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“Ik kwam op de fiets aanrijden
en zag alle lichtjes. Wat een rust.
Heel indrukwekkend.
Ik verbaasde me over hoe snel
de mensen het opgepikt hebben,
door bij de graven te gaan
zitten met allerlei persoonlijke
elementen van de overledene.”
“Ik liep naar een vrouw die in
haar eentje bij een graf zat.
Ze had het graf
van haar zoon versierd;
de hele middag, zo vertelde ze,
had ze in de zon hieraan
gewerkt. Het had haar goed
gedaan. Deze ontmoeting
ontroerde mij erg.”
“Ik zong voor mijn onlangs
overleden dochter van 34 jaar
oud. Bij het zingen kwamen veel
weggestopte tranen vrij.
We brandden kaarsen en
strooiden bladgoud op haar graf.
Tot ver na 11 uur bleven we met
wijn en hapjes bij het graf.
Er was veel ruimte voor
mijn verdriet.”
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het graf van haar
inmiddels meer dan
40 jaar geleden
verongelukte kind.”
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Door het hele boek staan citaten die Ida van der Lee heeft geselecteerd uit de enquêtes afgenomen door
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Een duwtje naar de hemel
- Peter Brusse

Allerzielen blijft het feest van het menselijk tekort.
De dag ervóór, 1 november, is het Allerheiligen, maar
daar had ik weinig mee. Die heiligen hadden het al
gered, zaten al stralend in het paradijs. Maar Allerzielen was de dag van de overledenen die het aards
tranendal hadden verlaten, maar de laatste loodjes
nog moesten afleggen. Zij moesten misschien wel
door het vagevuur om van hun zonden te worden
gereinigd en bij de hemelpoort moest je soms lang
wachten. Met hen had ik te doen: Ze moesten het
halen, mochten niet uitvallen.
Wij woonden in Nijmegen en ik vergeleek die barre
tocht met de Vierdaagse. Op de laatste dag stonden
we langs de kant om juist de strompelende, uitgeputte wandelaars aan te moedigen, we applaudisseerden, gaven water en een gladiool, want de gladiool was de bloem van de overwinning. We hadden
hen wel willen ondersteunen, maar dat mocht niet.
Bij Allerzielen mocht het wel. Je kon die dag de doden de hemel in bidden. Met een aflaat die alleen
op 2 november geldig was. En dat deden we met
grote liefde en plichtsbetrachting. Bovendien was

het spannend, want hoeveel aflaten kon je op een
dag verdienen, hoeveel zielen de hemel in helpen?
Zelfs voor Luther, de ketter die de aflaten had willen
afschaffen, haalde ik een aflaat, want hij was toch
ook maar een dwalende in de leer geweest.
Mijn moeder was een bekeerling, ik werd pas op
mijn zesde gedoopt en dus hadden wij een grote,
ongelovige familie wier doden wellicht niet op eigen
kracht de hemel zouden halen. Als jongetje had ik
het heel druk op Allerzielen. Zo’n aflaat – een paar
Onzevaders en wat Weesgegroetjes – had je snel
verdiend, maar je kon maar één aflaat per kerkbezoek halen. Gelukkig waren er een heleboel kerken
in Nijmegen en ik rende met mijn broertje van de
ene kerk naar de andere, bang dat ik het lijstje met
overleden familieleden niet af kon werken voor we ’s
middags naar het kerkhof gingen om chrysanten bij
de graven te leggen.
Omdat wij nieuwkomers in het geloof waren, kenden wij niet alle kneepjes van het vak. Een vriendje
moest hard lachen toen hij ons zag rennen en vertelde met roomse wijsheid dat het veel eenvoudiger
kon: je haalt de aflaat, loopt via de zijdeur de kerk uit
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en komt via de hoofdingang weer terug. Dat gold als
een nieuw kerkbezoek.
De aflaatcarrousel, ik bleef twijfelen, maar werkte
in een uurtje alle familieleden af tot in het verre verleden. En als we dan ’s middags bij het schemeren
op het kerkhof kwamen voelden we dat we al die
mensen die daar lagen de hemelse vreugde hadden
geschonken. We hadden het kerkhof bevrijd van dolende geesten. Chrysanten waren wel geen gladiolen, maar toch...
Allerzielen was een afmattende dag, maar gaf veel
voldoening. Ik had iets mogen doen voor mijn gestorven vader die ik nauwelijks had gekend, mijn
oom die kwartjes uit ons voorhoofd kon toveren, een
klasgenoot die bij het bombardement van Nijmegen
was omgekomen. Ze waren er allemaal weer, ik zag
ze, hoorde ze allemaal tegelijk als in een sprookje
dat moeder ons voor het slapengaan vertelde.
Die gevoelens heb ik altijd vast willen houden, ook in
de jaren zestig en zeventig, toen de wereld maakbaar
was en dood werd verbannen, taboe werd verklaard.
De kerken liepen leeg, Allerzielen verdween.
Maar ik bleef de kerkhoven trouw bezoeken, op vakanties en op de vele reportages die ik als verslaggever mocht maken. Aan de hand van de grafopschriften, het korte of lange leven, de geboorteplaats,
fantaseerde ik erop los; over alles wat die mij totaal
onbekende zielen hadden meegemaakt. Ik was lang
correspondent in Londen en heb een tijdje op zater14

dagmiddag met vrijwilligers de graven schoongemaakt op Highgate Cemetery, waar Karl Marx ligt
begraven en Hammer Films zijn griezelfilms maakte. We hoorden op die zaterdagmiddagen de meest
prachtige, ontroerende en komische verhalen.
Langzamerhand, toen bleek dat de wereld toch niet
zo maakbaar was, keerde de dood terug; niet meer
volgens de vaste patronen van weleer, maar ieder
mocht zijn eigen ritueel bedenken. Het was wrang
maar prachtig zoals de aidsepidemie en de dood van
Diana, die zelf zo zorgzaam met aidspatiënten omging, bijdroegen aan het eerherstel. Kunstenaars en
ontwerpers, zangers en dichters proberen weer inhoud te geven aan begrafenis, crematie en herdenking. Verdriet krijgt opnieuw de ruimte, woorden als
troost en loutering krijgen weer zin.
Naar Engels voorbeeld probeer ik in mijn wekelijkse
Volkskrantrubriek ‘Uit het leven’ de necrologie te
maken tot een ‘viering van het leven’. Ik wil laten
zien hoe boeiend en kleurrijk het leven is; dat moet
de lezer een goed en warm gevoel geven. De necrologie als een korte levensschets, waarin je het niet
mooier wil maken dan het was, maar wel herkenbaar, dierbaar met alle gebreken. Als het verhaal
geen glimlach oproept heb ik als necroloog gefaald.
Geen Allerheiligen, maar Allerzielen, Allerzielen
n
alom.
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“Ik heb vroeger op Allerzielen
altijd de behoefte gehad om
’s avonds naar het kerkhof te
gaan. Nu was er voor mij een
gelegenheid om dat te doen.
Helaas niet het kerkhof waar
mijn ouders begraven liggen.
In het donker voel ik me
dichter bij de doden.”

“Bij Allerzielen Alom voelde ik
de aanwezigheid van een zeer
beminde dode. Ik vond het fijn
me tot haar te kunnen richten,
haar te kunnen eren en te vragen
achter me te blijven staan.”

“Mijn associatie met de dood
was ongemakkelijkheid.
Ik kreeg de kriebels van
een begraafplaats.
Met Allerzielen Alom voelde
het goed en was ik volledig op
mijn gemak, omdat de sfeer alle
gevoelens toeliet en open was.”

16

Toen ik naar het crematorium
reed en de verlichting zag en de
vele auto’s, begon ik spontaan te
huilen. Sinds 14 mei j.l., toen wij
de as hebben uitgestrooid van
mijn man, was ik niet meer op
het crematoriumterrein geweest.
Ik kon er niet toe komen.
Mijn ouders zijn in 1986 en 1996
in Schagen gecremeerd en
uitgestrooid. Het was hun wens.
Maar ik mis een plek om terug
te komen. En nu op Allerzielen,
zijn wij er naartoe gegaan. Het
was een indrukwekkend geheel,
zoveel lichtjes, kaarsen, gezang.
Ik voelde bevrijding. Leed dat
verzacht kan worden door
delen. Al te beginnen bij dat
prachtige bladerperk waardoor
je heen liep bij de ingang en het
waslijntje met al die relaties die
neigen op te ‘drogen’!

wegbrengen van mijn man, vader
en opa. Heerlijk de tranen even
laten gaan, voor mijn gevoel
mocht dit nu vanavond. Er is een
wereld voor mij open gegaan bij
het denken aan de dode.
Ik was geraakt bij het zien van
hele gezinnen rondom een graf
van hun dierbare: pratend,
etend, gezellig alsof degene er
ook nog bij was.
De dood is zo abrupt, het is
onverteerbaar van een geliefde
afscheid te moeten nemen voor
altijd. Met Allerzielen krijg je
rust, met alle mensen die ook
hetzelfde meegemaakt hebben
krijg je contact en daardoor word
je gesterkt.

We hebben een cd’tje gedraaid
en er intens van genoten. We
gingen even terug naar het
17
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De doden niet verzwijgen maar vieren
om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben
- Ida van der Lee

“De gestorvenen werden
weer gekend: door hun naam
te zingen, door lichtjes
te ontsteken of filmpjes
te vertonen.
Om mij heen werd over hen
gepraat. Ze werden als het
ware weer levenden.”

Bezoekers plaatsten
een lichtje op de graven van
bekenden of onbekenden en
noemden de naam.
Kerkhof Overweerse Polderdijk,
Purmerend.
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De impact van Allerzielen Alom wordt duidelijk als
je de resultaten van de 400 enquêtes leest. Daarin
beschrijven bezoekers hun ervaringen, wie en hoe
ze hebben herdacht, wat ze voelden en wat het betekend heeft. Hoe gezwollen het ook klinkt, velen waren dankbaar. Het lijkt of ze eindelijk in een veilige
en mooie omgeving konden afdalen naar diepere gevoelslagen. Het ‘vieren’ van de doden leek een taboe
maar blijkt een grote behoefte te zijn.
De vraag om herhaling is groot en dat schept verantwoordelijkheid. Het is dus belangrijk om het idee
van Allerzielen Alom te transformeren tot een overdraagbaar ritueel, zodat het door elke gemeente of
uitvaartonderneming uitgevoerd kan worden. Herhaling is bovendien een kenmerk van rituelen, dus in
die zin klopt het ook. Het zou mooi zijn als in de toekomst alle begraafplaatsen met Allerzielen sfeervolle ontmoetingsplekken voor de levenden zijn, waar
de doden op een eigen wijze gevierd mogen worden
en waar kunst gebruikt wordt als mogelijkheid om
de verbeeldingskracht een rol te laten spelen.
In deze tekst beschrijf ik het ontstaan van het idee,
en laat ik zien hoe we Allerzielen Alom hebben aan-

gepakt en vormgegeven en welke begrippen daarin
leidend zijn geweest. Ik hoop de betrokken branches
en andere geïnteresseerden handvatten te geven en
te enthousiasmeren om dit initiatief op te pakken.
Het is een kans om in de behoefte te voorzien en
nieuwe doelgroepen te bereiken.
Voorafgaand
In de jaren vóór Allerzielen Alom waren afscheidsrituelen al een belangrijk onderdeel van mijn werk.
Ik hield me als beeldend kunstenaar bezig met veranderingsprocessen rond sloop en nieuwbouw. Die
doen meestal veel stof opwaaien. Behalve dat er
sloopmaterialen vrijkomen, worden ook herinneringen scherper en komen emoties los. Het wordt op
slag duidelijk wat er echt toe doet, wat je moet gaan
missen of waar je in bedreigd wordt. Het lijkt alsof je
een glimp van de essentie ziet.
Meestal wordt deze vage grijze chaotische modderpoel, waarin van alles onbeschermd vrijkomt, zo
veel mogelijk ontkend door de veroorzakers. Maar
ik denk dat het goed is om pijn en wonden te laten
zien, ze letterlijk lucht te geven. Voor mij werd het de
kunst om al deze vrijgekomen zaken om te buigen
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naar iets positiefs. In verschillende projecten ben
ik meegereisd met de veranderingen en heb ik die
materie in de vingers gekregen. Ik voelde me door
de projecten die ik bedacht een veerman die mensen overvaart van verleden naar toekomst en omgekeerd, als een regisseur van verandering.
De stap naar Allerzielen was bijna logisch. Een
vriendin vertelde over haar belevenissen met deze
dag op een begraafplaats in Rome, waar gedichten
en muziek ten gehore werden gebracht. Het idee
om Allerzielen te vieren met inzet van kunst was
geboren. Het liet me niet los. Ik bleef het beeld van
een levendige, verlichte begraafplaats voor me zien.
Deze sterke motivatie heb ik hard nodig gehad. De
eerste daadwerkelijke uitvoering was er namelijk
niet zomaar. De gevoeligheid en de omgang met de
dood in onze cultuur en het wantrouwen ten aanzien
van kunstenaars, maakte dat ik met zorg te werk
moest gaan. Vertrouwen komt te voet maar vertrekt
te paard.
Een belangrijke inspiratiebron was een tekst van internet van Cees van der Pluijm, het was in feite het
script dat ik alleen nog maar hoefde uit te voeren.
Hij beschrijft een visioen over een bijzonder Allerzielen à la Mexico. Op Dia de los Muertos zijn begraafplaatsen vrolijke, drukke plekken. De graven worden
schoongemaakt en versierd met bloemen. Families
zitten de hele nacht te eten bij het graf. De dood
wordt niet bejegend met angst maar als iets wat erbij hoort. Uiteraard past niet alles bij onze cultuur,
22

bijvoorbeeld het gebruik van schedels en skeletten.
Toch kunnen we best afkijken.
Pilotproject
Die eerste editie, Allerzielen Allicht in 2005, ging niet
van een leien dakje maar was wel een overdonderend
succes. Er was weinig budget omdat geldschieters
vanwege de gewaagde thematiek moeizaam over de
brug kwamen. Veel aandacht en energie is besteed
aan het vinden van kunstenaars, die zich konden
vereenzelvigen met het concept van Allerzielen.
Uit eigen bestanden en via e-mailoproepen hebben
we een groep kunnen selecteren. Via Kunstenaars &
Co heeft ook een wervingsactie plaatsgevonden.
De kunstenaars waren erg gemotiveerd en ook de
Nieuwe Oosterbegraafplaats, waar het de eerste
keer plaatsvond, heeft er veel energie in gestoken. We zijn met ‘trial and error’ wijzer geworden.
Zo merkte ik dat de een-op-eensamenwerking van
kunstenaar met nabestaande te exclusief was. De
totstandgekomen kunstvormen bij de graven waren
zo professioneel dat ze niet als voorbeelden werkten
en dat was wel de bedoeling.
Een belangrijke doelstelling is dat iedereen welkom
is op een Allerzielenviering. Maar we wilden voorkomen dat de nabestaanden te kijk zouden zitten, en
omgekeerd was het ook niet de bedoeling dat bezoekers voyeurs werden. Uiteindelijk heeft dit geleid
tot interessante vormen die in 2007 nog verder ontwikkeld zijn. We stimuleerden nabestaanden die bij

“Ik vind het fijn om
een dag per jaar
stil te staan bij
alle overledenen.
Maar het is te zwaar
om iedere maand
stil te staan bij weer een
overlijdensdatum.”

