
BEGRAAFPLAATSEN ALS CULTUURBEZIT
EEN INVENTARISATIE

Reeds vele eeuwen lang, eigenlijk zo lang de mens leeft, worden de
doden met speciale aandacht en op een speciale manier bijgezet.
Afgezien van enkele culturen, waarin de overledenen gecremeerd
werden of worden, blijkt toch dat er in verreweg de meeste gevallen
sprake is van het begraven in een graf op een speciaal daartoe ingerich-
te begraafplaats. Ook bestond eeuwenlang de gewoonte van het bijzet-
ten in graven in de kerk, of op een privé landgoed.
De nabestaanden hebben over het algemeen de nagedachtenis van de
overledene in ere willen houden, waartoe grafstenen in allerlei vormen
en variëteiten werden aangebracht. Soms werden complete monumen-
ten opgericht, hoewel de uitbundigheid in onze contreien in het niet valt
bij die, welke wij aantreffen in de zuidelijke Europese landen, om van
Chinese graven maar niet te spreken.

In Nederland bestaat een nog jonge vereniging de Terebinth, die zich
inzet voor het behoud van begraafplaatsen en graven, die een culturele
of andere waarde bezitten. Worden deze met ruiming bedreigd, dan
wordt getracht dit op allerlei wettige manieren te voorkomen. Deze
vereniging acht het mede tot haar taak een inventarisatie van begraaf-
plaatsen in Nederland, met de daarop voorkomende graven te bevorde-
ren. Daartoe werd een speciaal inventarisatie-formulier ontworpen en er
is een handleiding samengesteld die plaatselijke initiatieven tot een
inventarisatie moeten ondersteunen.
De handleiding heet 'begraafplaatsen als cultuurbezit'1, het formulier is
daarbij als bijlage toegevoegd. De handleiding bestaat uit twee delen: in
deel A wordt een inleiding tot de materie gegeven, zoals de historie van
het begraven, verschillende typen Nederlandse begraafplaatsen, grafte-
kens, het toegepaste materiaal, grafische vormgeving, symboliek en
heraldiek. In deel B komt de methodiek van de inventarisatie aan de
orde: de voorbereiding, archiefonderzoek, werkplan, selectiemethodiek
en de uiteindelijke inventarisatie. Een literatuurlijst is aan dit werk
toegevoegd. Helaas ontbreekt hierin de vermelding van de werken van
Bloys van Treslong Prins over de genealogische en heraldische gedenk-
waardigheden in de kerken in de verschillende provincies in ons land.
Hoewel het in deze inventarisaties uitsluitend gaat over grafstenen en
andere monumenten in kerken, zou het onmisbare werk van Prins,
gezien de aard van de wel opgenomen literatuur, in de handleiding zeker
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op zijn plaats geweest zijn.

In het korte bestek van deze handleiding wordt veel informatie verschaft
op het gebied van graven en grafmonumenten, waardoor er meer
duidelijkheid ontstaat over de bij de inventarisatie te hanteren criteria.
Het boekje is ruim geïllustreerd en prettig leesbaar.

Het bestuur van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en
Omstreken roept hierbij geïnteresseerden op die belangstelling hebben
voor deze materie. Hopelijk kan daarbij ook voor Rhenen overgegaan
worden tot een inventarisatie. Een begin werd reeds in 1992 onderno-
men 2,3.

H.P. Deys
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