Venlogie III: Grafcultuur
Docent: Martin Bergevoet – archivaris

Begeleidingsbrief
Inleiding doods- en begraafcultuur:
Begraafplaatsen en kerkhoven zijn om verschillende redenen zeer
interessant. De vorm van de graftekens is een afspiegeling van de
architectuur in een bepaalde streek en tijd. De namen van de overledenen
roepen bij velen levendige herinneringen op omdat het om voor hen bekende
personen gaat, soms plaatselijke beroemdheden. Ook de symboliek die we op
graftekens tegenkomen is interessant. Dat kan allerhande zijn: afbeeldingen
(zoals een scène uit de bijbel), (afgekorte), teksten/woorden (zoals INRI) en
voorwerpen en/of figuren (zoals een duif).
Ter info:
Voor algemene informatie over doods- en begraafcultuur verwijs ik naar de
site van de vereniging De Terebinth: www.terebinth.nl. Daar zijn ook
brochures te downloaden over symboliek en woorden op graftekens en flora
op begraafplaatsen.
Literatuurtips:
Ook is er bij het Gemeentearchief Venlo allerhande literatuur over doods- en
begraafcultuur te vinden, zoals:
 W.P.R.A. Cappers, Doodse Dingen. Funeraire cultuur in
landschappelijk verband (Soesterberg/Rotterdam 2002), 96 p. GAV
427C6
 J. Veld en L. van der Vliet, Versteend Verdriet. Symbolen en gedichten
op grafstenen (Soesterberg 2003), 135 p. GAV 427B5
 K. Walter, ‘Das kulturelle Erbe auf Friedhöfen’, in: Rheinische
Heimatpflege, jrg. 45 Heft 4 (2008), p. 263-270. GAV TSW 181/45
 C.W. Mönnich, De kerk in het midden. Kerken, hoven, kapellen langs
onze velden en wegen (Zutphen 1976), 176 p. GAV 439C11
 W. Meijer en P. Pisu (red.), Begraafplaatsen als cultuurbezit. Met
inventarisatiehandleiding (1992), 63 p. GAV 497B116
 A. Nabrings en A. Opitz, Der evangelischer Friedhof in Viersen.
Grabsteine als Zeugen der Stadt- und Kunstgeschichte (Viersen 1990),
114 p. GAV 453D22
 O. Oberholzer, Limburgs memento mori. Kerkhoven en
begraafplaatsen in Limburg (Roermond 2010), 140 p. GAV 433C52
 A. Lamberts en M. Bergevoet, 100 Jaar Algemene Begraafplaats Venlo
(Venlo 2003), 96 p. GAV 428B24
Informatie:
Zoek op de site van het Gemeentearchief Venlo (http://archief.venlo.nl onder
Bibliotheek eens op de trefwoorden “Begraafplaatsen” en “Grafmonumenten”
en je vindt nog meer literatuur.
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Opdracht(en):
 Ga op een begraafplaats/kerkhof (in Venlo, Blerick of anders) op zoek
naar graf- en doodssymbolen.
 Fotografeer enkele graf- en doodsymbolen.
 Print ze, zodat we deze bespreekbaar kunnen maken in de groep.
Op onze bijeenkomst de prints graag meenemen aub.
Mvg.
Martin Bergevoet
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