van twintig jaren nadat de as in de bus is geborgen, en 
b. met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is 

bijgezet 

2. Het ruimen geschiedt door verstrooiing van de as. 

§ 3. Het verstrooien van de as 

Artikel 66a 
1. De as in een asbus kan worden verstrooid. 
2. Het verstrooien geschiedt: 
a. ter uitvoering van artikel 59, tweede lid, onder b, 
b. door of in opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, of 
c. in verband met het ruimen van de asbus. 

3. Het verstrooien van de as door of in opdracht van de houder van een 
crematorium of de houder van een plaats van bijzetting is slechts toegestaan: 

a. op een terrein dat bestemd is om permanent as op te verstrooien; 
b. in open zee. 

Artikel 66b 
1. De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de 

houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting vindt 
niet plaats dan met vergunning van burgemeester en wethouders van de 
gemeente waarin het terrein is gelegen. 

Hoofdstuk V. Bijzondere wijzen van lijkbezorging 

Artikel 67 
1. Een lijk kan in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onder 

wijs worden ontleed. 
2. Ontleding geschiedt slechts, indien de overledene zijn lijk daartoe heeft 

bestemd. De artikelen 18, eerste lid, tweede volzin, en 19 zijn van toepassing. 
3. Bij gebreke van een bestemming inzake lijkbezorging door de overledene 

kan ontleding eveneens geschieden, indien de niet van tafel en bed 
gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel dan 
wel, bij ontstentenis of onbereikbaarheid van deze, de naaste onmiddellijk 
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bereikbare meerderjarige bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, 
of, wanneer ook deze niet bereikbaar zijn, de aanwezige meerderjarige erf 
genamen of anders degenen die de zorg voor het lijk op zich nemen, dit 
daartoe bestemmen. 

Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen 

Artikel 71 
1. Een lijk wordt niet gebalsemd of onderworpen aan enige andere conserve

rende bewerking die niet is gericht op gebruik van delen van het lijk ingevolge 
de Wet op de orgaandonatie. In uitzonderlijke gevallen kan Onze Minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ontheffing van dit verbod verlenen. 
In de ontheffing wordt de wijze en de plaats van de lijkbezorging vermeld. De 
artikelen 12-15 zijn van overeenkomstige toepassing. 

2. Het verbod, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing, indien het lijk tot 
ontleding bestemd is of naar het buitenland wordt gezonden. 
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Bijlage 2: Besluit op de lijkbezorging 

De Nederlandse overheid heeft, door middel van wet en regelgeving, zaken als lijk
bezorging, bestemming en voorschriften voor begraafplaatsen geregeld. De volledige 
teksten zijn te vinden op de website van de overheid: http//wetten.overheid.nl. Hier 
volgen enkele relevante artikelen uit het Besluit op de lijkbezorging. 

Besluit van 4 december 1997, houdende voorschriften ter uitvoering 
van de Wet op de lijkbezorging (Besluit op de lijkbezorging) 
(Tekst geldend op: 20-10-2005) 

Paragraaf 1. Begripsbepalingen 

Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Wet op de lijkbezorging; 
b. de Overeenkomst van Straatsburg: de overeenkomst inzake het vervoer van 

lijken van 26 oktober 1973 (Trb. 1975, 95); 
c. de Overeenkomst van Berlijn: de overeenkomst inzake het vervoer van lijken 

van 10 februari 1937. 

Paragraaf 3. De wijze van begraven 

Artikel 3 
1. 
2. 

Artikel 4 
1. 

Een lijk wordt begraven in een kist 
Begraving mag geschieden zonder kist, mits het lijk zich bevindt in een ander 
omhulsel. Dit omhulsel moet op het doel van begraving zijn afgestemd. 

Een kist of ander omhulsel mag niet zijn vervaardigd met toepassing van 
kunststoffen of metalen. 

Paragraaf 4. De inrichting van een graf en de afstand tussen de graven onderling 

Artikel 5 
1. 

2. 

3. 

De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centime 
ter. 
Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste 
vijfenzestig centimeter. 
Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven 
elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter 
dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden 
geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het 
tweede lid van toepassing. 

119 



4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van 
de gemiddeld hoogste grondwaterstand. 

5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 
6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders. 

Artikel 7 
De constructie van grafkelders is zodanig dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en 
hieruit ook afgevoerd kan worden. De afvoer van lucht uit de grafruimte geschiedt op 
zodanige wijze dat daarvan geen hinder kan worden ondervonden. 
Paragraaf 5. De wijze van verbranding en de wijze van de registratie van 
verbranding en van bestemming van de as 

Artikel 8 
1. 
2. 

3. 

Artikel 9 

Een lijk wordt verbrand in een kist. 
Verbranding mag geschieden zonder kist, mits het lijk zich bevindt in een 
ander omhulsel. Dit omhulsel moet op het doel van verbranding zijn afge 
stemd. 
Artikel 4 is van toe passing. 

