Begraafplaatsen en crematoria
Inclusieve publieke ruimtes creëren in Maastricht

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 : Armeens graf,
Begraafplaats Tongerseweg, juni
2020 (detail). Foto door Mariske
Westendorp.

“Maar de mensen willen [het] liefst één keer betalen en van alles af [zijn]. En
de gemeente Maastricht, die biedt niet die mogelijkheden. En als ze die je toch
geven, dan is het best duur. Dan kom je uit [op] ongeveer 10.000 euro. En dat
is duur voor ons, 10.000 euro. […] Toen ik de eerste keer hoorde [over] die prijs
die zij hanteren, toen dacht ik: ‘Hoe kan je profiteren van een dooie mens?’”
— Marokkaanse migrant
Kwesties en uitdagingen
Gemeentelijke beleidsmakers zijn zich bewust van de
druk op funeraire voorzieningen en hebben antwoorden
daarop geformuleerd. Zoals in veel andere Nederlandse
gemeenten zijn, in de nasleep van de WMO 2015,
financiële middelen beperkt. Er zijn plannen om de kosten
van Begraafplaats Tongerseweg te verminderen. Het is
echter moeilijk voor een gemeente met de omvang van
Maastricht en met de betreffende bevolkingssamenstelling
om voor alle kleine migranten- en al langer gevestigde
minderheidsgroepen speciale voorzieningen te treffen.
In het bijzonder:
• Met 66.91% is het aandeel autochtone inwoners
relatief groot; bovendien zet het hoge crematiecijfer
van deze groep de gemeentelijke funeraire
voorzieningen nog eens extra onder financiële druk.
• De twee grootste migranten- en minderheidsgroepen
(uit Duitsland en België) onderscheiden zich in rituele
zin niet in zo’n hoge mate dat speciale funeraire
voorzieningen gerechtvaardigd zijn. De derde
minderheidsgroep (uit voormalig Nederlands-Indië)
heeft al een speciale voorziening met de ‘Molukse
hoek’ op de particuliere Begraafplaats Bovens in Heer.

Locatie
Maastricht is de hoofdstad en grootste stad van
Limburg, de zuidelijkste provincie van Nederland.
De stad is bekend vanwege het Verdrag
van Maastricht en oefent een internationale
aantrekkingskracht uit op toeristen en studenten.
Omdat een aantal voorheen zelfstandige dorpen
deel van Maastricht geworden zijn, bestaat er
een groot aantal niet-gemeentelijke (religieuze
en commerciële) begraafplaatsen verspreid over
de gemeente, in aanvulling op de historische
gemeentelijke Begraafplaats Tongerseweg.
Als een ‘grootstedelijke’ provinciale gemeente
heeft Maastricht een diverse bevolking, maar de
verschillende migranten- en minderheidsgroepen
zijn betrekkelijk klein in omvang. Meer dan twee
derde van de inwoners is van autochtone herkomst.

Bevolkingssamenstelling van de gemeente
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• Bij verschillende gemeenschappen die gebruik
maken van de funeraire dienstverlening van de
gemeente Maastricht bestaat de perceptie dat
deze opereert binnen een niet-erkend roomskatholiek kader; meer openheid wenselijk.
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Een lid van de Pinkstergemeenschap vertelde ons:
“Ik denk dat ze gewoon helemaal onbekend zijn met
[rituelen van andere denominaties of religies.] De meeste
mensen zijn rooms-katholiek en dat merk je aan de
dragers en ook aan de uitvaartbegeleiders. Die moet je
elke keer weer opnieuw vertellen dat ze de kist moeten
omdraaien. En dan heb ik wel zoiets van: ‘Ze mogen
zich wel eens verdiepen in de andere [religies].’”
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• Met het oog op kostenneutraliteit loopt de
gemeente het risico een te hoge prijs te vragen
voor eeuwigdurende grafrechten, welke leden
van religieuze minderheidsgroepen (bijv.
moslims) zich niet kunnen veroorloven. Het
risico bestaat hen daarmee weg te jagen.

(Bron: opendata.cbs.nl)

Best practice
• De gemeente begrijpt de noodzaak om post-religieuze
en minder traditionalistische groepen binnen de
autochtone bevolking te bereiken met aanvullende
funeraire diensten.
• De website van Begraafplaats Tongerseweg verschaft
duidelijke informatie: bezoekers worden ruim van tevoren
goed geïnformeerd over werkzaamheden die op handen
zijn en de redenen daarvoor worden goed overgebracht.
• Speciale gedeelten voor joodse en islamitische graven
zijn beschikbaar aan de Tongerseweg.
• De gemeente heeft een apart gedeelte om te begraven
aangeboden aan een nieuwe groep migranten, de
Armeens-christelijke minderheid, die naar verwachting in
aantal zal toenemen.