“Bij mij kwam de vraag op
waarom ik nooit eerder
aan iets dergelijks
aandacht heb gegeven.”

Entree in Castricum.
Op de voorgrond
de ‘verlichte’ tasjes die
de bezoekers meekregen.
Op de achtergrond de
paraffinebeelden.
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“Voor velen is de uitvaart het
eindpunt, de laatste eer.
Maar we zouden de doden
regelmatig moeten eren
en ze herinneren als
dierbare naasten die op
een andere manier in
ons leven mee gaan.”

“Voor mij is de moeilijkste stap
om weer met hart en ziel
deel te nemen aan het leven.
Een klein stukje van de kracht
die hiervoor nodig is,
ervoer ik vanavond.”

“Hoe mijn kids bezig waren
een drijfkaars te maken
met hun moeder in gedachten,
raakte mij zeer.”

Particuliere herdenking
met muziek, eten en drinken.
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de graven zaten, om vreemden een hapje of drankje
aan te bieden en hen mee te laten ‘vieren’. Dit gaf
een bijzonder gevoel van saamhorigheid. Maar nog
interessanter waren de collectieve vormen die de
kunstenaars ontwikkelden om doden te herdenken
– of ze daar nou begraven waren of niet. Bezoekers
kregen de gelegenheid om kleine rituelen uit te voeren. Zo konden ze bijvoorbeeld een lichtbakje met
de naam van de overledene loslaten in de vijver. Het
loslaten als symbolische handeling, als ritueel, wat
tegelijkertijd een mooi beeld oplevert. Zo werd de
begraafplaats een plek voor iedereen. Deze collectieve gedenkvormen, ontwikkeld door kunstenaars,
wil ik in de toekomst nog meer centraal stellen omdat je zo niemand hoeft uit te sluiten.
Op de een of andere manier hadden we goed ingeschat welke toon of sfeer er neergezet moest worden, ik denk dat de woorden respect en ruimte met
een scheutje lef en lichtheid het goed benaderen.
Niemand mag iets opgedrongen krijgen, je benadert
mensen op een natuurlijke gastvrije manier en met
voorzichtige stappen probeer je dingen uit, dat mag
ook best met humor. ‘De stemming is bepalend voor
mijn ervaring’, zegt Heidegger. Ik denk inderdaad
dat de stemming de weg openmaakt voor diepere
gevoelslagen.
Voortzetting op vijf locaties
Na dit succes zijn we in 2007 met Allerzielen Alom
van één naar vijf locaties gegaan, als een olievlek die

zich uitbreidt. Deze schaalvergroting was alleen mogelijk omdat nu meerdere partijen erin geloofden en
wilden bijdragen en samenwerken. Mijn belangrijkste taak was om samen met Jaap Velserboer, curator, de kunstenaars te begeleiden en het totaalbeeld
en de toon te bewaken. We moesten laveren tussen
tegenstrijdigheden als: theater en werkelijkheid,
licht en duisternis, ethiek en esthetiek, intimiteit en
publiciteit, dienstbaarheid en eigenzinnigheid.
De keuze van de verschillende locaties is enigszins
willekeurig geweest. Wel wilden we spreiding en diversiteit. Onze partner Kunst en Cultuur Noord-Holland (KCNH) opperde bijvoorbeeld Schagen omdat
er in de kop van Noord-Holland niet veel gebeurt
aan cultuur. Dat het ook nog om een crematoriumterrein ging maakte het tot een interessante uitdaging. Verder had KCNH contacten met Blaricum. Het
ging om een prachtige begraafplaats op de Woensberg, een bos- en heidegebied. In Castricum was de
kleine begraafplaats Onderlangs, gelegen tegen de
duinrand, meteen interessant; ik wilde het duistere
duingebied erbij betrekken. Zorgvlied, een Amstelveense enclave in Amsterdam, was een boeiende
locatie omdat we zo ook in een grootstedelijke en
minder religieuze context konden experimenteren.
En in Purmerend ging het om een verzoek. Op het
betreffende kerkhof werd al 35 jaar niet meer begraven. Deze verlaten oase wordt in ere hersteld en ze
wilden de plek weer onder de aandacht brengen. Het
bleek geenszins een vergeten plek. De mensen kwa25

men massaal om hun familie te gedenken, ook al
was het al decennia geleden dat ze hun doden daar
begraven hadden.
Het testen van de Allerzielenviering op verschillende
locaties heeft goeie informatie opgeleverd. Enerzijds
bleek dat een begraafplaats duidelijk maakt hoe de
gemeenschap eruitziet, een onder cultureel antropologen bekend fenomeen. Anderzijds leverde elke
locatie met zijn landschappelijke kenmerken wel
een idee op voor een kunstvorm, die uiteindelijk op
alle locaties kon worden toegepast. Zo was er voor
het winderige Schagen wasgoed bedacht, voor een
asverstrooiplek op Zorgvlied de stalen vuurcirkel en
voor Purmerend het namen zingen. De ordening en
positionering moeten natuurlijk wel per locatie worden aangepast. Uitzondering hierop was Purmerend,
waarbij ingegaan werd op de historie van het stadje
en er een tocht werd geregisseerd. Hoewel het meedragen van foto’s, een onderdeel van de tocht, ook
tot ritueel ontwikkeld zou kunnen worden.
Vormgeving en betekenis
Voor de inrichting geldt als leidraad dat iedereen zich
welkom voelt en ruimte ervaart om te herdenken. Ik
maak onderscheid in drie inrichtingselementen.
Begraafplaats als totaal - Als je je afvraagt wat er
minimaal nodig is voor een Allerzielenavond dan
kom je op de aankleding van de begraafplaats en
het creëren van een open en gastvrije sfeer. Als deze
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setting er is , kunnen de mensen in principe zelf hun
gang gaan.
Het gedrag van de bezoeker vormt een elementair
onderdeel. Daarom was op elke locatie uitgegaan
van een uitgezette route, waarbinnen de verschillende onderdelen de mensen in de stemming brachten. Zo was er bijvoorbeeld bij de entree een dik bladertapijt aangebracht waar mensen even doorheen
konden ploegen. Het roept een speels vrolijk gevoel
op, maar laat ook de vergankelijkheid beseffen. Vuur
en licht droegen voor een zeer belangrijk deel bij
aan de sfeer. Echt vuur blijft het mooist. Het geeft
warmte. Het brandt en het gaat weer uit. Je moet
het onderhouden en voeden. Een betere metafoor
voor leven en dood is er niet. Muziek helpt natuurlijk
ook om de juiste stemming te creëren. Zachte klanken van een harp en klankschalen zijn passend, en
de ijle klanten van trompet en trombone hebben een
mooie werking op afstand. De gidsen speelden een
belangrijke rol. Uit de resultaten van de enquêtes
blijkt dat een liefdevolle begeleiding wordt gewaardeerd, soms letterlijk door even ‘een arm’ te geven.
Persoonlijke vieringen bij de graven - De persoonlijk georganiseerde vieringen bij de graven met familie en vrienden is een belangrijk streven binnen
Allerzielen Alom. De begraafplaatsen komen dan
vanzelf tot leven. Om dit te bereiken en mensen te
stimuleren hebben we diverse introductieavonden
per locatie gehouden. Wat we wilden was dat men-

“Mijn moeder is drie
maanden geleden heel
plotseling overleden.
En mijn nichtje weet sinds
een paar weken dat ze
ongeneeslijk ziek is en ook
binnenkort zal overlijden.
Bij het wensenkabinet
heb ik gewenst dat
mamma haar
kan opvangen.”

Wensenkabinet.
Een kabinet met holle
bamboebuisjes om een wens
in op te rollen. Een dichteres
las gedichten voor en gaf die
vervolgens mee aan de mensen.
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sen een omslag van rouwen naar vieren konden
maken. We deelden een simpel lijstje uit met tips
over hoe je het graf kunt versieren en wat je zoal
kunt doen. We adviseerden om dit samen met een
familielid of vriend op te pakken, vooral als de rouw
nog zwaar weegt. Ook de instemming van andere
nabestaanden is belangrijk. Onze rol was inspireren,
enthousiasmeren en ondersteunen.
Na een informatieavond konden mensen ook nog
een workshop volgen om concreet ‘iets’ te maken
samen met een kunstenaar. Belangrijk was dat het
praktisch haalbaar en aansprekend moest zijn. Het
maken van een windkapje met een foto rond een
kaars werkte bijvoorbeeld goed. Uiteindelijk hadden
de mensen zeer uiteenlopende en authentieke vormen bedacht. Er werden oliebollen gebakken, omdat
moeder dat zo lekker kon. Er stonden duiven op een
graf omdat opa duiven hield. Er werden winterharde
viooltjes uitgedeeld aan vreemden omdat vader dat
ook altijd deed. Bij crematorium Schagerkogge zijn
er geen graven, daar hadden mensen kleine schuurtjes ingericht. Het waren dus zeer diverse vormen,
passend bij de overledene of de nabestaanden. Dat
het uit het hart komt is het belangrijkste. De totaalsfeer op de begraafplaats wordt daar automatisch levendig en warm van.
Collectieve plekken voor bezoekers - Naast de individuele plekken rond de graven, hebben kunstenaars
de collectieve gedenkplekken ontworpen en ge28

creëerd. Het publiek kon aanschuiven en meedoen
aan verschillende activiteiten of gedenkvormen.
Een kunstenaar toonde een inspirerende verzameling ‘spullen’ waarmee mensen een kastje konden
inrichten. Op kleine papiertjes schreven ze hun herinnering. Bij Passiepost kon je een eigengemaakte
kaart versturen naar medenabestaanden. Zo werd
op afstand een gezamenlijke herinnering gedeeld.
Ook het Hiernamaals bleek voor veel mensen een
goede plek om te vertoeven. Je kon een kamer met
een speciale tekst uitzoeken die je bij je overledene
vond passen. Het zingen van namen werkte indringend. Bij een vuurcirkel kon je de naam van jouw
overledene op een briefje schrijven en laten zingen.
Er zijn heel wat tranen vrijgekomen tijdens het luisteren naar het gezang. Klank gaat direct naar het
hart.
Al deze activiteiten zijn in feite symbolische handelingen: loslaten, de doden letterlijk een plek geven,
tot klinken brengen. Het zijn kleine ongedwongen
rituelen die de overledenen even naar het hier en nu
halen. De vormen zijn interessant omdat het overal
en voor iedereen ingezet kan worden. Vooral omdat
niet iedereen in de buurt van het graf van verwanten
woont en vanwege de toename van crematies. Hier
ligt een opdracht voor de kunst en de begraafplaatsen.
Waardevolle begrippen
Telkens wanneer ik het Allerzielenconcept wil aan-

scherpen, blijkt een aantal begrippen sturend te
zijn. Deze essentiële begrippen licht ik daarom vanuit mijn zienswijze toe.
“Ik was zeer getroffen door
de algehele uitstraling.
Heb nog naasten gebeld om
vooral te komen kijken. Hier ging
zoveel positieve energie vanuit!
De inbreng van bekenden met
een standje of zelfs tafeltjes met
mensen die er zaten te eten...
de saamhorigheid.”

“Het donkere lange bospad
ervoer ik als de lange weg
van het leven met verlies van
mensen, onzekerheden, zoeken
en hoop op een goed eind.”

“De wandeling naar het
Hiernamaals waarin ik eigenlijk
niet geloof, was zo mooi
neergezet dat ik daarna het
gevoel had dat er eigenlijk wél
een Hiernamaals is.”

“Dit vind ik een heel prettige
manier om mijn geliefden te
gedenken. De zwaarte viel
weg, ik voelde me bijna in een
sprookje, samen met hen.”

Ziel - Het woord ziel vind ik mooi qua klank maar
ook omdat het met de laatste letter van het alfabet
begint. Het begrip ziel wordt in vele culturen, door
de hele geschiedenis heen en op heel uiteenlopende
manieren ingevuld of gedefinieerd. Zelf hanteer ik
het begrip ‘ziel’ het liefst als ‘dat wat zich herinnert’,
dat wat de beweegredenen vormt, dat wat blijvend
is. De naam Allerzielen Alom is voor mij een richtingaanwijzer. Het is precies wat het moet zijn. Zodra je een andere naam wilt bedenken zonder het
woord ‘Allerzielen’ wordt het iets anders of heel erg
bedacht. De katholieke connotatie van de naam Allerzielen Alom is voor sommigen een bezwaar. Hoewel dit waarschijnlijk voor een jongere generatie niet
eens meer opgaat. Maar voor mij gaat het gewoon
om alle zielen overal en voor iedereen.
Duisternis - Allerzielen vindt plaats in een jaargetijde waarin de duisternis al vroeg valt en dat is geen
toeval. De winter staat voor de deur. In vroegere tijden betekende dat een confrontatie met de dood.
Je moest de winter zien te overleven. Allerzielen is
daarom van oorsprong een bezwering van de dood
in het algemeen. Hoewel je tegenwoordig de winter vooral mentaal moet overleven zijn er nog wel
sporen van die doodsangst te bespeuren. Door in de

duisternis Allerzielen te vieren, kun je de angst voor
de dood bezweren. De duisternis prikkelt de verbeelding. Je kunt de duisternis met licht en vuur te
lijf gaan. Het geeft een bepaald gevoel van intimiteit
en geborgenheid. Om die reden vind ik ook dat Allerzielen in déze periode van het jaar en ’s avonds als
het donker is gevierd moet worden.
Plek - Een begraafplaats zie ik als een afspiegeling
van een stad of dorp, ze verhouden zich tot elkaar
als het negatief en de fotografische afdruk. Het negatief is de onzichtbare, omgekeerde, donkere wereld, maar ook de bron, het stenen archief van een
gemeenschap. De afdruk, het positief, is de waarneembare wereld. Als je er zo tegenaan kijkt, ontstaat er automatisch een besef van onze afkomst;
dat anderen ons zijn voorgegaan. Met Allerzielen
kunnen we een keer per jaar met zijn allen hierbij
stilstaan. Begraafplaatsen zijn cultuurhistorische
plekken waar je kunt reflecteren op het leven en
onze afkomst. Voor crematoriumterreinen, waar de
sporen uit het verleden minder aanwezig zijn, ligt er
een bijzondere uitdaging om een situatie te creëren
waar die behoefte net zo goed vervuld kan worden.
Vieren - Het oorspronkelijke idee voor de viering van
Allerzielen is dat je bidt voor de overledenen. Het is
heel erg gericht op het hiernamaals, een toekomstbeeld voor de doden. Met ons Allerzielen Alom doen
we vooral het tegenovergestelde. We blikken terug
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“Dit initiatief is een mooi
begin van een traditie.
Ik ben niet gelovig
opgegroeid, maar na
de dood van mijn vader
heb ik soms wel behoefte
aan tradities en rituelen.”
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op het geleefde leven en gaan de betekenis daarvan vieren. Veel mensen hebben aanvankelijk wat
moeite met dat woord ‘vieren’. De dood wordt automatisch geassocieerd met verdriet, met missen,
met achterblijven. Maar als je het omdraait en je afvraagt waarom we verdrietig zijn dan kun je wellicht
constateren dat je ook dankbaar kunt zijn dat je van
iemand gehouden hebt en dat die persoon belangrijk in je leven is geweest. En dat feit kun je vieren.
De doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben.