De verbranding geschiedt op zodanige wijze, dat vermenging of verwisseling van de as 
met die van andere lijken niet mogelijk is. 
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Bijlage 3: Dodendansen, danse macabre, totentanz 

De dodendans of danse macabre is een thema dat al eeuwenlang voorkomt in de 
westerse cultuur (met name de schilderkunst) en dat waarschijnlijk zijn oorsprong 
vond in Frankrijk. De dood was in de late Middeleeuwen sterk in het bewustzijn van 
de mensen aanwezig maar het danse-macabre thema lijkt toch vrij plotseling op te 
springen zonder duidelijke voorafgaande ontwikkeling. 

De dodendans in de schilderkunst 

Dodcndans in de 
ikolaikirchc, Ta llin. 

Estland 

Een dodendans op de Cimetiere des Innocents in Parijs, geschilderd in 1424, wordt vaak 
als het begin van de traditie aangewezen. Het is echter wel zeker dat de uitdrukking 
'danse macabre' al voor 1424 werd gebruikt, o.a. in een gedicht (Respit de la Mort) 
van Jean Lefevre: 

Je fis de Macabre la danse, 
Qui tout gent maine a sa trace 
E a la fosse les adresse. 

Een stoet van geraamten of ontbindende lichamen danst, of volgt in reidans een dode 
die vaak een doodgraversattribuut zoals een sarcofaag meevoert. Ook Magere Hein 
leidt de stoet wel eens met zijn zeis. Tussen de doden in, vaak om en om, dansen de 
levenden mee. De levenden stellen geestelijk !eiders (paus, kardinalen, bisschoppen 
etc.) wereldse !eiders (keizers, koningen, hertogen etc.) en de gewone mens voor. Soms 
is er ook een bestemming aangeduid, het graf of de hel. Begeleidende teksten geven 
soms de woorden van de doden aan de levenden of andersom aan. Tegenwoordig 
wordt vaak iedere afbeelding waarop levenden met (bewegende) doden voorkomen 
een dodendans genoemd. De doden zijn meestal uitbundig, de levenden kijken vaak 
ernstig of angstig. De dansen waren vrijwel altijd geschilderd, zelden gebeeldhouwd, op 
de gevels van kloosters, familiegraftomben, knekelhuizen of in kerken. 
De bekendste dodendans is de in de tweede wereld oorlog verloren gegane schildering 
van de Marienkirche in Wbeck en haar kopie (de achtergrond en het aantal levenden is 
anders) in de Nikolaikirche van Tallin. 
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czuHcn colkgc. 
Luzcm. Zwitscrl and 

De dodendans in de muziek 

Jean Lahor (Henri Cazalis) (1840-1909)heeft een gedicht geschreven dat door de 
Franse componist Camille Saint-Saens ( 1835-1921) als een lied is getoonzet. Deze com
positie is echter nooit erg bekend geworden. Later heeft hij van het dodendansthema 
echter een symfonisch gedicht gemaakt (Danse Macabre Op. 40 uit 1874), dat wel alom 
bekend is geworden en dat misschien het eerste is waar de moderne lezer aan zal 
denken bij het horen van de titel 'danse macabre'. Saint-Saens heeft het hele lied in 
een walskleedje gestoken. Het gedicht zelf is oorspronkelijk Franstalig. 

Zig et zig et zag, la mort cri cadence 
Frappant une tombe avec son talon, 
La mort a minuit joue un air de danse, 
Zig et zig et zag, sur son violon. 
Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre, 
Des gemissements sortent des tilleuls; 
Les squelettes blancs vont a travers l'ombre 
Courant et sautant sous leurs grands linceuls, 

Zig et zig et zag, chacun se tremousse, 
On entend claquer les os des danseurs, 
Un couple lascif s'asseoit sur la mousse 
Comme pour gouter d'anciennes douceurs. 

Zig et zig et zag, la mort continue 
De racier sans fin son aigre instrument 
Un voile est tombe! La danseuse est nue! 
Son danseur la serre amoureusement 

La dame est, dit-on, marquise ou baronne. 
Et le vert galant un pauvre charron -
Horreur! Et voila qu'elle s'abandonne 
Comme si le rustre etait un baron! 

Heen en heen en heen, de Dood in beweging 
Raakt een graf met zijn hiel 
De Dood, speelt om middernacht een dansdeuntje 
Heen en heen en weer op zijn viool 
De winterwind blaast en de nacht is somber 
het gejammer betovert de lindebomen; 
Witte gedaantes sclijnen dwars door de schaduw 
De luchtstroom danst onder hun grote lijkwaden, 

Heen en heen en heen, iedereen is in de weer, 
Je hoort het kloppen van de botten van de dansers, 
een wulps stel zit op het mos, 
als of ze genieten van voorbije genoegens. 

Heen en heen de dood gaat voort 
krassend op zijn schelle instrument 
een gordijn schuift opzij. de danseres is naakt! 
Haar danspartner omhelst haar liefdevol 

De dame is, zo zegt men, markiezin of barones 
En de groene minnaar een arme wagenmaker 
Jakkes! Zie hoe ze zich overgeeft 
alsof de lomperd een baron was 
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Zig et zig et zig, quelle sarabande! 
Quels cercles de morts se donnant la main! 
Zig et zig et zag, on voit dans la bande 
Leroi gambader a1.4>res du viain! 

