Begraafplaatsen en crematoria
Het creëren van inclusieve publieke ruimtes in Leeuwarden

Begraafplaatsen en crematoria zijn belangrijke publieke ruimtes
en bieden belangrijke diensten voor alle burgers – zoals gedurende de
Covid-19 pandemie nadrukkelijk naar voren kwam. Het CeMi project
bestudeert begraafplaatsen en crematoria in 8 middelgrote gemeentes in 6
landen: Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Schotland en Zweden.
Elke gemeente kent al lang bestaande/gevestigde etnische of religieuze
minderheidsgemeenschappen en meer recente migranten. Onderzoekers
spraken met gemeentelijke begraafplaats- en crematoriumverschaffers,
planners, en leden van geloofs- en gemeenschapsgroepen. De hoop is
deze samenvatting van onderzoeksbevindingen het begrip van culturele
doodspraktijken zal vergroten, de dialoog tussen betrokkenen van de
lokale overheid en gemeenschappen verder zal stimuleren, en dat het
input kan leveren voor toekomstige lokale en internationale planning.

H I E R B OV E N :

Noorderbegraafplaats, november
2021. Chinese graven (detail). Foto
door Christoph Jedan

“Ik begrijp het volledig: voor de Nederlandse mensen
is het zo. Soms moeten wij ons ook aanpassen. Maar
wij hebben ons al zolang aangepast. Nu wordt het
een keer tijd [dat zij zich een beetje aanpassen].”
— Leider van de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap

Kwesties en uitdagingen
Leden van minderheidsgroepen willen meer speciale
voorzieningen; lokale politici, ambtenaren en
vrijwilligers zijn ontvankelijk voor dergelijke eisen.
Echter, net als in veel andere Nederlandse gemeenten, zijn
de financiën ernstig beperkt in de nasleep van de WMO
2015. Daarnaast is het voor de gemeente Leeuwarden
moeilijk om specifieke voorzieningen te creëren voor
relatief kleine migranten- en minderheidsgroepen.
Dit wordt versterkt door het gegeven dat Leeuwarden de
hoofdstad is van een (naar Nederlandse maatstaven)
dunbevolkte provincie (195 inwoners/km2), waardoor
gerichte dienstverlening nog lastiger te realiseren is.
In het bijzonder:
• Met 82% is het aandeel autochtone inwoners
relatief groot; geen enkele migranten- en
minderheidsgroep is groter dan 2% van de bevolking.
• Met een kostendekkendheid van 74% verliezen de
gemeentelijke funeraire geld; echter, de gemeente
heeft besloten een concurrerend prijsniveau
voor haar dienstverlening te handhaven.
• Relatief veel kleinere (dorps)begraafplaatsen
liggen ver uit het stadscentrum; de belangrijkste
historische begraafplaats (Spanjaardslaan),
dichtbij het stadscentrum, heeft een groot potentieel
als herdenkingspark, maar verkeert momenteel
in een gecontroleerde staat van verval.
Een vrijwilliger en rondleider van een lokale begraafplaats
vertelde ons: “Wij vinden ook dat hier meer mogelijkheden
moeten komen om in te spelen op diversiteit.”

Locatie
Leeuwarden is de hoofdstad en grootste stad van
Friesland, en is internationale bekend vanwege de
status als Europese culturele hoofdstad in 2018.
Naar Nederlandse maatstaven is het stadscentrum
compact, terwijl de gemeente zich tot ver in het
omringende platteland uitstrekt. Zodoende heeft
Leeuwarden een groot aantal gemeentelijke
begraafplaatsen binnen zijn grenzen, alsook een
commercieel crematorium (Goutum) en verschillende
niet-gemeentelijke begraafplaatsen, waaronder de
algemene (lees: oecumenische) rooms-katholieke
Begraafplaats Vitushof. Buiten de gemeente,
maar gemakkelijk te bereiken, is een tweede
commercieel crematorium, Adringastate, in Marsum.
Als een “grootstedelijke” provinciale gemeente
kent Leeuwarden een diverse bevolking, maar de
verschillende migranten- en minderheidsgroepen
zijn betrekkelijk klein qua omvang. Meer dan 80%
van de inwoners is van autochtone herkomst.
Bevolkingssamenstelling van de gemeente
Leeuwarden, top 15 landen van herkomst (1
januari 2021)
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Best practice
• Op de Noorderbegraafplaats heeft de gemeente
Leeuwarden innovatieve, goedkope en effectieve
signalen van openheid voor culturele en religieuze
diversiteit aangebracht.
• Speciale begrafenisvoorzieningen voor moslims zijn
beschikbaar op de Noorderbegraafplaats.
Een begraafplaatsbeheerder vertelde ons: “Het zijn
de moslims die springen er voor mij uit. … Wat ik heel
leuk vind om te zien, het islamitisch gedeelte, heel
vaak op vrijdagmiddag komen ze, nadat ze in de
moskee geweest zijn, komen ze de begraafplaats
op. Dan gaan ze even bij het graf langs. Het zijn
allemaal van die gebruiken. … Ik vind het heel leuk om
vrijdags hier te zitten. Dan zie ik ze zo langslopen.”