“Ik associeer de dood met
kwelling en angst doordat
ik de ogen van mijn zusje
herinner toen zij hoorde
dat zij kanker had.
Maar tijdens deze avond
kreeg ik het gevoel dat ze
op een goed plekje is.”

Ritueel - Een ritueel is een symbolische en gestileerde handeling waar een zekere concentratie voor
nodig is, waarbij je aan iets of iemand kunt denken.
Het doet mensen goed, alsof er weer balans is, alsof
de spanning wegvloeit. Het kan een herkansing zijn
voor iets wat niet gelukt is of waar je nooit aan toe
kwam. In het boek Ritueel Bestek van Barnard en
Post staat: ‘Rituelen bieden de mogelijkheid gevoelens, maar ook overtuigingen te uiten. Er is verdichting: de uiterst gelaagde en complexe werkelijkheid
wordt samengebald. Een ritueel is een pauze, is tijd
van een andere orde. Rituelen helpen ons om gevoelens en emoties te kanaliseren.’ Dat drukt goed uit
wat rituelen kunnen betekenen.

Historische filmbeelden
geprojecteerd op graf,
Purmerend.

Traditie - Door de naamgeving Allerzielen Alom was
ik wel huiverig dat ik te veel op het terrein van de
religie zou zitten. Maar steeds meer raak ik ervan

overtuigd dat het spirituele een domein is van iedereen. Iedereen heeft wel een soort persoonlijke
religiositeit, maar het collectieve aspect ontbreekt.
Allerzielen Alom voorziet in die collectiviteit, die
saamhorigheid en het delen. Allerzielen is gebaseerd op een oude traditie, die zelfs teruggaat tot de
Kelten. Het voorziet in een universele behoefte van
een omgang met de dood. Ik zie traditie als het doorgeven van een essentie, waarbij de vorm zich mag
aanpassen aan de tijd.
Kunst - De bezoekers bij de Allerzielenvieringen
zijn overwegend mensen die weinig met kunst in
aanraking komen. Door het actief deelnemen aan
de viering ervaren ze dat kunst wel degelijk iets in
hun leven kan betekenen. Kunst, religie, het leven
en de dood waren vroeger veel sterker met elkaar
verbonden. Vele eeuwen lang had de kunst een
dienstverlenende positie, denk maar aan de kunst in
kathedralen. In onze tijd is kunst veel meer in musea
terechtgekomen. Zelf probeer ik met mijn kunst de
verbinding met de maatschappij op te zoeken. Mijn
aandacht gaat daarbij altijd uit naar de veronachtzaamde, vergeten gebieden, de gaten in de cultuur.
Voor de kunstenaars is deelname aan Allerzielen
enerzijds op het lijf geschreven, omdat herinneren
en de verbeelding kunsteigen zijn, anderzijds zijn
dienstbaarheid en samenwerking binnen de kunst
minder vanzelfsprekend. Kunst is in deze context
een instrument en geen doel op zich. De waarde van
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de kunst en kunstenaars binnen Allerzielen Alom
zit ‘m in de daad – de vrije manier van denken, de
gewoonte om te experimenteren en de moed om taboes te doorbreken. Maar de concrete producten, de
kunstuitingen, hebben in feite een cultuswaarde en
minder een tentoonstellingswaarde. Zonder de context van Allerzielen verliezen de meeste vormen hun
betekenis.
Allerzielen Alom leeft
Dat Allerzielen leeft is gebleken uit de grote opkomst
van 4000 bezoekers. Hoe het werkelijk beleefd is
bleek uit 400 teruggezonden enquêtes van de Radboud Universiteit. Citaten, die door het hele boek
geplaatst zijn, illustreren dat. Het zijn waardevolle
uitspraken die in alle eenvoud veel zeggen.
Van het voordeel van de twijfel zijn we inmiddels in
de zekerheid terechtgekomen dat Allerzielen Alom
waardevol is. Een oude traditie heeft nieuw leven
gekregen. De vieringen hebben laten zien, dat er
in onze moderne westerse samenleving wel degelijk plaats is voor een dergelijk ritueel. Er bestaat
nu eenmaal een universele behoefte om de doden
te eren en te koesteren en hen bij het leven te betrekken. Een individuele en authentieke expressie is
mogelijk binnen de collectieve setting van Allerzielen Alom. De dood is en blijft een mysterie en heeft
schoonheid en verbeelding nodig. Kunst kan hierbij
n
een belangrijke rol spelen.
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“De grens tussen
de overledenen en de levenden
was op die avond heel dun, het
gaf een gevoel van eenheid.
Prachtige beelden, mooie
muziek. Ik kreeg het gevoel zelf
een beetje op te stijgen met de
zielen van de overledenen.”

“Allerzielen Alom is mooier
dan de dood en daarmee een
project dat de leegte,
het gemis en het verdriet
uittilt boven de banaliteit
en het zelfs glans verleent.
Ik ben trots te mogen delen in
poëzie en verbeelding.”

Vuurtonnen op duintop
De Papenberg met uitzicht
over Castricum en IJmuiden.
Gids met blauwe lampion
praat met bezoekers.
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Een persoonlijk gedenken
Profiel, ervaringen en religieuze denkbeelden van bezoekers
- Thomas Quartier, Stijn Westrik, Joanna Wojtkowiak, Eric Venbrux

”Het voelt goed om verdriet
zachtjes toe te laten
en te delen met anderen.
Er ontstond een licht
melancholieke sfeer,
niet opgelegd of zwaar.
Op het juiste moment
een glaasje glühwein
of een kopje soep.
Hier en daar iets om
te lachen.
Je kon met jezelf zijn
maar je ook opgenomen
voelen in een groep.”
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Op de Amstelveense begraafplaats Zorgvlied brandt
vuur, veel vuur. Dat springt in het oog als je bij de
Allerzielen Alomavond komt. Wat ook opvalt, is het
grote aantal bezoekers dat naar dit kunstproject is
gekomen. Veel mensen volgen in het duister van de
avond een weg over de begraafplaats die omgeven
is door talloze lichtjes. Sommigen kijken geïnteresseerd naar de kunstwerken, anderen bekijken
aandachtig de versierde graven. Weer anderen zitten op een stoeltje voor een graf, zingen liederen en
delen aan voorbijgangers voedsel uit. Alleen, met
z’n tweeën en vaak ook met het hele gezin. De grote
verscheidenheid aan bezoekers valt met name op
bij de uitgang van de begraafplaats, waar mensen
rond een houtvuur zitten. Ze drinken er glühwein of
warme chocolademelk, maken een praatje en staan
gezamenlijk stil bij deze bijzondere herdenking. Het
opmerkelijke is dat zoveel verschillende mensen
zich verzameld hebben op een begraafplaats. Wat
trekt hen in de manifestatie Allerzielen Alom, waarbinnen een grote schare aan kunstenaars het ritueel
van Allerzielen op eigen wijze vorm gegeven heeft?
Dat wilden we graag te weten komen. Ook waren
we benieuwd naar de noties van religiositeit of spi-

ritualiteit die we in de uitlatingen van bezoekers aan
zouden treffen. Om hier een beeld van te krijgen en
ook de bezoekers zelf aan het woord te laten ontwierpen we een vragenlijst. Deze hebben we ter
plaatse aan zoveel mogelijk belangstellenden voorgelegd. We hebben de bezoekers gevraagd naar hun
achtergrond en naar hun ervaringen tijdens deze
bijeenkomst. De respons overtrof onze verwachtingen. Bijna vierhonderd mensen retourneerden een
ingevulde vragenlijst. In dit artikel presenteren we
onze bevindingen.
Ruimte voor ‘alle zielen’: een divers gezelschap
Allerzielen op 2 november was vanouds een dag
waarop rooms-katholieken hun doden vereerden
met een bezoek aan de begraafplaats. Mensen behoorden tot een hechte geloofsgemeenschap. Ze
herdachten hun doden met vast omschreven religieuze praktijken. Een sterke ontkerkelijking en toegenomen individualisering hebben hier echter verandering in gebracht. De vanzelfsprekendheid om op
een vastgestelde manier te herdenken is verdwenen.
De grote toeloop bij Allerzielen Alom vormt evenwel
een aanwijzing dat de behoefte om de overledenen
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gezamenlijk te herdenken nog steeds bestaat.
De met het kerkelijke leven verbonden rituelen hebben aan belang ingeboet. Dat roept de vraag op in
hoeverre de daaraan gerelateerde geloofsvoorstellingen nog onderschreven worden, dan wel verdwenen of veranderd zijn. Kerkelijke rituelen droegen bij
aan de saamhorigheid, daarom stellen we ons ook
de vraag naar de functie en betekenis van de manifestatie Allerzielen Alom als sociale gebeurtenis in
de beleving van de bezoekers.
Wat kenmerkt nu de bezoekers van Allerzielen Alom?
Opmerkelijk genoeg zei bijna twee derde (63,4%) van
de bevraagde bezoekers niet tot een kerk of religieuze groepering te behoren. Dit percentage is hoger
dan het percentage dat zich volgens recent onderzoek in de algehele bevolking buitenkerkelijk noemt
(55%). Dat is bij een rituele bijeenkomst met de
naam Allerzielen opmerkelijk. Kennelijk oefende Allerzielen Alom een grote aantrekkingskracht uit op
buitenkerkelijken. De rooms-katholieken vormden
met iets meer dan een kwart van de respondenten
(27,7%) een tweede belangrijke groep. Wellicht sprak
deze nieuwe invulling van Allerzielen hen aan omdat
katholieken in het algemeen gevoelig zijn voor het
ritueel: denk bijvoorbeeld aan het branden van kaarsen en het opdragen van zielenmissen voor de overledenen. Bovendien speelde traditioneel voor katholieken de geloofsopvatting dat de levenden het lot
van de zielen van hun dierbaren in het hiernamaals
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nog zouden kunnen beïnvloeden. Maar hoewel katholieke bezoekers een substantieel aandeel vormden, waren het vooral mensen zonder institutioneel
religieuze binding die op Allerzielen Alom afkwamen. We zagen mensen van uiteenlopende leeftijd.
De respondenten vielen globaal in drie generaties
uiteen. De helft bestond uit mensen van middelbare
leeftijd. Dat wil hier zeggen dat zij tussen de 40 en
60 jaar zijn. Ze vormden daarmee de grootste groep
(50%). De kleinste groep (13,3%) bestond uit mensen jonger dan veertig jaar. Tot de oudste generatie,
bezoekers die de leeftijd van zestig jaar gepasseerd
waren, behoorde een aanzienlijke groep (36,7%). Dat
hoeft geen verbazing te wekken: op hogere leeftijd
hebben mensen in de regel immers vaker met het
verlies van dierbaren te maken.
Terwijl de trouwe kerkbezoekers voor een belangrijk deel vergrijsd zijn, heeft Allerzielen Alom een
qua leeftijd veel gevarieerder publiek aangetrokken.
Jonge mensen waren weliswaar onder de bezoekers
aan de kunstzinnige rituele herdenkingen in mindere mate vertegenwoordigd, maar in vergelijking met
de populatie die de kerken nog frequenteert mogen
ze allerminst als gering in getal opgevat worden. De
samenstelling van de bezoekersgroep uit mensen
van verschillende generaties laat zien dat de evenementen onder de vlag van Allerzielen Alom in dit opzicht een gevarieerd publiek wisten te mobiliseren.
Uit de enquête komt verder naar voren dat slechts

“Toen ik het huisje zag
waar de vader van mijn vriendin
werd herdacht, kwam de pijn een
beetje terug. Maar het zag er wel
prachtig mooi uit!”

“Bij asverstrooiing heb je niet
echt een plekje waar je als
nabestaande naartoe gaat.
Je staat als het ware naar
de as te staren.
Hier heb ik wel moeite mee.
Het gaf een warm gevoel dat juist
op die plek waar de as van
mijn man is uitgestrooid,
licht, vuur en gezang was.”

Crematorium Schagerkogge.
Schuurtjes ingericht ter
nagedachtenis.
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“Ik voelde de ruimte om gewoon
je eigen gedachten en gevoelens
te hebben; zonder dat je meteen
iets moet geloven of dat er
emoties uit je geperst worden.”

“Omdat de doodsoorzaak van
mijn man niet fijn was en zeer
doet, was deze avond een soort
van weldaad.
Het is fijn de ziekte, de pijn,
het geweld voorbij te zijn en de
overledenen in een ander licht
te zien doordat je de lieve,
vrolijke en goede gevoelens kan
ophalen. Ze worden
voor je gevoel weer mens.”