Mais psit! tout a coup on quitte la ronde, 
On se pousse, on fuit, le coq a chante 
Oh! La belle nLit pour le pauvre monde! 
Et vive la mort et I' egalite ! 

Heen en heen wat een sarabande! 
Or1<els van doden geven elkaar een hand! 
heen en heen in de bende zie je 
de koning huppelen bij een boer! 

Maar ssst! Plotseling stopt de rondedans 
ze haasten, ze vluchten, de haan heeft gekraaid 
Oh, de prachtige nacht voor de arme zielen 
en leven de dood en de gelijkheid! 

Het gaat over de Dood die om middernacht een danslied speelt op zijn viool. Witte 
geraamten in ruime lijkwaden lopen en springen in het donker. Het klapperen van de 
beenderen wordt weergegeven door de xylofoon. Maar dan kraait de haan en moet 
iedereen snel terug in zijn graf duiken. De Dood blijft alleen achter en treurt nog even 
op zijn viool. 
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Bijlage 4: Bomen en planten 

Amelanchier lamarckii, Krentenboompje 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 6-9m 
: vaarsvormig 
: grijsbruin, glad 
: breed ovaal, donkergroen, 3-7 cm 
: wit in enigszins opstaande trossen, april 
: blauwzwart, eetbaar 
: geringe bodemeisen, liefst kalkhoudend 
: zeergoed 

Vanuit struikvorm uitgroeiend tot een kleine boom. Oudere exemplaren vormen hori
zontaal spreidende takken. In de winter valt het silhouet op door de fijne vertakking. 
De bast en takken zijn in de winter opvallend grijs gekleurd. De ovale bladeren zijn bij 
het ontluiken diep bronskleurig en worden later donkergroen. Aan de onderzijde is het 
grijsgroen, eerst behaard en later kaal. In de herfst verkleuren de bladeren spectaculair 
in gele en rode tinten. De bloemen staan in lossen, bijna opstaande bloemtrossen en 
helderwit. De eetbare bessen verschijnen aan het einde van de zomer, zijn blauwzwart 
en berijpt. Ze smaken zoet en zijn sappig. De grote hoeveelheid aan bessen kan proble
men opleveren op bestrate gedeeltes. Heeft een oppervlakkig en fijn wortelgestel. 
Bodemeisen zijn gering, liefst enigszins kalkhoudend en niet te nat. 
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Betula pubescens, Zachte berk 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 15-20 m 
: onregelmatig ovaal 
: wit, in dunne stroken afbladerend 
: eivormig tot ruitvormig, frisgroen, 3-5,5cm 
: katjes, opstaand en 1,5-2cm, hangend en 6-7cm, april 
: vruchtkatjes, afstaand tot iets hangend, 2-2,5cm 
: losse bodem, verdraagt vocht goed 
: matig tot goed 

lnheems in Noord- en Midden-Europa. Veelal groeiend op vochtige plaatsen. De ovale 
kroonvorm is los en half open. De schuin afstaande takken hebben dunne twijgen. 
de takuiteinden zijn duidelijk minder afhangend dan bij de 8. pendula. Dejonge stam 
is bruin, maar verandert snel in wit. In dunne stroken afbladerend. Oudere stammen 
worden ruw met diepe scheuren en kleuren grijsgrauw, de schors blijft zacht. Twijgen 
roodbruin en zacht behaard. Het variabel gevormde blad heeft een dubbelgezaagde 
bladrand. De herfstkleur is geel tot geelbruin. Jong blad voelt zacht aan vanwege de 
fijne beharing. De grondsoort moet voldoende vochtig zijn. 
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Cornus florida, Veelbloemige kornoele 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 4-7 m 
: breed, rond 
: grijs, iets afbladderend 
: ovaal tot eirond, donkergroen, onderzijde grijs, 7-13 cm 
: groengeel kleine hoofdjes, 4 witte schutbladeren, mei/juni 
: rode besachtige steenvrucht, circa 1,5 cm 
: goed ontwaterende gronden 
:goed 

Een vanuit struikvorm uitgroeiende kleine, meerstammige boom met een ronde kroon. 
Op latere leeftijd kunnen de takken iets gaan doorhangen waardoor de kroon net zo 
breed als hoog kan worden. de boom groeit langzaam. Twijgen kleuren van roodbruin 
naar grijs. Oude stammen krijgen grijie vlekken als gevolg van afbladderen. Het blad 
is donkergroen en heeft een grijze onderzijde. In de herfst kleurt het prachtig naar 
scharlakenrood tot violet Elk hoofdje met onopvallende bloempjes wordt omgeven 
door 4 bracteeen (schutbladeren) die groot en wit tot iets roze-achtig getint zijn. 
Hierdoor is de plant in voile bloei bijzonder decoratief. De eivormige vruchten hebben 
een doorsnede van circa 1,5 cm en kleuren rood. De plant wortelt oppervlakkig met 
een fijn wortelgestel en verlangt een humusrijke grond die niet uitdroogt 
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Fagus sylvatic, Gewone beuk 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 30-35 m 
: rond 
: grijze, gladde schors 
: ovaal tot eirond, donkergroen, 4-10 cm 
: kleine onopvallende bloemkatjes, mei 
: nootjes, in geborsteld napje, 1-2 cm 
: goed doorlatend, humusrijk, niet te nat 
: matig 

