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Annie van ’t Zand-Boerman (1954)
heeft al van jongs af aan begraafplaatsen bezocht,
waar ze genoot van de rust, de natuur en ook van
de prachtige monumenten. Met het maken van (digitale) foto’s begon ze toen ze in Kampen voorzitter
werd van de werkgroep Funerair Erfgoed (2009).
Daarvoor durfde ze dat eigenlijk niet zo goed, op
een enkele ‘stiekeme’ foto na, omdat ze dacht dat
het niet mocht.
Vaak maakt Annie samen met haar man Tomas
reisjes en dan wordt er ook altijd begraafplaatsbezoek ingepland en als dat vanwege regen niet lukt,
wordt dat dan ingeruild met museumbezoek.
Annie: Ook als we wel eens een dagje weggaan heb
ik standaard mijn fototoestel bij me en als we dan
onverwacht een begraafplaats tegenkomen en het
weer is redelijk goed ‘pikken’ we nog wel eens een
begraafplaats mee.
Hieronder vertelt ze over haar fascinatie voor begraafplaatsen en laat ze een aantal onderwerpen
zien, die ze heeft gefotografeerd.
GÖTTINGEN - STADTFRIEDHOF : NOBELRONDELL
We gaan graag een paar dagen naar Duitsland en tijdens een korte vakantie bezochten we het Stadtfriedhof in Göttingen aan de Weender Landstraße. Dit is een historische begraafplaats met onder andere graven van belangrijke geleerden. Het is tevens de laatste rustplaats van maar liefst acht Duitse
Nobelprijswinnaars. Ter ere van hen werd bij gelegenheid van de 125ste verjaardag van de begraafplaats in 2006 op het zuidelijke deel van de begraafplaats een rotonde, de Nobelrondell, opgericht.
Natuurlijk moest hiervan ook een foto worden gemaakt.

EAGUM (FRIESLAND)
Op een mooie oktoberdag in 2018 rijden we via binnenwegen van ons Friese vakantieadres weer naar
huis en wordt ons oog getrokken naar een fraaie toren die op een kleine begraafplaats blijkt te staan.
Het gaat om de begraafplaats in Eagum, een dorpje van 10 huizen. Natuurlijk moesten er foto’s worden
gemaakt van de toren en de begraafplaats.
Thuisgekomen wat informatie gezocht en dan blijkt dat de voorouders van de bekende Amerikaanse
acteurs Henry, Peter en Jane Fonda afkomstig zijn uit dit dorp. In 1651 emigreerden Jilles Douwes
Fonda en zijn vrouw Hester naar Amerika. Zij vestigden zich met hun kinderen in Fort Oranje, het
tegenwoordige Albany in de staat New York. De eerder genoemde acteurs zijn dus nazaten van deze
Jilles Douwes Fonda.
Momenteel heeft Eagum geen kerk meer, maar het kerkhof is er nog wel. Gelukkig is ook de vermoedelijk 13e-eeuwse rijksmonumentale kerktoren bewaard gebleven, waardoor de buurtschap nog altijd
van verre te herkennen is. In de toren hangen twee luidklokken, waarvan die aan de oostzijde als
'waarschijnlijk 13e-eeuws' is gedateerd.
De klok wordt met de hand geluid en heeft een uitstekend geluid.

Op de gevelsteen boven de ingang staat het
jaar 1777 en het wapen
van de familie Van
Scheltinga.
DE KLOKKENSTOEL OP DE BEGRAAFPLAATS
In Friesland stond vroeger in elk dorp of gehucht een kerk.
Als die verdween, kwam er een klokkenstoel. Want bij elke
begrafenis horen de klokken te luiden. Op nog heel veel
Friese begraafplaatsen zijn klokkenstoelen aanwezig en wat
zo bijzonder is, ze zijn allemaal anders.
Echter de klokkenstoelen zijn niet alleen aan Friesland voorbehouden, er zijn meer begraafplaatsen waar je deze vindt.
Zelfs de begraafplaats in Dronten op ’t Nieuwe Land, heeft
een klokkenstoel. En op de Duitse oorlogsbegraafplaats in
Ysselsteyn is een heel carillon aanwezig.
Vrijstaande klokkenstoelen werden vaak gebouwd omdat
armere dorpen zich wel een eenvoudig kerkgebouwtje konden veroorloven, maar geen toren waarin de luidklok zou
moeten hangen. Bovendien was de ondergrond zacht en
veenachtig, waardoor er met verzakking rekening gehouden moest worden. Een klokkenstoel is een stellage van
dikke houten of ijzeren balken, waarin een of meer klokken
zijn opgehangen.

Ypekolsgea (Fr)

Deze fotoserie laat een (klein) deel zien van de
klokkenstoelen op begraafplaatsen, maar laat ook duidelijk
de verschillen tussen de klokkenstoelen zien.