Staande mensfiguren van
paraffine in Castricum.
40

weinigen alleen kwamen (17,3%). Drie op de tien
mensen (30%) bezocht Allerzielen Alom in het gezelschap van een aantal anderen. De meeste mensen kwamen echter als tweetal, hetzij met hun partner (24,3%), met een vriend of vriendin (10,8%) ofwel
met een familielid (16,8%). Alleen of met vertrouwde
anderen namen ze deel aan de publieke gebeurtenis,
waarbij de op zich intieme aangelegenheid van het
herdenken van dierbare overledenen centraal stond.
Daarin schuilt dan ook een belangrijke functie van
de nieuw ontworpen rituelen, namelijk mensen een
plek te bieden waar ze op hun eigen manier gezamenlijk kunnen herdenken. Behalve dat de rituelen
tijdens Allerzielen Alom mensen een houvast boden,
schiep het gegeven dat allen met hetzelfde doel
kwamen ook een zekere verbondenheid. Bezoekers
raakten betrekkelijk gemakkelijk met elkaar in gesprek. Daarnaast gaven de diverse activiteiten ook
vaak aanleiding tot non-verbale communicatie. We
komen hier een interessante combinatie van een individuele en een collectieve manier van herdenken
tegen. Kennelijk is er ook in de geïndividualiseerde
samenleving sprake van de behoefte om gemeenschap te ervaren met naasten en andere deelnemers aan Allerzielen Alom.
Een religieuze beleving?
Allerzielen heeft in de traditionele vorm te maken
met religieuze voorstellingen. Het gaat om het geloof in God en de verrijzenis van de doden. Wij ver-

moeden dat bij Allerzielen Alom eveneens religieuze
voorstellingen een rol spelen, echter in veelkleurige
zin. Wellicht speelt de communicatie met een hogere macht of de voorstelling van een leven na de dood
in brede zin een rol voor de deelnemers? In hoeverre
er in de voorstellingen van de bezoekers van Allerzielen Alom sprake was van een communicatie met
een andere werkelijkheid valt niet met zekerheid te
zeggen. Wel kunnen we op basis van onze resultaten zeggen dat het geloof van de bezoekers in sterke
mate afwijkt van de klassieke geloofsvoorstellingen
zoals die in de christelijke kerken centraal staan.
We stuitten op drie verschillende manieren van het
al dan niet geloven in een hogere macht. Ten eerste
troffen we aan wat religiewetenschappers wel ‘een
antropomorf godsbeeld’ noemen. Dit houdt in dat
mensen zich god als een persoon voorstellen, die
vanuit de hemel of een bovenaardse werkelijkheid
invloed uitoefent op het menselijke leven en de daaraan gepaarde beslommeringen. De tweede voorstelling was er niet een van god als persoon, maar als
een hogere macht of ‘iets hogers’ dat het leven van
de mensen beïnvloedt. De derde vorm van geloven
betrof dat in het bestaan van ‘iets’, zonder dat men
zich daar een voorstelling van kan of wil maken. De
drie genoemde godsbeelden staan niet geheel los
van hoe mensen zich een mogelijk leven na de dood
voorstellen.
Veel van de bevraagde bezoekers van Allerzielen
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Alom betwijfelen het bestaan van een persoonlijke
god. Zij onderschrijven met andere woorden deze
dominante voorstelling uit de christelijke traditie
niet. Niet een persoonlijk godsbeeld, maar juist het
idee dat we ons van god géén voorstelling kunnen
maken krijgt de meeste instemming. Onder het publiek komt aldus een trendmatige verschuiving in
het godsbeeld naar voren: van de traditionele voorstelling van god in de hemel naar een meer open
voorstelling van een hogere macht of zelfs een god
die het voorstellingsvermogen overstijgt. Anders dan
in de traditionele religieuze rituelen konden mensen
bij een ongedwongen activiteit als Allerzielen Alom
hun eigen behoeften en ideeën beter kwijt. Dat is
wellicht de reden waarom zich met name die mensen aangetrokken voelden, die op hun eigen manier
geloven.
Herdenken van ‘alle zielen’: vroeger en nu
Omdat het bij Allerzielen Alom om ‘alle zielen’ gaat,
is het van belang dat de gebeurtenis ruimte biedt
voor uiteenlopende manieren van herdenken. Op
deze wijze zou een persoonlijk gedenken door eenieder mogelijk zijn. En dat is, gezien de diversiteit van
mensen die kwamen, ook nodig. Secularisering en
individualisering stellen het herdenken en de ruimte
die daarvoor geschapen dient te worden voor nieuwe
uitdagingen. Het is een unieke kans om voor een divers gezelschap vormen van herdenken te ontwikkelen die voor alle aanwezigen een perspectief bieden.
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Hierin zou een belangrijke functie voor het project
Allerzielen Alom kunnen liggen en afgaande op de
reacties van de bezoekers is het project daar in hoge
mate in geslaagd.
De manieren om de doden bij Allerzielen te herdenken waren in het verleden uniform: er werden chrysanten naar het graf van de dierbare familieleden
gebracht en het was vanzelfsprekend dat in de kerk
kaarsen voor de overledenen van het afgelopen jaar
gebrand werden. Priesters vonden de preek met Allerzielen een grote uitdaging – daar kon het geloof
in de verrijzenis van Christus verkondigd worden.
De graven van de overledenen werden gezegend
als een teken voor de religieuze hoop die iedereen
deelde. Dat zou bij het diverse gezelschap dat we bij
een Allerzielen Alomavond tegenkwamen moeilijker
zijn. Op deze avonden gebeurden er andere dingen.
Kunstenaars toonden hun werk en hoopten mensen
daarmee een inspiratie aan te reiken om op eigen
wijze de herdenking van hun overledenen een bestemde plaats te geven. Nabestaanden gaven uiteindelijk zelf vorm aan wat er bij het graf van hun
dierbaren ging gebeuren.
De emoties bij het herdenken
Maar ging het volgens de bezoekers van Allerzielen
Alom daadwerkelijk om het herdenken of eerder om
de kunst? Hoe werd de brug geslagen tussen de
kunst en het herdenken zoals ervaren door de mensen zelf? En welke emoties waren voor de bezoekers

“Er is meer ruimte en
aandacht voor de dood nodig.
Maar waar het mij om gaat, is in
welke vorm dat gegoten wordt.
Weer een sterfshow of enge
ziektedag lijkt me vreselijk.
Gebruik creativiteit, kunst en
filosofie om een samenzijn te
creëren waarvoor je zelf kiest.
Allerzielen Alom vraagt iets van
mensen, laat ze iets beleven,
actief en met anderen.”

Passiepost, een postkantoor
waar post gemaakt kon
worden ván nabestaanden vóór
nabestaanden.
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“Ik werk al jaren op het
crematorium en dacht even
’t terrein over te lopen
maar dat liep anders.
Ten eerste was ik regelmatig
gedesoriënteerd vanwege de
surrealistische sfeer.
De vreemde stilte, het zingen,
de film, alles maakte dat ik
zo open stond voor wat er
op dat moment was,
dat ik tijdens de hele
wandeling ontroerd was.
De dood van een goede
vriend kwam boven.
Mijn zieke zusje was
in mijn gedachten.
Mijn collega’s vertelden
mij ’t een en ander
uit hun leven.”

Een van de herdenkingsvormen
was het planten van bloembollen.
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met deze ervaring verbonden? Voelden de mensen
zich er goed bij? Of maakte het juist negatieve emoties los? Ook dit soort vragen hebben we aan de bezoekers van Allerzielen Alom voorgelegd. We zullen
de meest in het oog springende resultaten daarvan
de revue laten passeren.
De eerste vraag is of mensen daadwerkelijk kwamen om hun doden te herdenken. Het zou ook voorstelbaar zijn dat men kwam voor de sfeer, of voor
de kunst. Volgens onze resultaten kwam een grote
meerderheid van de bezoekers van Allerzielen Alom
daadwerkelijk om doden te herdenken. De grootste
groep van de bezoekers kwam meerdere mensen
herdenken (44%). Een deel kwam om een direct
familielid zoals hun partner, ouders of kinderen te
herdenken (24,6%). Een kleine groep kwam om de
overledenen in het algemeen te herdenken (10,9%).
Slechts weinig bezoekers gaven aan niemand te herdenken (6,4%). Zij kwamen uit nieuwsgierigheid of
interesse voor de kunst. Er is dus sprake van een gebeurtenis die voor bijna iedereen met de herdenking
van dierbare overledenen te maken heeft. Bovendien
is duidelijk geworden dat de meeste bezoekers overledenen kwamen herdenken die gevoelsmatig dicht
bij hen stonden. Twee derde van de bezoekers gaf
aan dat de relatie tot de overledenen die ze bij het
bezoek in gedachten hadden intens of zeer intens is
(66%). Voor een kleine groep was de relatie redelijk
intens (16,9%) en voor een nog kleinere groep oppervlakkig of zeer oppervlakkig (9,5%).

De bezoekers hebben sterke gevoelens ten opzichte
van de overledene, maar welke gevoelens hadden
ze tijdens de herdenking? Uit ons onderzoek is gebleken dat vooral positieve emoties overheersten
tijdens de dodenherdenking: warmte, liefde, rust,
troost en zorgzaamheid. Deze emoties waren het
sterkst aanwezig, ongeacht of iemand alleen of met
meerdere mensen naar de viering kwam. Gevoelens
van eenzaamheid en machteloosheid werden nauwelijks genoemd, ook niet door de mensen die alleen kwamen. Dat is opmerkelijk en bekrachtigt het
beeld dat we al kregen van het positieve sociale effect van Allerzielen Alom. Want het verlies van een
dierbare heeft voor veel mensen juist wel met negatieve emoties te maken. Kennelijk worden deze bij
Allerzielen Alom vervangen door positieve emoties:
mensen ervaren warmte en liefde en voelen zich betrokken bij elkaar.
De persoon bij het herdenken
Bij het herdenken van een dierbare spelen uiteraard
altijd persoonlijke elementen een belangrijke rol.
Wie was de overledene? Wat hebben de nabestaanden met hem of haar gedeeld? Hoe kunnen de nabestaanden verder leven nu deze persoon niet meer
lijfelijk bij hen aanwezig is? Zij hopen dat de overledene ook in de toekomst een rol speelt binnen hun
leven. Naast deze zeer persoonlijke herinnering is er
in het herdenken dikwijls ook een grotere betekenishorizon aanwezig. Dat betekent dat mensen bij het
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herdenken van een dierbare ook de behoefte hebben om het individuele te overstijgen. Zelden wordt
een dierbare overledene in het luchtledige herdacht.
Vaak wordt de overledene gezien als deel van een
grotere samenhang. Religieuze en spirituele voorstellingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Wat is de betekenis van het mens-zijn? Is er een leven na de dood voor de overledenen? Het persoonlijke herdenken en het herdenken in spiritueel-religieuze zin spreken elkaar daarbij geenszins tegen.
Juist in rituele handelingen gaan ze vaak samen.
Is deze combinatie van een persoonlijk herdenken
en een religieuze of spirituele inkadering ervan in
Allerzielen Alom aanwezig? Beide elementen waren
in de kunstwerken zichtbaar. We hebben in ons onderzoek getracht te achterhalen in hoeverre het herdenken in persoonlijke en in spiritueel-religieuze zin
onder bezoekers van Allerzielen Alom een rol speelde. Hierbij is gebleken dat het belangrijkste element
voor de bezoekers de persoonlijke herdenking van
hun dierbaren was. Ze herdachten wie de overledenen waren en wat ze tijdens het leven betekend hebben voor henzelf en voor andere mensen. Met deze
vorm van herdenken stemden de bezoekers in grote
mate in. Een stuk minder belangrijk was voor hen
het herdenken in religieuze of spirituele zin. Over
hoe een mens opgenomen is in een grotere betekenishorizon waren de bezoekers gemiddeld in twijfel.
Wel vonden ze het belangrijk dat vanuit spiritueel-re46

ligieus perspectief werd gekeken naar de toekomst:
de overledenen zijn niet zomaar verdwenen, er is
een voortbestaan na de dood. Dit kan verschillende
vormen aannemen, en de opvattingen van de deelnemers kunnen erg verschillend zijn. Het is opmerkelijk dat binnen dit toch voornamelijk niet kerkelijke gezelschap deze spiritueel-religieuze dimensie
van herdenken niet werden afgewezen, maar dat er
een neutrale houding aan werd gegeven. Wat daarentegen wel door de bezoekers van Allerzielen Alom
gemiddeld wordt afgewezen is het idee dat met de
dood alles definitief voorbij is. Er was dus volgens de
deelnemers zeker geen sprake van een leegte met
betrekking tot religie en spiritualiteit.
Mensen maken Allerzielen Alom
We hebben nu gezien dat de deelnemers aan de vieringen wel degelijk hun doden herdenken, en wel op
hun eigen wijze. Ze legden een grote nadruk op de
persoonlijke herinnering, maar ze wezen de spiritueel-religieuze herinnering geenszins af. De kunstzinnige setting bood juist een mogelijkheid voor hen
om het persoonlijke en het meer alomvattende van
religie en spiritualiteit met elkaar te verbinden. Zo’n
ritueel kan de kloven overbruggen tussen het persoonlijke en het collectieve en het immanente en
het transcendente. Allerzielen Alom bood hoe dan
ook de ruimte voor mensen met zeer verschillende
achtergronden wat betreft hun kerkelijkheid en hun
geloof in God of een hogere macht. Herdenken krijgt

“Het Hiernamaals.
Alsof daar het laatste restje
van angst voor de dood
weggenomen werd...
Het licht, de muziek, de soep,
de kamers... de doden zo
dichtbij ‘ontmoeten’ vond ik
ontroerend.”

“Als het hiernamaals
er echt zo uitziet,
waar zijn we dan
bang voor?”

Het Hiernamaals in het
duingebied van Castricum.
In de verschillende kamers die
poëtisch omschreven waren,
kon een kaars voor een
overledene geplaatst worden.
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hierdoor mogelijk een nieuwe betekenis: het gaat
uit van wat mensen persoonlijk bezielt en wat hun
eigen unieke ervaringen zijn. Het is niet meer zo dat
mensen uitsluitend putten uit voorgeschreven bronnen. De grote belangstelling voor deze nieuwe vorm
van herdenken wordt in zekere zin bevestigd door de
manier waarop mensen deelnamen. Mensen vinden
in Allerzielen Alom een ruimte die ze op persoonlijke wijze kunnen inkleuren. Wellicht is dat waar het
de deelnemers om te doen was: hun eigen weg van
herdenken zoeken en vinden.
Dat het in de huidige tijd mogelijk is om voor een
divers publiek ruimte te bieden voor het herdenken
van hun dierbare nabestaanden heeft Allerzielen
Alom aangetoond en dat verdient alle lof. De toeloop
was groot, herinneren is een culturele behoefte van
ieder mens. Zonder herdenken is het moeilijk om
helder te krijgen wie je zelf bent, en zonder herinnering aan het verleden en hoop voor de toekomst is
ook een diepere betekenis van het bestaan moeilijk
voorstelbaar. De dood verdwijnt bij Allerzielen Alom
niet van de agenda. Integendeel, hij wordt, ondanks
alle diversiteit, met elkaar gedeeld. Toen we op het
einde van de avond bij een glaasje glühwein naar
al die mensen zaten te kijken en nog wat na praatten, hadden we dezelfde gedachte: goed dat al deze
mensen hier bij elkaar kunnen komen. Want dat is
echt ‘Allerzielen Alom’ – voor alle zielen: fijn dat je
kunt herinneren en hopen, ieder op zijn of haar eigen persoonlijke wijze, en toch allen met elkaar. n
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“De ijsprojectie met een foto
van mijn dochter, ik kon
er haast niet wegkomen.
Die verstilde sfeer,
haar ogen, zo diep met
een zweem van pijn.”
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IJsprojecties.
Foto’s van overledenen zijn
gefilmd met een 8mm camera
en worden geprojecteerd op
smeltende ijsplaten.
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“Onze vader heeft na de oorlog
zelfmoord gepleegd, en daarom
is hij op ongewijde aarde
bij de sloot begraven.
Wij hebben die plek opgezocht
en daar de lichtjes neergezet.
Nu, na 61 jaar, heb ik
met mijn vrouw en zuster
mijn vader begraven.”