“Ik vind het heel leuk om de Islamitische
leden van onze gemeenschap
hier te zien langslopen.”
— Begraafplaatsbeheerder

M E T D E K LO K M E E VA N A F L I N KS
B OV E N : Leeuwarden wordt
gekenmerkt door een lange
geschiedenis van protestantse
overheersing. Er zijn maar weinig
rooms-katholieke begraafplaatsen: de
kleine rooms-katholieke begraafplaats
van Wytgaard lag ongeveer 10 km
ten zuiden van het stadscentrum,
een aanzienlijke afstand in het
verleden (januari 2020).

Tegenwoordig probeert
Leeuwarden rekening te houden
met de funeraire behoeften van
minderheden, maar hun absolute
aantal is klein. Uitbreiding van
het islamitische gedeelte op
de Noorderbegraafplaats,
met veel variëteit in rituele
expressie (november 2021).
Noorderbegraafplaats heeft
bankjes, waarvan de decoraties
op diversiteit duiden: een
close-up (november 2021).
Overweeg een speciale sectie
aan te leggen met een hoge mate
van flexibiliteit in grafpositionering
en -versiering. Dit kan mogelijk
aantrekkelijk zijn voor individuen
met diverse etnische en religieuze
achtergronden, alsmede meer lokale
post-traditionalisten (Selwederhof,
Groningen, september 2021).
Alle foto’s door Christoph Jedan.

Voorgestelde oplossingen
• Werk regionaal samen voor het creëren van speciale
begraafplaatsen en herdenkingsruimtes voor
minderheidsgroepen. Zoals de voorbeelden van Zwolle
(Chinese begraafplaats) en Zuidlaren (islamitische
begraafplaats) laten zien, kunnen speciale funeraire
voorzieningen kostendekkend zijn wanneer ze een
regionale functie hebben. Bereikbaarheid met openbaar
vervoer naar dergelijke regionale begraafplaatsen moet
worden gegarandeerd.
• Voor kleinere minderheidsgroepen zal zelfs een dergelijk
regionaal aanbod niet haalbaar zijn. Overweeg
het aanbieden van een ‘vrij veld’: een grasveld
zonder rechtlijnige paden, gecombineerd met een
ongereguleerde graforiëntatie en -versiering. Dit maakt
het mogelijk om overledenen van zeer verschillende
etnische en religieuze achtergronden een eigen plek te
geven.
• Tezamen vormen de minderheden met banden met het
(voormalige) Nederlandse koloniale rijk (Molukken/
Nederlands-Indië, Antillen, Aruba, Suriname en
Curaçao) de grootste migranten- en minderheidsgroep
in Leeuwarden (meer dan 5% van de bevolking).
Overweeg speciale funeraire voorzieningen voor hen
te creëren en daarmee aan de morele verplichtingen
jegens hen, die voortkomen uit de Nederlandse koloniale
geschiedenis, te voldoen.

(Inter)nationale voorbeelden van best practices
• Begraafplaats Selwerderhof (Groningen)
biedt een ‘vrij veld’ waarin zeer diverse
graven ondergebracht kunnen worden.
• Begraafplaats Tongerseweg (Maastricht)
straalt een hoge mate van ondernemerschap
uit, gebruikmakend van het decoratieve
monumentale karakter van de begraafplaats om
nieuwe groepen gebruikers aan te trekken.
• Op begraafplaatsen zoals Kranenburg (Zwolle),
Selwederhof (Groningen) en St Eskil (Eskilstuna,
Zweden) vestigen uitgebreide richtingborden
de aandacht op diversiteit en verschaffen
ze gebruikersvriendelijke informatie.

Auteurs
Christoph Jedan (Rijksuniversiteit Groningen),
Mariske Westendorp (Universiteit van Utrecht) en
Eric Venbrux (Radboud Universiteit Nijmegen)

Meer weten
www.cemi-hera.org

• Voordelige en eenvoudige toevoegingen kunnen helpen
om de positieve ervaring van minderheidsgroepen sterk
te verbeteren, bijvoorbeeld een windroos (kompas)
welke de richting van Mekka aangeeft of een vuurkorf
voor Chinese en hindoe ceremonies.
• Overweeg om begraafplaats Spanjaardslaan te
reactiveren als herdenkingspark; het voorbeeld van
de begraafplaats Tongerseweg in Maastricht laat zien
hoe een historische begraafplaats een aantrekkelijke
omgeving kan zijn voor nieuwe functies en nieuwe
doelgroepen.
“Wij streven naar [een] apart islamitische begraafplaats
… voor alle moslims, want [deze groep] wordt steeds
groter in Friesland. En eeuwige begraafplaats, zeg
maar. Dat is het streven. … En dan, omdat Leeuwarden
de hoofdstad van Friesland [is] en grote stad, dus zou
[het] fijn zijn als [de] grote begraafplaats hier is.”
— Marokkaanse Moslima
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