Fagus sylvatica is een imposante boom die van nature in grote delen van Europa 
voorkomt. Volwassen exemplaren warden circa 35 m hoog en breed. De zachte schors 
is glad en grijs van kleur. Oude bast kan beschadigen bij blootstelling aan felle zon. Het 
glimmende, donkergroene blad wordt 4-10 cm groat en heeft een gegolfde bladrand. 
Het jonge blad is bij het uitlopen licht behaard. Geelbruine herfstkleur. De boom bloeit 
met kleine, onopvallende bloemkatjes. in het najaar verschijnen nootjes, de boom 
is pas op latere leeftijd rijkdragend. heeft veel wortels aan de oppervlakte zodat 
onderbeplanting weinig kans krijgt. De boom wordt gebruikt als park- en solitairboom. 
Daarnaast wordt hij veel gebruikt voor hagen en bosaanplant. Prefereert niet te natte, 
goed doorlatende, humusrijke bodem, verharding wordt minder goed verdragen. 
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Gymnodadus dioica, Doodsbeenderenboom 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 10-30 m 
: ovaal tot rond, onregelmatig 
: stam donkergrijs en gegroefd, jonge twijgen grijs 
: dubbel geveerd, groen, 80-100 cm 
: witachtige pluimen, tweehuizig, juni 
: dikke harde peul, circa 15-20cm 
: goed doorlatende bodem 
: matig 

Deze middelgrote tot grote boom heeft een losse, open kroon die is opgebouwd uit 
dikke en weinig vertakte hoofdtakken. Dejonge twijgen zijn grof en grijs tot grijsblauw 
berijpt De zware, dikke stam is donkergrijs, ruw en diep gegroefd. Het blad is zeer 
groot, soms bijna 1m echter meestal circa 70 cm, zowel in de lengte als in de breedte. 
Het is dubbel geveerd en de afzonderlijke blaadjes zijn eirond en circa 5-7 cm groot In 
de herfst verkleurt het geel. Na de bladval blijven de bladspillen nog enige tijd hangen. 
De, iets hangende en dichte bloempluimen bereiken een lengte van ongeveer 25 cm. 
Na de bloei verschijnen harde peulvruchten die tot 25 cm lang kunnen worden. Bij 
rijping kleuren ze bruin, ze blijven lang aan de boom hangen. 

129 



Platanus x hispanica, Platanus x acerifolia, Gewone plataan 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 20-30m 
: rond 
: grijsgroen en geelgroen afschilferende schors 
: handlobbig,groen, 12-25 cm 
: bolvormige hoofdjes, geelgroen, mei 
: bolvormig, stekelig, bruin, meestal 2 bij elkaar 
: alle, niet al te kalkrijke bodems 
: matig tot goed 

Snelgroeiende boom met een lange rechte stam. Kenmerkend is de afschilferende 
bast met een lichtgroene tot geelgroene ondergrond en grijsgroene, donkergroene tot 
bruine loslatende delen. Het brede handlobbige blad heeft 3-5 spits getane lobben en 
is aan de onderzijde licht behaard. In de herfst kleurt het bruingeel. Afgevallen blad 
verteert slecht en blijft zodoende lang rond de boom liggen. De bolvormige bloeiwijzen 
hangen in paren (1-3) aan lange stelen, waaraan ook de stekelige vruchten verschijnen. 
Deze blijven tot ver in de winter in de boom hangen. Plataan verdraagt verharding 
uitermate goed maar oppervlakkige wortels kunnen verharding opdrukken. Verdraagt 
snoei, zelfs tot in het oude hout, uitermate goed. Bij jonge aanplant is het belangrijk 
een boompaal te plaatsen. Jonge takken zijn breukgevoelig en zeewind wordt slecht 
verdragen. 
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Rhus typhina, Fluweelboom 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 4,5m 
: parasolvormig 
: twijgen eigenaardig dik en zachtharig 
: geveerd, getand, circa 15 cm 
: geelgroen kaarsachtige bloemtuilen, juni/juli 
: donker bordeauxrood 
: alle, licht humeuze grond 
:goed 

Azijnboom, fluweelboom en sumak zijn synoniemen voor het geslacht Rhus. In ons 
land wordt Rhus een flinke struik tot kleine boom. Een hoogte van viereneenhalve 
meter bij een breedte van drieeneenhalve meter is geen uitzondering. Een azijnboom 
groeit op vrijwel alle grondsoorten, maar een licht humeuze grond heeft de voorkeur. 
Het enige nare van de azijnboom zijn ongetwijfeld de worteluitlopers. De rode vruchten 
blijven tot diep in de winter aan de boom zitten. 
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Robinia pseudoacacia, Gewone-, Schijn-, Witte of Valse Acacia, Robinia 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 20-25 m 
: ovaal tot rond, transparant 
: grijsbruin, ruw gegroefd, twijgen olijfgroen tot bruin met kleine dooms 
: oneven geveerd, 20-30cm, 9 tot 19 deelblaadjes, 1,5-4,5 cm, groen 
: hangende trossen tot 15cm, cremewit, +/- 2cm, geurend, juni 
: platte leerachtige peul, roodbruin, 5-10cm Jang, langaan blijvend 
: weinig eisend, mits goed ontwaterd 
: matig, vooral op rijke grond 