“Er stonden twee mannen op
blaasinstrumenten ‘verscholen’
tussen de bomen te spelen.
Ik vond het op aanblazen van
nieuwe kracht lijken: ons geluid
zal je door de duisternis leiden.”

“Ik wilde al jarenlang het graf
van mijn moeder laten wijden
en had hier nu eindelijk een
prachtige gelegenheid voor
gevonden. Ik heb een priester
gevraagd dit te doen.”

Particulier initiatief op
zelfgekozen plek.
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“Ik schreef op een briefje:
‘Lieve Paul, ik denk aan jou’
en gaf dat aan de zangeressen
die dit zingend brachten.
Ik begon direct te huilen,
de tranen stroomden
over mijn wangen. Het was
fijn om zijn naam weer eens
uitgesproken te horen.”
“Het was alsof engelen mijn
boodschap naar de hemel
zonden.”
“Heel ingetogen klonk
uit vijf kelen: ‘Philippe... mijn
geliefde...’ Dit was voor mij een
ritueel dat ik kon beleven in de
plaats van de begrafenis.
Mijn vriend was al begraven toen
ik van zijn overlijden hoorde.”
“Door de krullende wolken in de
schijnwerper zweefde ik als het
ware mee met gedachten aan
alles en iedereen.”

De vuurcirkel, waar namen van
overledenen werden gezongen.
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Een nieuw bestaan voor de doden
Kunst, ritueel en spiritualiteit in Allerzielen Alom
- Erik de Maaker, Stijn Westrik, Eric Venbrux
“De gemeente had op
deze begraafplaats
woningen gepland!
Dat de doden kunnen
rusten is dus niet waar.
Zelfs als overledene
lig je niet veilig.
Misschien heeft dit
project daarom al
iets positiefs gebracht.
Kerkhoven zijn een
belangrijk erfgoed
en helpen de dood
te verwerken, beter dan
een crematorium.”

Na afloop van Allerzielen Alom,
Purmerend.

Een processie
Op een donkere herfstavond trok een groep van zo’n
vierhonderd mensen door de zondagse leegte van
het Noord-Hollandse Purmerend. De stoet werd
voorafgegaan door een trombonist en een trompettist, die trage en melancholieke muziek speelden.
Sommige van de deelnemers droegen fakkels. Anderen hielden een stok vast met aan het uiteinde
een klomp. Bij elke stap werd ook met de klomp
‘gelopen’. De klepperende klompen brachten in de
straten van Purmerend herinneringen tot leven aan
vroeger, toen dit een heel gewoon en dagelijks geluid was. Halverwege de route, die van de Koemarkt
naar het kerkhof aan de Overweerse Polderdijk
leidde, passeerde de stoet de plaats waar vroeger
de Sint Nicolaaskerk stond. Vanaf die plek, waar in
die tijd de uitvaarten begonnen, droegen nabestaanden grote zwart-witfoto’s van overledenen met zich
mee. Al deze gestorvenen lagen begraven aan de
Overweerse Polderdijk. De foto’s zouden op de graven van de desbetreffende doden worden geplaatst.
Er werd ook een baar meegedragen, met daaraan
tekeningen van alle graven op het kerkhof. Aan de
Overweerse Polderdijk wordt sinds enkele decen-

nia niet meer begraven, en via de foto’s werden de
‘oude’ doden die daar liggen in herinnering geroepen. Ze werden niet alleen zichtbaar gemaakt voor
de eigen nabestaanden, maar ook voor de andere
deelnemers aan de viering.
Rituele tijd, rituele ruimte
De hierboven beschreven processie maakte deel uit
van het kunstproject Allerzielen Alom, dat najaar
2007 werd gehouden op vijf begraaf- en gedenkplaatsen in Noord-Holland. Allerzielen is van oorspong een rooms-katholieke viering. Het omvat een
mis, en aansluitend een bezoek aan het kerkhof.
Daar worden dan kaarsen gebrand en chrysanten op
de graven neergelegd, ter herinnering aan de doden.
De laatste decennia raakt deze rooms-katholieke
viering geleidelijk aan in onbruik, omdat het kerkbezoek onder de Nederlandse bevolking sterk is teruggelopen. Meer in het algemeen identificeren steeds
minder mensen zich met een religieus genootschap.
Waar in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog
vijfenzeventig procent van de bevolking behoorde tot
een bepaalde kerk, was dat anno 2005 nog slechts
vijfenveertig procent.
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Onze samenleving mag dan in sterke mate ontkerkelijkt zijn, toch blijkt dat mensen maar moeilijk afscheid van hun dierbaren kunnen nemen zonder ritueel. Volgens Ida van der Lee, de geestelijke moeder
van Allerzielen Alom, resulteert dit in een behoefte
aan nieuwe vormen om de doden te herdenken. Geïnspireerd door de rooms-katholieke tradities heeft
ze, in samenwerking met ruim veertig kunstenaars
een veelvormige dodenherdenking gecreëerd. De
kunstenaars maakten ondermeer gebruik van contrasten, zoals tussen licht en donker en tussen
geluid en stilte, om het onalledaagse te benadrukken. Op deze wijze definieerden zij nadrukkelijk een
ruimte en tijd die buiten de normale orde van het
dagelijks leven stonden. Allerzielen Alom bood daarmee een platform voor rituele communicatie tussen
de nabestaanden en hun dierbare overledenen, het
bracht de levenden en de doden bijeen.
In het kader van ons onderzoek naar Allerzielen
Alom zijn we bij de vieringen aanwezig geweest. We
hebben met veel mensen gepraat. Ook deelden we
enquêtes uit, die door de bezoekers thuis werden ingevuld en aan ons zijn geretourneerd.
We waren geïnteresseerd in de gevoelens en gedachten van de mensen die op de vieringen afkwamen. Wat voor associaties riepen de kunstuitingen
op bij de bezoekers? Hoe kreeg in de context van Allerzielen Alom de herinnering aan de doden vorm?
Hoe waren deze herinneringen en voorstellingen
60

ingebed binnen bredere religieuze en maatschappelijke kaders?
Herinneringen delen
Het is donker als belangstellenden de begraafplaats
van Blaricum naderen. Boven de bomen, tot diep in
de heldere nacht, piekt een blauwe lichtstraal. Lopend over een reusachtig tapijt van herfstbladeren
treden bezoekers het landelijk voorterrein van de algemene begraafplaats binnen. Een vrouw reikt hun
een papieren tasje aan met daarin een elektrisch
theelichtje, om mee te nemen op de verdere tocht.
Hoewel de avond nog jong is, zijn er al veel mensen aan de route begonnen. Op veel van de graven
zijn brandende kaarsen geplaatst. De nabestaanden
hebben dat zelf gedaan met het oog op de viering.
Het publiek is divers en van uiteenlopende leeftijd.
Er zijn ouderen, maar ook gezinnen met jonge kinderen en adolescenten.
Bij een opeenstapeling van allemaal kleine houten
kistjes staan veel mensen geboeid te kijken. Een
kunstenares nodigt de bezoekers uit om hun herinneringen zichtbaar te maken. Ze legt uit aan de
omstanders: ‘Heel veel mensen bewaren thuis voorwerpen waarmee ze herinneringen aan de overledenen levend houden. Het zijn vaak kleine dingetjes. Ze
zijn belangrijk omdat ze horen bij iets wat je samen
beleefd hebt, of iets wat iemands lievelingsvoorwerp
was. Omdat die voorwerpen vaak heel dierbaar voor
iemand zijn en mensen die hier niet snel zo maar

“De start in café Bakker op
De Koemarkt was een
feest van herkenning.
De tocht door Purmerend
met klompengeluid riep de
boerensfeer van vroeger op.
Ik was geraakt door de
uitvergrote foto’s die op
het plein voor het Stamhuis
uitgestald waren.
Door de foto’s voelde ik
dat de verbondenheid
met mijn grootouders
nog altijd aanwezig is.”

De optocht in Purmerend vertrok
vanaf de veemarkt die na vele
eeuwen is opgeheven. Met
klompen aan stokken werd ook
de ziel van de oude marktstad
symbolisch meegedragen.
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achterlaten, heb ik in plaats daarvan zelf een aantal voorwerpen meegenomen, in de hoop daarmee
mooie herinneringen bij u op te roepen. U kunt zo’n
voorwerp in een van de kastjes neerzetten en er een
kaartje met een persoonlijke tekst bij plaatsen. Op
die manier verzamel ik gedurende de avond herinneringen van de mensen die hier komen.’
Op de tafel die voor de kastjes staat liggen allerlei
voorwerpen: een speelgoedautootje, een kam, een
lasbril, een kopje en een schoteltje, een sleutel, een
lampenkapje, een kralenketting, een spiegeltje en
zo nog vele andere alledaagse objecten. De meeste
kastjes zijn al gevuld. ‘Bart Veerboom, altijd aan het
klussen in zijn garage, zonder dat voelde hij zich niet
goed!’, staat er op een briefje. Er ligt een duimstok
naast – de tastbare herinnering aan Bart Veerboom.
‘Wat prachtig,’ fluistert een vrouw. Ze stapt naar voren en pakt een steeksleutel. Het briefje dat ze erbij
schrijft is opgedragen aan haar zoon, die fietsenmaker is geweest. De kastjes brengen de herinnering
aan de overledenen dichterbij, het terugdenken aan
aspecten van de overledenen die voor de nabestaanden heel belangrijk zijn. Alle briefjes zijn zo neergelegd dat iedereen die langsloopt ze kan lezen. En
mensen doen dat dan ook. Ze zijn geïnteresseerd
in de herinneringen van anderen. En klaarblijkelijk
willen degenen die kastjes inrichten graag met anderen delen wat hun overledene voor hen betekend
heeft. Keer op keer blijkt dit een belangrijke aantrekkingskracht van Allerzielen Alom: het nadruk62

kelijk creëren van de mogelijkheid om in openheid
te herdenken, maar vooral ook samen met ‘onbekende’ anderen.
Terwijl een paar kinderen een briefje aan het schrijven zijn, merkt een vrouw op dat het herinnerdoosje
bij haar emotioneel heel diep gaat, en dat het voorwerp van haar keuze – een sleutelhanger – haar
houvast geeft. ‘Zo komt weer heel dichtbij hoe hij
was, en hoe fijn we het samen altijd hebben gehad,’
zegt ze. ‘Herinnerdingen’, waar eenieder zijn herinneringen aan de hand van voorwerpen kan laten zien
aan anderen, wordt zeer gewaardeerd. Opmerkelijk
is dat mensen, ondanks dat ze weten dat hun ingerichte ‘herinnerkastje’ op zijn hoogst voor de duur
van de Allerzielen Alomavond zal bestaan, zulke
persoonlijke en intieme boodschappen achterlaten.
Immers, na afloop ruimt de kunstenares de verzameling weer op. Misschien móét het wel tijdelijk
zijn. Mensen willen zich de doden herinneren, maar
hen ook weer loslaten.
Er zijn veel mensen die met elkaar praten over de
rijkdom en bevrijding om op een avond als deze te
‘mogen’ herdenken, omdat het in het ‘gewone’ leven vaak niet geaccepteerd wordt om nog tijden na
de dood van je dierbare daarover met anderen te
spreken. Een man vertelt dat kennissen en vrienden
hem ontwijken om maar niet geconfronteerd te hoeven worden met het verdriet en leed van zijn verlies.
‘Hier kun je je verhaal delen, in plaats van dat de

“Ik zag een klein borduurwerkje in een rond lijstje.
Nu heeft mijn moeder haar
hele leven veel geborduurd.
Verroest, dacht ik, dat is mijn
moeder! Ik schreef een briefje
voor haar en samen met het
borduurwerkje vulde ik daarmee
een kastje. Mijn moeder ligt
elders begraven, maar opeens
voelde ik mij zeer met haar
verbonden!”

Herinnerdingen: kastjes ingericht
met alledaagse dingen die
herinneringen aan overledenen
opriepen.
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“Ik werd getroffen door de
moeder die de kaarten van haar
overleden dochter in een tent
had opgehangen.
Je zag de spanning waarmee ze
naar deze avond had toegeleefd.
Zal ik het wel of niet doen.
En de opluchting dat ze het toen
gedaan had en erover
kon spreken.”

Particuliere herdenking.
Uitstalling van alle kaarten
die bij ziekte en overlijden zijn
ontvangen.
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dood wordt doodgezwegen. Dat sterkt je in je kracht
om verder te gaan,’ zegt de man. Deze avond biedt
hem een mogelijkheid tot publiekelijk herdenken.
Zachte kleuren en vreedzame meditatieve geluiden
spelen bij Allerzielen Alom een belangrijke rol. De
vele lichtjes in het duister, het knapperen van het
vuur, klassieke zang, blazers, een harp, muziek die
overal en nergens vandaan lijkt te komen, de elfachtige vrijwilligers die zo vriendelijk de weg wijzen als
het nodig is; het draagt allemaal bij aan een ambiance van verbondenheid onder hen die herdenken
en motiveert om herinneringen aan de overledenen
in handelingen om te zetten. Mensen praten zacht,
en iedereen is aardig en voorkomend naar de andere
bezoekers.
Persoonlijke herdenking
Sommige mensen hebben kosten noch moeite gespaard om het graf van hun overledene voor deze
avond tot een bijzondere plek te maken. Een echtpaar heeft het graf van hun recent overleden dochter luisterrijk verlicht met kaarsen in allerhande
kleuren. Naast het graf staat een partytent waarin
honderden briefkaarten hangen. De kaarten zijn in
transparante folie verpakt en daardoor is zowel de
voorkant als de achterkant ervan te zien. De persoonlijke boodschappen van familie en vrienden aan
een jonge vrouw die door kanker getroffen werd zijn
voor iedereen te lezen. Haar moeder geeft uitleg aan
de omstanders: ‘Mijn dochter heeft zoveel kaarten

gekregen tijdens haar ziekte en na haar overlijden,
dat wilde ik graag een keer laten zien. Laten zien
hoe ontzettend veel mensen aan haar hebben gedacht. Dat alle mensen nog eens kunnen zien wat zij
voor anderen betekend heeft. Ik vind het een mooie
avond. Het ontroert me. Ik ben zo trots dat ze zoveel
kaarten heeft gekregen. Begrijpt u wel? Ik wil laten
zien hoe geliefd ze was.’ De nog jonge kinderen van
de gestorven vrouw spelen rond het graf van hun
moeder.
Op een wat afgelegen stukje van de begraafplaats
staat een man naar het graf van zijn vrouw te kijken.
Hij heeft het versierd met bloemen en kaarsen. Ook
staat er een grote foto op het graf. De man wijst ernaar en zegt dat hij hier gekomen is voor zijn vrouw.
Hij is niet katholiek, maar vindt Allerzielen Alom een
prachtige viering. ‘Dit is heel apart, dit heb ik nog
nooit eerder meegemaakt. Het zou mooi zijn als dit
een traditie wordt,’ merkt hij op. En met zijn blik gericht op de foto van zijn vrouw: ‘Altijd keek ze recht
in de camera, maar hier niet. Zie je, ze kijkt schuin
omhoog naar… tja… dat hoef ik eigenlijk niet uit te
leggen denk ik.’
Wat verderop ratelen ouderwetse 8mm projectoren.
Vanuit een aantal vogelhuisjes worden filmbeelden geprojecteerd op ijsplaten, die met draden aan
boomtakken hangen. Nabestaanden hebben voorafgaand aan Allerzielen Alom foto’s van hun overledenen aan de kunstenaar gegeven die deze installatie verzorgt. Hij heeft de foto’s gefilmd in close-up,
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”Bij het Hiernamaals besloot ik
een kaars voor mijn vader, die
zes jaar geleden overleden is,
neer te zetten. Bijzonder om
zonder woorden nog iets naar
hem uit te spreken en om hem
nu een plaats te geven die ik
hem toen niet kon geven.“

”De teksten in de ‘kamers
van het Hiernamaals’ waren
bijzonder. We hebben met elkaar
heel intens overwogen waar we
de kaars zouden plaatsen voor
mijn man. Uiteindelijk heeft mijn
kleindochter van tien jaar de
keuze bepaald.”