“We hadden [een] goede verhouding met
de wethouder, voormalige wethouder, ik
ben even zijn naam kwijt. Die is zelf ook
overleden helaas. ... Die zei: ‘Hebben jullie geen
behoefte aan een eigen begraafplaats?’”
— Leider Armeense gemeenschap

M E T D E K LO K M E E VA N A F
L I N KS B OV E N : De gemeentelijke
Begraafplaats Tongerseweg is
stevig geworteld in de cultuur
en esthetiek van de roomskatholieke meerderheid (juli
2019, Mariske Westendorp).

Dit maakt het een uitdaging
om aantrekkelijke ruimtes voor
andere culturen te creëren. Soms
is het compromis niet geheel
overtuigend: om islamitische
graven te oriënteren op Mekka
zijn deze graven gedraaid ten
opzichte van de padenstructuur
(juli 2019, Christoph Jedan).
De integratie van migrantenen minderheidsgroepen zal
gemakkelijker kunnen verlopen
op bergraafplaatsen zonder
beschermd erfgoedkarakter.
Ter voorbeeld: de ‘Molukse
hoek’, een belangrijke funeraire
ruimte voor deze minderheid uit
voormalig Nederlands-Indië,
op de Begraafplaats Bovens
in stadsdeel Heer (juni 2020,
Mariske Westendorp).
Graven van woonwagenbewoners
op begraafplaats Oostermaas
(juli 2019, Mariske Westendorp).

Voorgestelde oplossingen
• Zoals de voorbeelden van Zwolle (Chinese
begraafplaats) en Zuidlaren (islamitische begraafplaats)
laten zien, kan gerichte uitvaartverzorging kosteneffectief
zijn wanneer er een regionale functie aan gegeven
wordt. Om die functie te verwerven en/of te behouden,
moet Tongerseweg de prijs voor haar dienstverlening
en het verlenen van eeuwigdurende grafrechten
heroverwegen.

(Inter)nationale voorbeelden van best practices
• Hoewel Leeuwarden dezelfde financiële druk
ervaart als Maastricht, heeft Leeuwarden
gekozen voor een lagere opbrengst (en dus
geringere kostendekkendheid) van gemeentelijke
funeraire diensten (74%), waardoor een
competitieve prijsstelling geboden kan worden.
Dit komt ten goede aan financieel kwetsbare
migranten- en minderheidsgroeperingen.

• Voordelige toevoegingen aan bestaande
begraafplaatsen kunnen helpen 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.

• Met goedkope aanvullingen, zoals een
windroos (kompas) die de richting van Mekka
aangeeft of een overkapping voor islamitische
begrafenissen, biedt de Noorderbegraafplaats
(Leeuwarden) een toegevoegde waarde voor
islamitische gebruikers van de begraafplaats.

• Voor veel van de kleine minderheidsgroepen, die zich
ritueel onderscheiden, zullen speciale voorzieningen
nauwelijks haalbaar zijn. Overweeg daarom de
toevoeging van een nieuw ‘vrij veld’, een grasveld
zonder rechtlijnige paden en met vrijheid van
graforiëntatie en - versiering, zoals in Selwerderhof,
Groningen. Met een eigen veld voor ‘andersdenkenden’
heeft Tongerseweg hier enige ervaring mee, maar het
huidige veld ligt ver van de ingang en zou baat hebben
bij een visuele en functionele opwaardering. Zo’n veld
biedt goede mogelijkheden om de overledenen van zeer
verschillende etnische en religieuze gemeenschappen te
herbergen, en zou ook een omvangrijke postchristelijke
of posttraditionele groep van de autochtone bevolking
kunnen aanspreken.

• In Luxemburg voorziet de openbare
ziektekostenverzekering in een ‘uitvaart-toelage’
die toereikend is voor een basisuitvaart.

• Begraafplaatsplanners en gemeentelijke beleidsmakers
en politici zouden hun contacten met leiders van
minderheidsgroepen moeten uitbreiden om de
begrafenis- en crematiebehoeften van gemeenschappen
buiten de (post) rooms-katholieke meerderheid beter te
begrijpen.

• Op begraafplaatsen zoals Kranenburg (Zwolle),
Selwederhof (Groningen) en St Eskil (Eskilstuna,
Zweden) vestigen uitgebreide richtingborden
de aandacht op diversiteit en verschaffen
ze gebruikersvriendelijke informatie.
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