Snelgroeidende boom met een onregelmatige ovale tot ronde, transparante kroon. 
Hoogte 20-25m, breedte circa 12-18m. De grijsbruine schors is ruw en diep gegroefd. 
Jongen twijgen zijn olijfgroen tot bruin. Op de takken zitten scherpe dooms van circa 
3cm lang. Het oneven geveerde blad telt 9 tot 19 elliptische, donker blauwgroene 
deelblaadjes die 1,5-4,5cm groot zijn. Robinia loopt laat uit en blijft in de herfst lang 
blad houden. De herfstkleur is geel. In juni verschijnen compacte hangende trossen 
met cremewitte, soms iets roze, geurende bloemen. Deze worden gevolgd door platte 
roodbruine en leerachtige peulvruchten met een gevleugelde rand die vaak de gehele 
winter aanblijven. Het is een oppervlakkig wortelende boom die goed groeit op lichte, 
kalkrijke gronden en veel ondergrondse worteluitlopers vormt. 
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Salix alba, Gewone wilg, Schietwilg, Witte wilg 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 20-25 m 
: ovaal tot eirond 
:geelbruin tot grijs, diep gegroefd, twijgen dun, grijsgroen 
: lancetvormig heldergroen, 6-12cm 
: gele mannelijke en vrouwelijke katjes, +/- 5cm lang, april 
: katjes, +/- 8cm lang 
: vochtig en nat, liefst kalkhoudend 
: goed 

Eeen sierlijke en snel groeiende wilg met een ovale kroon. Op latere leeftijd breder wor
dend met overhangende takken. Wordt in het landschap vaak als knotwilg gebruikt en 
blijft dan beduidend lager. De geelbruine tot grijze stam is gegroefd en iets kurkachtig. 
Jonge twijgen zijn geelbruin en zeer buigzaam, ze warden vaak voor vlechtwerken 
en manden gebruikt Het lancetvormige blad is donkergroen en zwakglanzend aan 
de bovenzijde. De onderzijde is blauwgroen. Beide zijden zijn iets behaard met kleine 
zilverkleurige haren. Gelijktijdig met het blad verschijnen de gele katjes. De wortelgroei 
is oppervlakkig met zeer veel haarwortels. Salix alba is een houtproducent voor o.a. 
triplex, speelgoed, klompen en kisten en heeft een grate diversiteit aan cultivars. 
groeit op vochtige plaatsen en kan tijdelijk onder water staan, maar gedijt ook nog 
op drogere plaatsen. 
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Salix alba 'Tristis', Salix x sepulcralis 'Chrysocoma', (Gele) Treurwilg 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 
Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

:20m 
: breed treurend 
: bruingrijs, diep gegroefd, opvallende gele twijgen 
: smal lancetvormig, groen, 8-12cm 
: katjes, vrouwelijk, tegelijk met blad, geel, +/- 5cm, april 
: geen 
: alle, liefst vochtig en voedselrijk 
: goed 

Deze bekende treurwilg is een kruising tussen S. alba en S. babylonica. De kroonvorm 
is breed treurend met een hoogte tot circa 20m en een breedte die meer dan 
20m kan bedragen. De diep gegroefde schors verkleurt van geel naar bruin. Aan de 
stevige hoofdtakken bevinden zich zee veel uitermate dunne twijgen die verticaal naar 
beneden hangen. Vooral de jonge twijgen zijn opvallend geel van kleur waardoor de 
boom in de winter en vroege voorjaar een blikvanger is. Het lancetvormige blad is 
matgroen en kleurt in de herfst geelgroen. Gelijktijdig met het verschijnen van het blad 
komen de gele katjes tevoorschijn. De boom geeft de voorkeur aan een vochtige stand
plaats maar verdraagt ook drogere standplaatsen. Hier zal het wortelgestel echter zee 
oppervlakkig zijn. Zowel zure als kalkhoudende grond worden verdragen. 

134 



Taxus baccata, Venijnboom, gewone Taxus 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 

Vruchten 

Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 10-15 m 
: eivormig tot rond, onregelmatig 
: schors dun, bruinrood, afbladderend, diepe groeven 
: naalden, zeer donkergroen, 1,5-3cm 
: onopvallend, tweehuizig, mannelijk gele knopjes, vrou
welijk groen 

: bruinzwarte zaden, voor 4/5 omsloten door vlezig rood 
omhulsel 

: goed doorlatend 
:goed 

Meestal forse struik die tot kleine boom uitgroeit. De groei is traag maar uiteindelijk 
kan de boom een hoogte van circa 15-20m bereiken waarbij de breedte circa 12-15m 
is. De kroonvorm is onregelmatig. De korte bruinrode stam wordt bij ouderdom dik 
en bladdert dan af. Oude takken gaan sterk doorhangen en raken soms de grond. 
Jonge twijgen zijn groen. De naalden zijn tegenoverstaand op horizontaal uitstaande 
twijgen en spiraalsgewijs op vertikaal groeiende twijgen. Na de onopvallende bloei 
volgen opvallende vruchten. De zaden worden voor circa 4/5 omgeven door een oval 
vlezig omhulsel van 0,6-0, 7cm lang. Hoewel het rode vlezige deel van de vrucht niet 
giftig is, zijn de zaden, evenals de naalden, dit wel. De plant is perfect te snoeien in 
hagen en andere vormen. 
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Tilia cordata, Winterlinde, Kleinbladige linde 