“Bij de plaatsing van een
lichtje voor mijn vader werd ik
emotioneel. Ik dacht dat ik nog
boos op hem was maar kwam
erachter dat het reuze meeviel.”

Het Hiernamaals in Blaricum.
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en daarbij de camera zoekend over de foto’s heen
en weer bewogen. Hierdoor zijn de foto’s van stilstaande beelden in bewegende beelden veranderd.
Temidden van een aantal mensen staat een vrouw
die ineens haar grootvader herkent: ‘Ach, dat is opa.
Zo stond ie de hele dag. Zo stond ie vaak te grijnzen.
Wat mooi, wat bijzonder. Alsof ie daar gewoon echt
staat te keuren. Hij stond altijd paarden en koeien te
keuren.’ Met betraande ogen kijkt de vrouw minutenlang aandachtig naar de druipende ijsplaat. Het
ijs smelt langzaam weg, wat de tijdelijkheid van het
opgeroepen beeld benadrukt. Als het ijs gesmolten
is, is het geprojecteerde beeld verdwenen.
De plaats van de doden
In de ‘kamers van het Hiernamaals’, uitgevoerd door
een andere kunstenaar, hangt een bovenaardse
sfeer. Op een groot veld branden talloze kleine en
grote kaarsen zodat het lijkt alsof de bezoekers beland zijn in een wereld die zich bevindt tussen droom
en werkelijkheid. Er zijn elfen, er is vuur, rook. Zachte muziektonen dwalen rond. De benamingen van de
verschillende kamers staan op houten bordjes. Met
namen als ‘de kamer van de gezondheid waar de
dauw druppelt’, ‘de kamer voor hen die het imiteren
van vogelzang beheersen’, ‘de kamer voor hen die
alles met een korrel zout nemen’, ‘de kamer van nut
en toewijding’, kunnen nabestaanden een kaarsje
plaatsen in de kamer die ze van toepassing achten
op hun dierbare overledene.

In de ‘kamers van het Hiernamaals’ voert, net als elders bij Allerzielen Alom, de pijn en de angst voor de
dood niet de boventoon. De dood boezemt hier nauwelijks angst in, zo lijkt het. Een vrouw brengt dat
pregnant tot uitdrukking in haar commentaar: ‘Het
Hiernamaals had de sfeer van een plek waar zielen
aankomen als de mist nog niet is opgetrokken, het
schemergebied zou je kunnen zeggen.’ Andere mensen maken een grap, en zeggen dat ze hopen dat het
‘echte’ hiernamaals er precies zo uit zal zien.
De klank van de doden
Een donker pad voert vervolgens naar een vuur in
de verte. Om een grote vuurcirkel zitten mensen op
afgezaagde boomstronken. Ze kijken naar het vuur
en de blauwe rook die eruit opstijgt. Een kind vraagt
aan haar moeder waar oma is. ‘Oma is boven bij de
sterren,’ antwoordt de moeder. ‘Gaan wij ook naar
de sterren?’ vraagt het meisje dan. ‘Als je dood gaat
ga je naar de sterren,’ zegt de moeder. ‘Als jij dood
gaat wil ik samen met jou naar de sterren,’ verzekert
het meisje haar moeder.
Op de achtergrond is gezang te horen. Mensen kunnen de naam van een overledene op een briefje
schrijven, en deze wordt dan door een zanger en
twee zangeressen in canon gezongen. Het naambriefje wordt daarna door de kunstenaar in de vuurcirkel verbrand. Veel mensen zijn ontroerd, sommige
huilen zachtjes, en ook bij een van de zangeressen
rolt een traan over haar wang. De blauwe spot die
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in het midden van de vuurcirkel staat versterkt het
mystieke effect.
Een belangrijk aspect bij Allerzielen Alom, is het
delen van voedsel. Veel nabestaanden zitten bij het
graf van hun overledene en eten en drinken daar samen met vrienden en familie. Voorbijgangers worden tijdens dit ceremoniële maal niet overgeslagen.
Hier krijgen mensen de lievelingskoekjes van opa
uitgereikt, en wat verderop juist de speciale kruidenthee waar moeder altijd zo gek op was. Het delen
van voedsel en drank met onbekenden door nabestaanden en kunstenaars schept een band tussen
mensen. Het draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel onder de levenden die met elkaar hun doden
herdenken.
Herkenning, erkenning en gezamenlijkheid
De kunstenaars die Allerzielen Alom creëerden boden rituele vormen aan, die klaarblijkelijk voor veel
van de deelnemers betekenisvol waren. Hoewel Allerzielen Alom vernieuwend is in de zin dat het moderne kunst, performance en theatrale verbeelding
naar begraaf- en gedenkplaatsen brengt, maakt het
tegelijkertijd gebruik van ‘traditionele’ elementen.
Veel van de beelden, vormen en klanken waren in
hoofdzaak geïnspireerd op de christelijke en postchristelijke tradities. Voorbeelden daarvan waren het
gebruik van vuur, kaarsen, het kruis, klassieke zang
en muziek. Dat gold ook voor de eerder genoemde
Purmerendse processie. Die traditionele vormen
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verschaften een referentiekader dat goed aansloot
bij de behoeften en verwachtingen van de deelnemers. Veel mensen die deelnamen aan de vieringen
gaven aan dat deze hen sterk hadden geraakt. Een
vrouw drukte het als volgt uit: ’Het was zo intens
omdat ik het gevoel had dat ik met mijn overleden
man kon communiceren!’ ‘De verbondenheid voelt
goed hier,’ vertelde een man. ‘Je voelt het contact
met de doden, maar vooral ook de verbondenheid
met iedereen hier die iemand te gedenken heeft. Je
bent niet alleen.’ Waar het bezoek aan een begraafplaats gewoonlijk op individuele basis of bij uitzondering met familie en vrienden plaatsheeft, stond
Allerzielen Alom in het teken van een gezamenlijk
herdenken. Dit suggereerde ook eenheid onder de
herdachte doden, omdat zij deel werden van dit
nieuwe collectief. Het delen van persoonlijke herinneringen aan de doden met onbekende anderen verenigde de bezoekers tot een tijdelijke gemeenschap
die stilstond bij het verlies van dierbaren.
De intensiteit van de beleving werd voor veel mensen
nog versterkt door de aandacht die verschillende
landelijke en lokale omroepen op prime-time gaven
aan de vieringen. ‘Ik zag net op televisie dat er hier
een viering was, en daarom ben ik meteen gekomen,’ deelde een vrouw mee. De televisiereportages
maakten tienduizenden kijkers deelgenoot aan de
persoonlijke herinneringen, en schiepen daarmee
een nog veel bredere collectiviteit.
De meeste bezoekers van Allerzielen Alom be-

“Het voelt goed aan om de dood
voorbij toch met de overledenen
samen iets te beleven.
Het is een bevrijdend gevoel dit
te mogen doen zonder voor gek
verklaard te worden.”

“Ik heb na 50 jaar een vorm
gevonden om mijn overleden
zusje te herdenken in een
prachtige omgeving.”

Particuliere herdenking.
Boven het graf een monitor waar
een film over het leven van de
overleden moeder getoond werd.
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schouwen zichzelf niet als kerkelijk gebonden, en
vaak zelfs niet als religieus, maar voelen zich wel
aangetrokken tot een meer individuele spiritualiteit.
En hoewel weinigen van hen geloven in een hiernamaals, hebben voor de meesten van hen de doden
nog een sterke presentie, al was het alleen maar in
de herinnering. Allerzielen Alom speelde in op de
behoeften die binnen deze groep leven door de middelen aan te rijken waarmee herinneringen zichtbaar gemaakt kunnen worden. En daarmee bood
de viering van Allerzielen ‘nieuwe stijl’ een geritualiseerd kader waarbinnen deze nieuwe spiritualiteit
n
tot uitdrukking kan worden gebracht.
Literatuur
Becker, Jos en Joep de Hart (2006) Godsdienstige verande-

ringen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de
kerken en de christelijke traditie. Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau.
Bernts, Ton; Gerard Dekker en Joep de Hart (2007) God in

Nederland 1996-2006. Kampen: Ten Have.

“Ik voelde bevrijding. Leed dat
verzacht kan worden door delen.
Al te beginnen bij dat prachtige
bladerperk waardoor je heen liep
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Bladertapijt dat bij de entree van
elke locatie werd neergelegd.
Zorgvlied aan de Amstel in
Amsterdam.
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“Het moment waarop ik een
bolletje plantte en het vlaggetje
erbij zette met de naam van mijn
overleden dochtertje...
Eindelijk een plek om naar
terug te gaan, om stil te staan.
Dit was ook mijn doel deze
avond: een herdenkingsplek
creëren voor haar.”

“Ik had mijn twijfels of ik zou
gaan, omdat ik nog niet echt een
dierbare verloren heb.
Maar ik en mijn kinderen hebben
ervan genoten. Vooral doordat
we zelf dingen konden doen,
zoals bolletjes planten, wensen
doen en een kaarsje in de vijver
laten drijven.”

Een plek voor het planten van
de bloembollen met een
vlaggetje erbij.
Crematorium Schagerkogge.
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“Als er zielen bestaan,
kunnen deze er zo stil, wit en
doorschijnend uitzien als de
beeldengroep bij de ingang…”

“De brandende paraffineafbeelding van een kind
te midden van de herfstbladeren
hielp mij me te verzoenen met
de eindigheid van het menselijk
leven: op een bepaald moment
zijn wij allen opgebrand.”

“Bijzonder vond ik het liggende
wassen beeld.
Het trof mij dat het beeld
brandde. Eerst vond ik het
grof, maar door de directe,
harde confrontatie ben ik juist
geraakt en ben ik erover na gaan
denken.”

Liggende mensfiguren van
paraffine op Zorgvlied.
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Overzicht kunstvormen
Het is mijn ambitie om de viering van
Allerzielen Alom als ritueel overdraagbaar
en herhaalbaar te maken. Daarom is ervoor
gekozen om alle onderdelen, kunstvormen en
inrichtingselementen overzichtelijk uiteen te
zetten. Ik geef hiermee een kijkje in de keuken.
Iedere organisatie die een Allerzielenviering op
soortgelijke manier wil uitvoeren kan zich laten
inspireren door deze lijst met voorbeelden. Op
een paar uitzonderingen na, zijn er geen drempels
vanwege copyrights of beeldrechten.
Een andere mogelijkheid is om als begraafplaats
of crematorium een keuze te maken uit de
verschillende onderdelen en een offerte op te
vragen voor de uitvoering daarvan. Ik kan, in
samenwerking met de producent, daarbij advies
en ondersteuning bieden.
Zie voor contactgegevens het colofon.
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Algemene inrichting en aankleding
Allerzielen Alom is een bijzondere avond voor
iedereen. Door de gedenkplaats een andere dan de
gebruikelijke aankleding te geven wordt dit duidelijk
gemaakt. Doel is om een gastvrije plek te creëren
waar iedereen zich goed kan voelen.
Vuur - Vuur is in veel opzichten niet te vervangen
door kunstlicht. De letterlijke warmte ervan geeft
de bezoeker het gevoel welkom te zijn. Vuur is het
belangrijkste element van de aankleding, maar het
is ook lastig te beheersen, tenzij het in handen is
van specialisten. Zij kunnen verschillende vormen
van vuur plaatsen en onderhouden.
Vuurwinkel - Bij de entree is het raadzaam om een
vuurwinkel of -stalletje in te richten waar bezoekers
grafkaarsen, fakkels, vuurgel, lampolie, lucifers,
aanstekers, waxinelichtjes en hout kunnen kopen.
In Zuid-Europese landen en Mexico is dit gebruikelijk. Heel bijzonder is het om Thaise Sky Lanterns
te verkopen. Dit zijn grote papieren lampionnen
die opstijgen door de hitte van een aan te steken
vuurmechaniekje. Ze kunnen bij weinig wind opgelaten worden in nagedachtenis van een overledene.
Vuurkorven, partytenten en eventueel klapstoelen
kunnen gratis verstrekt of verhuurd worden, zodat
nabestaanden rond het graf hun plek aangenaam in
kunnen richten.

“De kledingstukken aan
de waslijn met ‘algemene
relatievormen’ raakte me, ik
merkte dat ik bij elk woord
iemand voor me zag.”

“Omdat onze zoon zo van kunst
hield, sprak het ons heel erg aan.
Voor ons gevoel was hij
de hele avond aanwezig
en heel dicht bij ons.
Aan zijn ‘voeteneind’ hing de
witte kleding aan de waslijn.
Dat zou hij zo mooi hebben
gevonden!
Maar ook denk ik dan aan
het moment dat we de zak
meekregen van het ziekenhuis.”