Rypstsjerk

Donkerbroek (Fr)

Heilig Landstichting

Rottum (Fr)

Doniaga (Fr)

Garsthuizen (Gr)

Oosterwolde (Gld)

Ysselsteyn - Duitse Oorlogsbegraafplaats

Haarlem - Akendam

Dronten - Begraafplaats De Wissel

Groningen R.K. Begraafplaats

Rotterdam - Oud Kralingen

DIEREN OP DE BEGRAAFPLAATS

Omdat het op begraafplaatsen heel rustig en stil is en er meestal veel groen is, leven er vaak ook
dieren op begraafplaatsen. Het meest hoor je de vogels, maar vaak zie je de dieren en de vogels niet.
Zo heel af en toe lukt het om een foto van een vogel of ander dier te maken. Vaak denk je ja hoor,
maar dan kom je thuis en is de foto bewogen, omdat het dier je weer eens te snel af was.
Maar zo af en toe lukt het en dan is het weer ‘de aanhouder wint’. Ik blijf het dus proberen, want
begraafplaatsen bezoeken is iets dat blijft trekken. De foto’s die wel zijn gelukt laten meerdere dieren
zien, variërend van een slak en een vlinder tot een konijn en een eekhoorn.

MUZIEK OP DE BEGRAAFPLAATS
Meestal loop je in stilte naar het graf. Muziek op
een begraafplaats of kerkhof hoor je zelden, terwijl geen muziek in een afscheidsbijeenkomst
ook weer heel ongebruikelijk
is. Maar geen uitvaart is hetzelfde, verschillende families
hebben verschillende voorkeuren.
Wat je echter aan muziek
hoort op de begraafplaats of
het kerkhof is vaak de zang
van kleine vogels wat door de
stilte extra opvalt. Prachtig dat
gezang in een heerlijk rustige
omgeving, echt genieten.

Toch betekent voor veel mensen niet dat er geen
muziek meer is na de dood. Tijdens de vele bezoeken aan begraafplaatsen kun je zien dat mensen van muziek hebben gehouden. Soms is dat verwerkt
in de grafsteen, maar ook zijn
er grafstenen in de vorm van
een muziekinstrument of verwijzen instrumenten of beelden er naar.
Deze fotoserie geeft een indruk van wat er zoal op begraafplaatsen in Nederland is
te vinden op dit gebied.
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dirigent
fluitspeler
fluitspeler
notenbalk
snaarinstrument
fluitspeler
luitspeler
harp
harp
harp
engel met harp
viool
cello
harp
muzieksleutel
muzieksleutel
muzieksleutel
trompet
engel + trompet
trompet
engel+ trompet
notenbalk
engel + trompet
gregoriaans
orgelpijpen
notenbalk
orgel
gitaar
gitaarspeler
gitaar
gitaar
gitaar
gitaar
trompet
accordeon
viool
trompet
trommel
piano
hoorn
muziekkorps
trommel

Blaricum
Maastricht
Laren
Enschede
Edam
Edam
Den Haag
Amsterdam
Wassenaar
Hoogezand
Laren
Arnhem
Blaricum
Rozendaal
Laren
Garyp
IJsselmuiden
Zuidbroek
Lemmer
Vught
Zwolle
Woerden
Middelbert
Hengelo
Waalre
Beverwijk
Den Haag
Wageningen
Oosterhout
Schoorl
Bussum
Vaassen
Ugchelen
’s Graveland
Amsterdam
Garyp
Houthem
Amsterdam
Oosterhout
Hoogezand
Zuidbroek
Den Haag

Algemene Begraafplaats
Tongerenseweg
Algemene Begraafplaats
Westerbegraafplaats
Nicolaaskerkhof
Nicolaaskerkhof
St. Petrus Banden
Zorgvlied
Persijnhof - joods deel
Oude Begraafplaats
Algemene Begraafplaats
Moscowa
Algemene Begraafplaats
Begraafplaats Rosendael
Algemene Begraafplaats
Petrushof
Algemene Begraafplaats
Petruskerkhof
Algemene Begraafplaats
Begraafplaats St. Petrus
R.K. Kerkhof
Algemene Begraafplaats
St. Maartenskerkhof
Begraafplaats Deuringerstraat
St. Willibrorduskerkhof
Duinrust
St. Petrus Banden
Alg. Begraafplaats Leeuwerenk
Leijsenakkers
Algemene Begraafplaats
Nieuwe R.K. Begraafplaats
Begraafplaats Wanenk
Heiderust
Begraafplaats Berenstein
Vredenhof
Petrushof
RK Begraafplaats St. Gerlachus
Zorgvlied
Leijsenakkers
Oude Begraafplaats
Petruskerkhof
Oud Eik en Duinen
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