Hoogte 
Kroon 
Schors en taken 
Blad 
Bloemen 

Vruchten 
Grondsoort 
Windbestendigheid 

: 20-25 m 
: Breed eirond tot rond 
: Donker grijsbruin, gegroefd, twijgen groen, later roodbruin 
: min of meer rond, hartvormige bladvoet, groen, 4-9cm 
: in opstaande tuilen, geel tot roomkleurig, sterk geurend, 
juni/juli 

: Rond-eivormig, 0,5-0,8cm, eerst viltig, later kaal 
: alle, verdraagt droogte 
: zeer goed, ook zeewind 

Van nature inhems in grote delen van Europa. Groeit in zijn jeugd vrij langzaam maar 
kan uiteindelijk toch 25-30m hoog worden. In cultuur kleiner blijvend. de stam is 
donkerbruin en gegroefd. Jonge twijgen zijn groen tot roodbruin. T. cordata heeft een 
relatief klein blad dat aan de onderzijde blauwgroen is. De bladvoet is hartvormig en 
soms scheef, de bladtop is scherp toegespitst. In de vroege zomer verschijnen de sterk 
geurende bloemen, deze staan 5-10 bijeen in korte opstaande tuilen. Het lichtgroene 
schutblad is iets korter dan de tuil, 6-7cm. In de nazomer volgen kleine ronde vruchten. 
Deze zijn eerst grijs en viltig maar worden later kaal. T. cordata heeft vrij weinig last 
van luis. 
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Omgeving uitvaartcentrum 
kaart 1:1000 
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Gevels; west en noord Gevels; west en noord 

Westgevel 

Noordgevel 
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Gevels; oost en zuid Gevels; oost en zuid 

Oostgevel 

Zuidgevel 
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Plattegrond 1:400 
Renvooi: 
1. entree 
2. receptie 
3. voorruimte uitvaart 
4. uitvaartruimte 
5. uitgangsruimte uitvaart 
6. voorruimte crematieoven 
7. crematie ruimte 
8. ovenruimte (alleen toegankelijk 

voor personeel) 
9. besloten tuin aflegruimte 
10. aflegruimte 
11. Kamer 
12. binnentuin familiekamers 
13. familiekamer gang 
14. familiekamer 
15. opbaarkamer 
16. centrale gang 
17. condoleance ruimte 
18. urnenkamer 
19. urnenuitgifte 
20. toonzaal 
21. kleedruimte 
22. wachtkamer artiesten 
23. bespreekkamer 
24. keuken familiekamers 
25. koeling opbaarkamer 
26. kantoor 
27. keuken/kantine 
28. lift 
29. toilet 
30. lijkwagens 
31. aflegruimte uitvaartcentrum 
32. mortuarium 
33. oven + asverwerking 
34. gang 
35. kistenvoorraad 
36. magazijn 
37. keuken magazijn 
38. berging zaal materiaal 
39. C.V. + drinkwater installatie 
40. noodaggregaat 
41. orgelinstallatie + luchtbehandeling 

142 

I 
I 

Plattegronden; kelder Plattegronden; kelder 
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Plattegrond 1:400 
Renvooi: 
1. entree 
2. receptie 
3. voorruimte uitvaart 
4. uitvaartruimte 
5. uitgangsruimte uitvaart 
6. voorruimte crematieoven 
7. crematie ruimte 
8. ovenruimte (alleen toegankelijk 

voor personeel) 
9. besloten tuin aflegruimte 
10. aflegruimte 
11. Kamer 
12. binnentuin familiekamers 
13. familiekamer gang 
14. familiekamer 
15. opbaarkamer 
16. centrale gang 
17. condoleance ruimte 
18. urnenkamer 
19. urnenuitgifte 
20. toonzaal 
21. kleedruimte 
22. wachtkamer artiesten 
23. bespreekkamer 
24. keuken familiekamers 
25. koeling opbaarkamer 
26. kantoor 
27. keuken/kantine 
28. lift 
29. toilet 
30. lijkwagens 
31. aflegruimte uitvaartcentrum 
32. mortuarium 
33. oven + asverwerking 
34. gang 
35. kistenvoorraad 
36. magazijn 
37. keuken magazijn 
38. berging zaal materiaal 
39. C.V. + drinkwater installatie 
40. noodaggregaat 
41. orgelinstallatie + luchtbehandeling 

143 

Plattegronden; beganegrond 

A 

Plattegronden; beganegrond 

niveou + O 
P +Omm 

B 

------- --- --------- ----- -------

B' 