Wasgoed met woorden die een
relatie uitdrukken als
oma, minnaar, held.
Op de voorgrond vuurblikken.
Op het pad gidsen met als
herkenningsteken een
grote lampion.
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Vuurvormen - Voor de markering van de route kunnen fakkels met petroleum en stormlampen met
lampolie ingezet worden. Op water is het mogelijk
om vuurvlotten te laten drijven. Markante plekken
kunnen gemarkeerd worden door oliedrums met
vuur. De kleinere blikken met vuur doen het goed
als bakens.
Blusmaterialen - Voorkomen is beter dan blussen,
maar bij vuur horen blusmiddelen. Brandblussers,
emmers met water en zand en eventueel blusdekens kunnen langs de route gezet worden. In
overleg met de brandweer moet daar een plan voor
opgesteld worden.
Lichtontwerp - Een lichtontwerp met theaterlampen is, mits op bescheiden schaal toegepast,
nodig om de locaties een bijzondere atmosfeer mee
te geven. Het benadrukt de landschappelijke en
ruimtelijke kwaliteiten. Plekken krijgen rugdekking
en bieden een sprookjesachtige geborgenheid. De
lampen kunnen ook ondersteunend zijn voor de
afzonderlijke onderdelen. Vergeet niet een eventueel aggregaat, vanwege het geluid, op een flinke
afstand van de route te plaatsen.
Kleine verlichtingselementen - Tijdens Allerzielen
Alom lagen langs de route plastic bolletjes met een
elektrisch lampje erin. Ze wezen op subtiele manier
de weg. Ledlampjes op een stokje markeerden een
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lang donker pad naar het Hiernamaals in Castricum. De minimale puntlichtjes maakten dat de
duisternis nog sterker ervaren werd.
Tasjes - De bezoekers kregen bij binnenkomst
een wit papieren tasje met een lichtje. Zij werden
zichtbaar in het donker, maar konden anderen
niet verblinden. De collectie nog uit te delen tasjes
bij de entree vormden door de rangschikking een
opvallend beeld.
Lichtprojecties - Speciaal ontworpen projecties
zorgen voor een nieuwe aanblik van gebouwen of
objecten. De buitenmuur van de aula op Zorgvlied
veranderde in een langzaam bewegend universum, het kantoor werd letterlijk schilderachtig en
het kruis op het kerkhof in Purmerend kreeg een
bloemenprojectie. Op graven en door ramen waren
historische filmbeelden te zien.

“Toen wij aankwamen, zagen we
in de verte blauwe bollen,
die in de lucht leken te zweven.
Het bleken lampions te zijn die
de gidsen met zich mee droegen.
Ik associeerde de lichtbollen met
zielen die rondzweefden.
Ik vond het prettig om
onderweg aangesproken te
worden door de gidsen.
Het was fijn dat er hulp was om
in het donker de weg te vinden.
Zo hoop ik dat er na de dood ook
iemand is om de weg te wijzen.”

Gastvrijheid
Gastvrijheid is meer dan het schenken van een
warm drankje. Tijdens de vieringen komt een zeer
divers publiek met alle mogelijke emoties naar de
gedenkplek. Een belangrijk punt is dat iedereen
zich veilig en aangenaam voelt.
Door actief om te gaan met gastvrijheid worden

Vuurwinkel.
Elke bezoeker kreeg een tasje
met daarin een lichtje.
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gasten goed ontvangen, voelen ze zich welkom en
kunnen de emoties een plek krijgen. Belangrijk is
dat de juiste balans gevonden wordt tussen dienstbaarheid en initiatief.
Gidsen - Gidsen zijn van groot belang. Vooral op
gedenkplaatsen die niet in één blik te overzien zijn,
vervullen de gidsen een belangrijke rol. Duidelijk
herkenbaar door bijvoorbeeld een grote lampion
geven ze informatie over de lengte van de route en
wat men tegen gaat komen. Bij de afzonderlijke
onderdelen geven ze uitleg over hoe het werkt. De
gidsen verstaan de kunst om de behoefte aan te
voelen. Het kan bijzonder zijn om belangstellend te
vragen wie de mensen herdacht hebben. Het bleek
dat mensen het fijn vonden om over hun overledenen te praten.
Glühwein, chocolademelk en zielenbrood - Een
avond vol indrukken en emoties kan niet zomaar aflopen. Een hangplek is ineens hard nodig. Een zelfgebouwde oven om het zielenbrood af te bakken,
strobalen, grote pannen met warme chocolademelk
en glühwein boven een vuur creëerden een plek om
op te warmen, te praten met anderen of om in het
vuur te staren.
Muziek - Muziek raakt mensen direct in hun ziel.
Subtiele klanken van de harp of klankschalen waren heel geschikt. De beweeglijkheid van de musici,
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bijvoorbeeld blazers, maakte het plan flexibel. Daar
waar nodig kon muziek gemaakt worden, desnoods
op bestelling van nabestaanden bij de graven.
Soep - In negen grote wokken dampte de misosoep. Iedereen die een kop soep kreeg moest een
handje soepgroenten in de pan gooien voor nieuwe
soep. Dit refereert aan het idee dat overledenen ook
iets hebben achtergelaten voor anderen.

“Ik wandelde
als in een droom.
De kleuren, de geuren,
de windstilte, de rook,
de kaarsen, de soep,
het krentenbrood,
de smeltende ijsplaten...
Ik was één en al
verwondering.”

Plekken om overledenen actief te gedenken
Een belangrijk onderdeel vormden de plekken die
ingericht waren om ook bezoekers of buitenstaanders de gelegenheid te geven hun doden te gedenken. Voor mensen is een symbolische handeling of,
meer sacraal uitgedrukt, een ritueel een indringende activiteit.
Namen zingen bij vuurcirkel - Bij een vuurcirkel
stond een stoker die gedurende de avond het vuur
onderhield. Door de rook te verlichten met een
sterke lamp ontstond een bijzonder rookbeeld waar
de mensen in konden wegdromen. Mensen schreven op een briefje de naam van hun overledene.
Bij de cirkel stonden de zangers die deze namen
zongen. Het briefje werd na afloop in het vuur verbrand. Dit ritueel werkte tijdens de Allerzielenavon-

Negen pannen met misosoep.
Iedereen die een kom soep kreeg,
voegde eerst een handje groenten
toe voor nieuwe soep.
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den heel sterk. De klanken gingen rechtstreeks
naar het hart.
Herinnerdingen - Een wand met kistjes en een
tafel met spulletjes. De ingrediënten om een herinnerkastje in te richten ter ere van een overledene.
Je kiest een ’ding’ dat associaties oproept met een
overledene en zet het in een kastje voorzien van
een tekst of naam. Nieuwe herinneringen werden
opgeroepen.
Het Hiernamaals - Een open ruimte die met kamers was ingericht. Dit kan al door een simpele
plattegrond met lijnen, maar met Allerzielen Alom
hebben we gewerkt met kisten en strobalen om
kamers te suggereren.
In de 35 ruimtes waren tekstborden geplaatst om
de aard van de plek te beschrijven. Zo was er een
‘kamer voor mild gestemden’ maar ook de ‘kamer
van de woede waar gerookt wordt’.
Mensen doorzochten de kamers en plaatsten
een kaars daar waar hun dierbare misschien wel
thuishoort. De kamer van de woede bleef niet leeg.
Hieruit blijkt dat ook negatieve emoties een plek
nodig hebben.
Passiepost - Passiepost bood de mogelijkheid aan
bezoekers om kaarten te versturen. Lijm, kaarten
papier, stempels en schrijfwaren lagen op tafel. Publiek kon de kaarten op allerlei manieren decore82

ren. Persoonlijke teksten en herinneringen werden
op de kaart geschreven en verstuurd naar medenabestaanden. Zo werd op afstand een gezamenlijke herinnering gedeeld. © www.passiepost.nl
Bloembollen - Een simpele, symbolische handeling was het planten van bloembollen ter ere van
een overledene. De naam kon er op een vlaggetje
bij gezet worden. Nieuw leven en een plek om naar
terug te keren.
Drijflichtjes - Indien er een vijver of water aanwezig
was waren de drijflichtjes een bijzondere toevoeging. Bezoekers kregen gelegenheid om een bakje
met een lichtje, wierook en de naam van de overledene te water te laten. Het loslaten als symbolische
handeling.
Wensenkabinet - Een kabinet met holle bamboebuisjes om een wens in op te rollen. Een dichteres
las gedichten voor en gaf die vervolgens mee aan
de mensen.

“Dood is voor mij rust,
eeuwigheid, ruimte. Dit kwam
naar voren in het Hiernamaals.
De verlichting, de ijle muziek
lieten me wegzweven.”

“Het Hiernamaals waar je met
een kaars bewust een plek gaat
zoeken voor een dode, bracht
ontroering maar ook lachgevoel.
Er was een plek voor ‘woelratten’
of iets dergelijks.”

“De teksten in de kamertjes
vond ik te absurdistisch.
Je wilt iets troostends,
niet iets heel geks.”

Kaarsen gieten - Met klei een vorm maken om paraffine in af te gieten. Zo ontstaat een amorfe kaars
om op een graf te zetten.

Hiernamaals in Schagen.
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Zelfstandige kunstvormen
Inzet van kunstenaars maakt de vieringen bijzonder
en krachtig. Kunstenaars hebben het vermogen om
dat wat in de geest of in het gemoed leeft tot uiting
te brengen op een wijze die ontroering kan veroorzaken. De kunstvormen worden zorgvuldig overwogen, ontworpen en geplaatst. De verbeelding is een
wezenlijk element in deze manier van Allerzielen
vieren. Soms gaat het om schoonheid, soms kan
het ook de bedoeling zijn om te confronteren of bewust iets los te maken. Al zal dit laatste binnen de
context van Allerzielen Alom met zachte hand gaan.
IJsprojecties - Ingeleverde foto’s van overledenen
werden gefilmd met een 8mm filmcamera en vervolgens tijdens de vieringen geprojecteerd op zeven
ijsplaten die aan bomen hingen. De fotoportretten
kwamen tot leven door de film maar stierven weer
langzaam weg door het smeltende ijs. Dit schouwspel bood op een poëtische manier een doorkijkje
naar een andere werkelijkheid, een bevroren venster op het verleden. © Pé Okx
Tekeningen - Om alle graven ‘aan te raken’ heeft
een kunstenares op kerkhof Overweerse Polderdijk
alle graven met de namen getekend. Een eerbetoon
aan de overledenen en de familie. De tekeningen
werden tijdens een processie door Purmerend
gedragen.
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Groentegraven - Van graven kun je ook groentetuintjes maken. Een van de kunstenaars zag een
relatie tussen het bezoeken van een graf en het
onderhouden van een volkstuin. In het aardebed
van verschillende graven heeft hij groenten of kruiden geplant. De bezoekers konden een zakje met
zaadjes uitzoeken om het zelf ook te doen bij hun
graven. Het zaaien en verzorgen geeft een extra
band met de plek. De eventuele oogst is bij wijze
van spreken een gift van de overledene.
Wasgoed - Een waslijn bij de entree waar witte kleding aan hing. Op de kleding stonden woorden die
een relatie uitdrukten: pa, ma, held, collega, minnaar, buurvrouw. Het bracht mensen op het idee
om ook andere mensen dan hun familie of vrienden
te gedenken. Of waren het opdrogende contacten?
Is dat wat er overblijft?

“Daar waar ik altijd zo rustig
naar mijn vader ga, genietend
van de rust, natuur en het in
privé mijn beleving verwerken,
werden nu kratten met chocomel
en vaten wijn uitgeladen.
Wilden we dit?
Op aandringen van mijn
echtgenote zijn we toch gegaan.
Een geheel ander beeld
ontstond. Het was zeer
ingetogen, respectvol, zonder
poespas. Harmonisch en zonder
commercieel gewin.”

Paraffinebeelden - Op een centrale plek werden
verschillende grote en kleine paraffinebeelden
neergezet die van achteren voorzien waren van
een lont. Door de beelden aan te steken ontstonden verlichte mensfiguren. De associatie met de
menselijke vergankelijkheid sprak aan maar ook
de mogelijkheid om er een kaarsje bij te zetten was
voor mensen prettig.
Mozaïeklampen - Vier grote kubuslampen met
uitgesneden Marokkaanse patronen gaven een

Groentegraven in Castricum
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sfeervol beeld. De lampen kunnen zelfstandig functioneren of onderdeel uitmaken van een ritueel.
Bladertapijt - Bij de entrees van alle locaties is telkens een stevig bladertapijt uitgelegd. De mensen
moesten hier dus eerst even doorheen ploegen
voordat ze het terrein betraden. Vrolijk, luchtig
maar ook een besef van vergankelijkheid.
Droomwoorden - Een kunstenaar bewoog traag
over het terrein met een kruiwagen geladen met
houten letters die ze op onverwachte plekken, langs
het pad of in het gras neerlegde. Zo kon je ‘vaarwel’, ‘stilte’, ‘hemelsblauw’ of ‘universum’ tegenkomen.
Film - Een vader neemt afscheid van zijn dochtertje. Steeds weer keert het meisje terug naar
de plaats waar ze haar vader voor het laatst zag.
Vol verlangen wacht zij op zijn terugkomst: dagen,
seizoenen, jaren? De film Vader en Dochter van
Michael Dudok de Wit ontroerde.
© Animatiefilm van Michael Dudok de Wit

Ondersteunende activiteiten
Informatieavonden - Vanwege de onbekendheid
en gevoeligheid ten aanzien van Allerzielen Alomvieringen zijn informatieavonden noodzakelijk. Met
beeldmateriaal en uitleg over opgedane ervaringen
kan de aarzeling weggenomen worden.
Indien nabestaanden besluiten om bij het graf een
persoonlijke herdenking te organiseren met vrienden en familie, is ondersteuning en advies op zijn
plaats. Maar het uitdelen van een lijstje met ideeën
en tips kan voor sommigen al voldoende zijn.

“Verdriet en afscheid
werden mooi weergegeven in
het filmpje waarin het woord
‘vaarwel’ letter voor letter in het
water werd gelegd.
Dat beeld werd versterkt door de
mooie woorden van hout,
die tussen de lichtjes
op het pad lagen.”

Workshops - Binnen workshops of inspiratieavonden kunnen bepaalde voorbereidingen getroffen
worden, zoals het schrijven van gedichten, het maken van lichtobjecten of het bewerken van fotomateriaal. Voor nabestaanden kan het ook gewoon fijn
zijn om aanwezig te zijn en hun verhaal te vertellen.
Schuurtjes - In verband met de afwezigheid van
duidelijke gedenkplekken op het crematoriumterrein in Schagen gaven we nabestaanden kleine
schuurtjes in bruikleen. De mensen richtten de
schuurtjes in als reliekkasten en zetten er soms
een partytent bij om hun gasten te ontvangen.