143 



Plattegronden; eerste verdieping 
Plattegrond 1:400 
Renvooi: 
1. entree 
2. receptie 
3. voorruimte uitvaart 
4. uitvaartruimte 
5. uitgangsruimte uitvaart 
6. voorruimte crematieoven 
7. crematie ruimte 
8. ovenruimte (alleen toegankelijk 

voor personeel) 
9. besloten tuin aflegruimte 
10. aflegruimte 
11. Kamer 
12. binnentuin familiekamers 
13. familiekamer gang 
14. familiekamer 
15. opbaarkamer 
16. centrale gang 
17. condoleance ruimte 
18. urnenkamer 
19. urnenuitgifte 
20. toonzaal 
21. kleedruimte 
22. wachtkamer artiesten 
23. bespreekkamer 
24. keuken familiekamers 
25. koeling opbaarkamer 
26. kantoor 
27. keuken/kantine 
28. lift 
29. toilet 
30. lijkwagens 
31. aflegruimte uitvaartcentrum 
32. mortuarium 
33. oven + asverwerking 
34. gang 
35. kistenvoorraad 
36. magazijn 
37. keuken magazijn 
38. berging zaal materiaal 
39. C.V. + drinkwater installatie 
40. noodaggregaat 
41. orgelinstallatie + luchtbehandeling 
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Plattegronden; tweede verdieping 
Plattegrond 1:400 
Renvooi: 
1. entree 
2. receptie 
3. voorruimte uitvaart 
4. uitvaartruimte 
5. uitgangsruimte uitvaart 
6. voorruimte crematieoven 
7. crematie ruimte 
8. ovenruimte (alleen toegankelijk 

voor personeel) 
9. besloten tuin aflegruimte 
10. aflegruimte 
11. Kamer 
12. binnentuin familiekamers 
13. familiekamer gang 
14. familiekamer 
15. opbaarkamer 
16. centrale gang 
17. condoleance ruimte 
18. urnenkamer 
19. urnenuitgifte 
20. toonzaal 
21. kleedruimte 
22. wachtkamer artiesten 
23. bespreekkamer 
24. keuken familiekamers 
25. koeling opbaarkamer 
26. kantoor 
27. keuken/kantine 
28. lift 
29. toilet 
30. lijkwagens 
31. aflegruimte uitvaartcentrum 
32. mortuarium 
33. oven + asverwerking 
34. gang 
35. kistenvoorraad 
36. magazijn 
37. keuken magazijn 
38. berging zaal materiaal 
39. C.V. + drinkwater installatie 
40. noodaggregaat 
41. orgelinstallatie + luchtbehandeling 
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Doorsnede 1:200 
Renvooi : 
Als bij plattegronden. 
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B' 

Doorsnede: 
Familiekamer, gang, 
binnentuin en zitnis. 
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Doorsnede gebouw Doorsnede gebouw 
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Doorsnede: 
binnentuin,met zitnis, centrale gang en 
kleine zaal 

Doorsnede gebouw 
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Doorsnede gebouw 
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Gevelopbouw 

referentie punt kozijn __ _ _ __ 10056 mm +P 

___ 7925 mm +P 

___ 6635 mm +P 

___ 4459 mm +P 

--~119 mm +P 

1:60 
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Begraafplaats Begraafplaats 
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Mordulor 

Tijdens het ontwerpproces is naar een 
methode gezocht waarin deze rigiditeit 
aangepakt wordt De maat der dingen 
op een begraafplaats is bepaald door 
de overledenpersoon in zijn of haar 
kist Samen met de minimale afstand 
tot een volgende kist is dit ongeveer 
2,40X1, 15m. Om de richting van het 
graf vrij te kunnen laten moeten lengte 
en breedte uitwisselbaar worden. Op 
een stuk grond van 2,40X2,40m 
kunnen twee graven liggen in twee 
richtingen. Vier met spiegelbeelden 
erbij. Een stap verder is het helemaal 
loslaten van elke voorgeschreven richt
ing dat wil zeggen 360° keuze vrijheid. 
Een kavel van 2,40X2,40m voldoet 
dan niet meer aan de wettelijke eisen 
voor de afstand tussen twee graven. 
De maat is daarom verruimd naar 
2,50X2,50m. Een enkel graf krijgt dan 
de afmeting 2,50X1,25m, waarmee 
de basismaat voor de begraafplaats 
1,25m geworden is. De afbeelding 
horend bij dit maatsysteem is, gek
scherend, de mordulor gedoopt 



Urnennis-modules 
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Hoek begraafplaats 
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4. 

Doorsnede begraafplaats 
Doorsnede 1:100 
Renvooi: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 

12. 
13. 

14. 

urnennis 
muurgang/weergang 
muurnis 
plateauwand 
hardstenen banken annex plantborder 
centrale drainage gang 
keramische drainagebuis 
opening t.b.v. schoonspoelen drainage 
buizen 
basaltbreuksteen 
basalttegels 
Spaanse plavuizen in cementdekvloer op 
afschot naar h.w.a. goot 
Taxus baccata 
Amelanchier lamarckii, Rhus typhina, 
Cornus florida 
Betula pubescens 
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Prcscn1a1ic maqucnc: 
uilwcrking hock 
bcgrnafp laats. 

Prcscntati c maqucttc: 
ui1wcrking hock 
bcgraafplaa ts. close-up 
umcnwa nd. 

Bijlage 6: (studie)maquettes en beelden 
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Prcscntali c maquct\\ 
ui twc rking opcnluc 1 

kapc l. 

Prcscntatic m~qucllc: 
uitwcrking systccm 
va n gra fvdtlcn en 
p:uk n. 
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Stud ic maqucttc: oudc 
vcrsic van hock 
bcgraafplaats. Hier Lijn 
de umcnwandcn nog 
nict de karaktcri st icke 
rcchthock . 

Studic maquc11c: 
doorsncdc maquettc ter 
vcrduidclijking van de 
umcnwand in rclatic 
met de taxushagcn. 

Studic maqucllc: 
doorsncdc maqucttc tcr 
vc rduidclijking van de 
umcnwand in rcl at ic 
met de 1ax ushagcn. 
Umcnwa nd gcvuld mcl 
ni s•modules . 
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Studii.:: maquette: 
Umcnwand met 
diverse inrichtings
mogc lijkhcden voor de 
nisscn(ondcr1.ock naar 
vrijhcdcn in inricht 
ing). 

Studic ma4uc1tc : 
Urn cnwa nd met 
i nric hti ngsvariant . 

Studii.:: maqucttc: 
Urncnwand met 
inrichti ngsvaria nl . 
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Studic maqucttc: 
Umcnwand met 
inrichtingsvariant 

Studic maqucttc: 
Umcnwand met een 
robuslc pergola (aan 
de buitcnLijdc), in ccn 
later stadium is dczc 
gehecl uit het ontwerp 
vcrdwcncn 
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Sll1dic ma4ucttc: 
Enkc lc van mijn 
lichts1udics . Nict spcc
ifick voor ccn ruimtc 
bcdocld in hc1 ontwcrp. 

160 



Studic maquctlc: 
Ecn gcbogcn dcur. 
Ondcrdccl \Ian studie 
naar de drempcl en het 
O\lcrschrijden er \Ian; 
stapt eerst in/op de 
drempcl en dan pas 
er doorheen. Spccifiek 
bedoc Id voor de i ngan 
van de ancgrnimtc en 
de crcmatieru imtc . Is 
in ccn late r stad ium 
nict mccr opgcnomcn 
in hct ontwcrp. 

Studic maqucttc : 
Hel begin van de 
allegruimtc 111c 1 daari n 
de allcg ' Kamer ' Hier 
is ook al hct 
ondc rschcid tusscn 
ondcr en bov..:n Licht
baar (zwarte lijncn op 
de wanden) wclke late r 
in mcerdcre ruimtcs 
tocgcpast Lijn. o.a. de 
centralc gang en de 
fami li ckamcr. 
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Studic maqucttc: 
Hct begin van de 
ccnt ra lc gang. Hier nog 
vccl glas. De opbaar~ 
en fami li ckamcrs zijn 
in dit stadium 
rcchtstrccks gckoppcld 
aan de gang. 

Studie maqucl\c : 
Voor laatste stadium 
van de ccntralc gang. 
l .atcr Lij n de vicrkantc 
vcnstcr vcrvangcn doo 
smalk- ve rticalc in 
grocpcn van dric. De 
vcrticale vc rbinding 
tusscn de nisscn en hct 
boven geplaatstc raam 
is da:ir ook vcrdwcncn. 
de ovcrigcn zijn wcl 
bchoudcn. 
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Studic maqucttc : 
Hc1 opbaargcdcc ltc va1 
he! uit vaartccnrum. In 
de lorcns de opbaarka
mers crtusscn de 
fa mili ckamcrs. Ook 
.i:i ctbaar zijn de 
bcslotcnluin en de 
aa ngrc1ucndc gang. 
Minimc wijzigingcn in 
hct uitcindclijkc 0 111-

wcrp. 

Studic maqueth.:: 
Het beg in van de 
famili e- en opbaarka
mcr. 

Stud ic maqucttc: 
Opbaarkamcr gezicn 
vanuit de familicka
mcr. rcchts is de toe
gang lot de gang en 
bcs lotcntuin . 
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Studic maqucth:: : 

Twee heel den van de 
gang tussen de 
familickamcrs en de 
bcslotcn tuin. 
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Studic maqucttc . 
Maqucttc voor studic 
naar lic htva l in de 
ancgruimtc. 

idem. 

I 
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Studit.: maqucttc: 
Lichtval in de 
ancgruimtc. 

1ckm. 
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idem. 

idem. 
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studic ma4ucnc: massa 
studic gchouw. Hct 
bntoor en de lt>011Laa l 
.djn hicr nog ccn los 
volume gckoppcld aan 
de rest van het uitvaa rt 
ccntrum door middd 
van ccn loopbrng. 

s1udic nia4ucttc; massa 
studic gcbouw. I let 
kantoor en de toonzaril 
1.ijn hicr opgcnrnncn 
in de 111assa van he! 
gehouw. 

stud i..: ma4uc111.; : massa 
sludic gchouw in 
situati c. 
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Lampcn ontworpcn 
voor hct 
uitvaa rtccntrum. 
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I ,csscnaar on1 worpcn 
voor hct 
uit vaa rt ccntrum. 
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Memento Mori 