Droomwoorden.
Uit een kruiwagen met grote
houten letters werden op diverse
plekken woorden uitgelegd.
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Tips voor activiteiten bij het graf
• Als ritueel vooraf: het graf versieren met bloemen, natuurproducten, lampionnen, vlaggenlijntje, herinneringsobjecten, tekeningen en foto’s.
• Om warm en droog te blijven en bij elkaar te kunnen zitten: vuurkorf, partytent, verlichting, tafels
en stoelen.
• Projecties op het graf van foto’s, film of diabeelden. Foto’s kunnen ook verwerkt worden in
kastjes met een lichtje erachter.
• Werken met tekst: biografie, levenslied, ABC,
gedichten maken of voordragen, herinneringen
delen.
• Opties met voedsel: lievelingsgerecht serveren en
uitdelen, tafellaken maken, familieservies weer
bij elkaar brengen, warme pannenkoeken serveren, iedereen neemt iets lekkers mee, picknick,
eten en drinken aanbieden aan buitenstaanders.
• Kleding, textiel: afspraak maken over wat voor
kleding te dragen, kleden bedrukken en over het
graf leggen.
• Muziek: liedjes (mee)zingen, zelf musiceren,
instrument bespelen, een muzikant uitnodigen,
iedereen neemt muziek met herinneringen mee
die via een draagbare cd-speler ten gehore gebracht kunnen worden.
• Spelvormen: puzzelen, kwartetten, zelfgemaakt
of zelfbedacht spel spelen.
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Productie
Productie is de drijvende kracht achter bijeenkomsten als Allerzielen. Als de gedenkplaats niet
toegerust is om deze taak te vervullen kunnen delen daarvan uitgevoerd worden of kan zelfs de hele
productie geregeld worden door het productieteam
van Allerzielen Alom. Zie www.allerzielenalom.nl.

“Mensen konden op papier
berichten aan dierbaren
achterlaten.
Een bericht van een kind aan
haar vader raakte mij enorm.
Ik kon het verdriet voelen.
Was dit mijn eigen verdriet om
het verlies van mijn ouders?
Ik denk gedeeltelijk wel,
maar het was ook het voelen
van de pijn van een ander.
Mooi, maar ook
confronterend.”

De werktafel bij Passiepost
waar bijzondere post gemaakt
kon worden
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Over de auteurs
Peter Brusse (1936) werkte meer dan twintig jaar
als correspondent in Groot-Brittannië voor de
Volkskrant en de NOS. Momenteel schrijft hij obituaries (necrologieën) naar Engels voorbeeld voor de
Volkskrant. ‘Het gaat de Engelsen bij het schrijven
van een necrologie niet zozeer om het betreuren
van de overledene, maar het vieren van het leven’,
zegt hij.
Ida van der Lee (1961) is beeldend kunstenaar.
Haar kunstprojecten spelen in op ingrijpende
veranderingen zoals sloop en dood. Het moeilijke
maakt zij hanteerbaar en zichtbaar door het te
ritualiseren en vorm te geven. Zij noemt zich regisseur van verandering. Eerdere projecten van haar
waren o.a. ‘Wasgoed is goed’ (Amsterdam, 1999) en
‘Sloophamer Schatkamer’ (Zaandam, 2003 - 2006).
Dr. Erik de Maaker (1963) is cultureel antropoloog
en betrokken bij het onderzoeksproject ‘Refiguring Death Rites’ van Professor Eric Venbrux van
de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der
Religiewetenschappen. Erik de Maaker is werkzaam als universitair docent bij het Departement
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar
Allerzielen Alom vanuit een kwalitatief perspectief.
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Dr. Thomas Quartier (1972) is docent voor rituele
en liturgische studies aan de Faculteit Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens onderzoeker binnen het project
‘Refiguring Death Rites’. Onlangs verscheen van
zijn hand: Bridging the Gaps. An Empirical Study of
Catholic Funeral Rites (Münster: LIT-Verlag 2007).
Prof. dr. Eric Venbrux (1960) doceert antropologie
van de religie en is onderzoeksleider van het project
‘Refiguring Death Rites’ (www.ru.nl/rdr) aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is de auteur
van A Death in the Tiwi Islands: Ritual, Conflict and
Social Life in an Australian Aboriginal Community
(Cambridge University Press) en tal van publicaties
op het gebied van vertelcultuur, kunst en ritueel.
Drs. Stijn Westrik (1980) is recent afgestudeerd als
religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Hij is als junior-onderzoeker werkzaam
binnen het project ‘Refiguring Death Rites’.
Drs. Joanna Wojtkowiak (1982) is cultuur-psychologe en doet onderzoek naar veranderende begrafenisrituelen binnen het ‘Refiguring Death Rites’
project aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

“Sinds mijn broer is overleden,
voel ik mij als een nieuw lid in
een geheim genootschap.
Nooit eerder heb ik me erin
begeven, maar nu ik erin zit,
ben ik blij dat Ida van der Lee
het uitdraagt als iets gewoons
en deel van het leven. Als ik dat
eerder had geweten, was de
dood van mijn broer misschien
niet zo’n schok geweest.’
“Mocht u dit project vervolgen,
dan s.v.p. geen waslijnen met
kleding. Dat vond ik ronduit
walgelijk. Ook het eten op een
kerkhof kan ik niet waarderen.”
“Ida heeft met haar idee bedding
gegeven aan iets wat leeft bij
veel mensen die een dierbare
hebben verloren.
De moeilijkheid nu is: wie pakt
het volgend jaar op? In de kerken
is er ieder jaar een gedachtenis
van alle overleden gelovigen.
Dat is georganiseerd. Maar wie
neemt hier het voortouw?”
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Colofon kunstproject
Allerzielen Alom
Allerzielen Alom
is een initiatief van
Ida van der Lee
Vrolikstraat 281/3
1091 VC Amsterdam
020 6683378
idavanderlee@planet.nl
www.idavanderlee.nl
www.allerzielenalom.nl
Kernteam
Concept, eindregie: Ida van der Lee
Producent: Projectbureau Zaanstreek, Ronald Tebra
Curator: Jaap Velserboer
Communicatie en pr: Ellen Klaus
Secretariaat: Kristel van de Sanden, Helen Grandiek
Partners
Kunst en Cultuur Noord-Holland, Evert Barendrecht
en Peter de Rooden;
Kunstenaars&CO, Petra Befort en Ben Wiegman;
Radboud Universiteit, Faculteit der Religiewetenschappen,
dr. Erik de Maaker, dr. Thomas Quartier,
prof. dr. Eric Venbrux, drs. Stijn Westrik.
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Locaties

Hiernamaals: Pietsjanke Fokkema, Harm Hajonides,

Marieke Vriend, Maarten Westra Hoekzema

Zorgvlied gemeente Amstelveen;

Hilary Jeffery, Jennifer Joan, Gea Koopman, Ida van der Lee,

Productie: Bas, Ferdinand Boonekamp, Oski Collado,

Aida Rifai

Tijl Couzy, Martin Effert, Tehilla Gadassi, Marie José Hamers,

IJsprojecties: Pé Okx

Odin Heyligen, Guido Hoogeboom, Harmke Hulst,

Lichtplan: Reint Baarda

Marijke Katsburg, Bert Kramer, Mitchke Leemans,

Mozaïeklampen: Aida Rifai

Melanie Lemm, Sander Nelissen, Toelsi Ramateur,

Muziek: Christian Begemann, trompet; Bart van Helsdingen,

Roel Schoenmaker, Edo Sutherland, Merel Voorsluis

klankschalen; Hilary Jeffery, trombone; Marinus Links, fluit;

Dank aan: moedige nabestaanden en enthousiaste

Ken Parsons, harp

hardwerkende vrijwilligers

Algemene Begraafplaats gemeente Blaricum;
Begraafplaats Onderlangs gemeente Castricum
en Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland;
Kerkhof Overweerse Polderdijk gemeente Purmerend;
Yarden Crematorium Schagerkogge gemeente Schagen.

“Tijdens onze wandeling
had ik steeds de neiging om
al mijn vrienden en kennissen
op te bellen en te zeggen:
‘Kom alsjeblieft hiernaartoe.’”

Financiering
Mondriaan Stichting; Provincie Noord-Holland,
Actieplan Cultuurbereik; VSB Cultuurfonds;
Kunstenaars&CO; Fred Foundation; Cultuurfonds BNG;
Stichting Volkshogeschoolwerk Nederland;
Kunst en Cultuur Noord-Holland;
Gemeente Amstelveen, Zorgvlied; Yarden Vereniging;
Gemeente Purmerend; Gemeente Schagen;
Gemeenschapsfonds Blaricum; Gemeente Blaricum.
Kunstenaars
Bladertapijt: Ilona Kröber, Isabel Quiroga
Dia- en filmprojecties: Machteld Aardse, Vera Broos,
Frans van Heiningen

“Ik hoorde dat mensen
achteraf spijt hadden dat
ze niet gekomen zijn.
Zelf wist ik van tevoren
ook niet wat het inhield.
Ik dacht even een halfuurtje
heen te gaan en ben meer dan
twee uur gebleven.
Nu, een dag later, voel ik
nog steeds de ontroering,
schoonheid, blijheid,
saamhorigheid, zorgzaamheid
en bezieling.”

“De doden verdienen het,
maar wij ook.”

“Voor het eerst na het
overlijden van mijn dochter,
drieëneenhalve maand
geleden, voelde ik weer
iets van warmte en
saamhorigheid.”

Namen zingen: Sarah Jens, Marinus Links, Eva Meijer,
Daphne Questro, Maarten Westra Hoekzema
Optocht: Mirjana Smolic
Paraffinebeelden: Alphons ter Avest
Passiepost: Margreet Bouwman, Eefke Neurink,

Colofon publicatie
Allerzielen Alom

Marisa Rappard

“Mogelijk is volgend
jaar de luidklok van de
oude Willibrorduskerk
gerestaureerd.
Bij een reprise van
dit project zou deze
een rol kunnen spelen.”

Soep: Miguel Brugman

Samenstelling: Ida van der Lee

Tekeningen: Pietsjanke Fokkema

Tekst: Peter Brusse, Ida van der Lee,

Vuurcirkel: Reinier Kurpershoek

dr. Erik de Maaker, dr. Thomas Quartier

Vuurplan: Fiona de Bell

Fotografie: Max Linsen, Oski Collado,

Wasgoed: Itie Langeland

Pieter van den Boogert, Ronald Tebra

Wensenkabinet: Saskia te Dorsthorst

Redactie: Louise Koopman
Productie: Ellen Klaus, Kunst en Cultuur Noord-Holland

Droomwoorden: Tine van Wel

Informatieavonden: Ellen Klaus, Ida van der Lee,

Vormgeving: Arnold Weel

Drijflichtjes: Lenneke van der Goot

Ronald Tebra, Jaap Velserboer

Druk: Drukkerij SSP, Amsterdam

Geluidstour: Nienke Rooijakkers

Catering: Chef Valentijn

Met dank aan:

Gidsen: Marie Goeminne, Margarita Demichelli,

Nabestaandenbegeleiding: Tonny van Sommeren

Stichting Het Kunstgeografisch Genootschap

Anno Pander

Vrijwilligersbegeleiding: Saskia te Dorsthorst,

Groentegraven: Jozua Zaagman

Tonny van Sommeren

©2008 Uitgeverij Meinema / Ida van der Lee

Herdenkingsschuurtjes: Reinier Kurpershoek

Werkplaatsassistent: Regi Romeny

ISBN 978 90 211 4203 6

Herinnerdingen: Maaike Roozenburg

Workshops: Marcel Fraij, Tonny van Sommeren,

NUR 749;728
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“Ik was die avond te vermoeid
om mee te gaan.
Mijn partner ging om zes uur.
Hij kwam om acht uur terug
om koffie te drinken en
hij was werkelijk ontroerd,
met tranen in zijn ogen,
zo mooi vond hij het!
Na de koffie is hij weer
teruggegaan, tot het begon te
regenen en iedereen ongeveer
naar huis ging.”
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Op 2 november werd naar goed roomskatholiek gebruik altijd Allerzielen
gevierd. Men bad voor de overledenen,
brandde kaarsen en legde chrysanten
op de graven. Deze vorm van dodenherdenking is in onbruik geraakt, maar de
behoefte voor rituelen rond sterven en
dood zijn niet verdwenen.
Kunstenaar Ida van der Lee nam in 2005
het initiatief tot een nieuwe manier van
Allerzielen vieren. Begonnen met een herdenking op één
begraafplaats groeide het in 2007 uit tot een viering op vijf
begraafplaatsen onder de titel Allerzielen Alom. Ruim 4000
belangstellenden bezochten de bijeenkomsten.
De vraag om herhaling is groot. Dat schept een verantwoordelijkheid. Deze publicatie gaat in op het vieren van Allerzielen ‘nieuwe stijl’ en laat zien hoe een oude traditie met kunst
nieuw leven ingeblazen wordt.

Allerzielen Alom - Kunst tot herdenken is bedoeld als
leidraad en inspiratie voor iedereen die zelf invulling wil
geven aan het herdenken van de doden, persoonlijk of
beroepshalve. Het is de wens van kunstenaar Ida van der
Lee dat Allerzielen zal uitgroeien tot een dag waarop alle
begraafplaatsen gastvrije ontmoetingsplekken zullen zijn
voor de levenden. De doden niet verzwijgen maar vieren
om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben.

Peter Brusse vertelt in het voorwoord zijn ervaringen als kind
met Allerzielen en geeft zijn visie op herdenken.
Ida van der Lee beschrijft de achterliggende gedachten en
aanpak van het Allerzielen Alomproject en zet uiteen waarom
kunst en verbeelding bij herdenken belangrijk zijn.
Erik de Maaker en Thomas Quartier, beiden verbonden aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, hebben de Allerzielenvieringen op de voet gevolgd ten behoeve van hun onderzoek naar
persoonlijke religiositeit en nieuwe riten rondom de dood. De
enquêtes die zij hebben afgenomen bij het publiek hebben een
schat aan informatie opgeleverd.
Thomas Quartier beschrijft het profiel, de ervaringen en de
religieuze denkbeelden van de bezoekers. Zo bleek bijvoorbeeld het merendeel van deze Allerzielengangers niet kerkelijk te zijn. Erik de Maaker gaat in op de rituele werking van
de diverse herdenkingvormen die door de kunstenaars zijn
ontwikkeld. Hoe ziet Allerzielen ‘nieuwe stijl’ eruit? En waarom
spreekt het mensen zo aan?
Tenslotte bevat dit boek een beschrijving van alle kunsten gedenkvormen. Met veel afbeeldingen en citaten
uit de enquêtes geeft het een levendig beeld van de
Allerzielenvieringen en wil het een waardevolle
inspiratiebron zijn, want zoals een bezoeker opmerkte:
‘Niet alleen de doden verdienen het,
maar wij ook.’

