
D O O D E N - C U L T U S ,
DOOR ELISE VAN DE VELUWE.

Gisteren heb ik den stillen herfst begrepen
in zijn natuurtooi van zacht bezonken mij-
mertintcn als overgang van het leven tot
een dood. Gisteren was het een plechtig
wecmoedstemmend afscheid in het heuve-
lend duinenwoud achter Bloemendaals villa-
parken, waar omhangen met violette nevel-
sluiers aan mijn voeten lag uitgespreid het
bonte bosch van de grenslijn tusschen herfst
en winter.

De boomen begrepen de zachte atmos-
pheer, die van den zomer was, en als de zon
af en toe de diepe kleuren heel even kwam
vervroolijken, dan was 't een festijn van
tinten, een plots warmte-trillend, vonken-
schittcrend leest van bonte pracht. Maar het
schoon vergaan van al wat van het zomer-
leven was, trof toch het diepst in die zwoel-
warme najaarsomgeving, toen de zon, vroeg
schuilgaande achter een meer van violet-
omrande wolkjes, er de doorschijnende lichte
lucht achterliet, en over "t antiek-brons,
't Japansrh-rood, 't roestbruin en dofgoud,
over al de droomerige namiddagboomen tot
me golfde de avondsymphonie, die, ingeleid
door het late najaarszuchtje, lispelend en
fluisterend, suizelend en ruis:hend met ge-
tokkel van neerdnippcnden dauw zong van
't wondere leven, dat komt en gaat. En
't werd me duidelijk ginds op het duin achter
de bosschen van Kennemerland, hoe waar
Goethes woorden zijn, dat men het scherpst
ziet eenige oogenblikken na zonsondergang,
dat de harmonie in het afscheid van natuur
en leven, van dag en licht ons temidden van
het raadsel der vallende bladeren het eerst
brengt tot de lieve en droeve herinneringen
van wat eenmaal was . . . . het duidelijkst
ons doet beseffen, dat een stille herfstavond
is als een symbool van onze gedachten. Als
we dan zoo teergestemd rondgaan, ver
van 't mensdiengedoe, in de natuur en we

zien er, hoe tusschen het herfstvergaan
van den boschbodem een sprookjesleven
opbloeit van vluchtige zwammen, als we
bemerken, hoe in de voegen van diep-
gegroefde boomstammen zich een jong leven
van kroezige mosrosetten vertoont, dan
komt er een bewuste zekerheid over ons, een
zekerheid, die ons zegt, dat er geen dood in
de natuur is, maar dat we getuigen zijn van
een laatste logische gedachtentoepassing van
natuurkrachten, die in de duizenden jaar-
wisselgangen een volmaaktheid bereikt heb-
ben, welke wij, hoe diep we ook pogen door
te dringen in de meest geheimzinnige natuur-
werkingen, nog steeds niet begrijpen, en die
de menschheid zeker nooit aan zich zal kun-
nen onderwerpen. Ernst ligt er in het herfst-
landschap, en die ernst heeft door alle tijden
ontroerd, heeft gevoelige menschen er toe
gebracht te weeklagen over den dood.. . .
den liefdedood. De herfst is geworden het
mij merjaargetijde van allen, die gebukt gaan
onder levensleed en in het vergankelijke van
het najaarsgebeuren de zinnebeelden vinden
voor het vruchteloos zoeken, 't pogend her-
vinden van een zoo lang bemind gelaat. In
zijn blanken morgenrijp brengt hij den witten
dood over alles wat een vorigen namiddag
nog boeide in kleuren vol diepe mij mei -
tinten.

De stemming van de natuur om ons heen
doet beelden in ons opkomen van lang-
vervlogen dagen, herinnert ons aan veel liefs,
dat voor altijd van ons is weggevlucht, en
het geheim van de wedergeboorte, dat ons
in knoppen en mossen, wortelrosetten en
vruchten overal in den laten herfst verkon-
digd wordt, zegt het in duizendvoudige her-
haling:

Wat eens was leven van dit leven,
Keert immer tot het leven weer.

En ofschoon het naturalisme onzer hei-
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densehe voorvaderen, zonder opheldering of
bewijsgrond, zonder het aanvoeren van een
basis ter degelijke beoordeeling, eenvoudig
aannam wat de natuur predikte, zoo pleit
het toch voor het altijd zich innig verbonden
weten van natuur en mensch, dat juist in
die stille naherfstdagen de dooden herdacht
werden, dat de mensch door alle eeuwen heen
tot op den jongsten dag in ceremoniën de
afgestorvenen eerde.

Voor veel wat ons nu dom en dwaas toe-
schijnt werd in de oudheid de zegen afge-
smeekt, en de gekerstende Germaansche
offerfeesten leefden voort in de viering van
een schier einde-
looze reeks Hei-
ligendagen, waar-
op de van eeuw
op eeuw overge-
nomen gebruiken
!ii zwang bleven,
en bij den jaar-
loop er met La-
martines woor-
den aan herin-
nerden, dat:

Les heures s'é-
loignent et gl'.s-
sent

Comme des pieds
sur les gazons.

HE YEKMAAKDE KEOK KETOREN VAN HAMn IN ZWEDEN.

Voor hem ech-
ter, die bij het voortijlen der licht-
brengende wetenschap nog eens omziet
en het leehjke woord „bijgeloof" uit zijn
vorabularium heeft vervangen door het
betere „volksgeloof", die in de laatste over-
blijfselen van zeden en gewoonten de scha-
mele restjes ziet van het innige zieleleven
van langgestorven geslachten, toen de mach-
t'ge stroomingen van kennis en wetenschap,
van experimenteel onderzoek en nuchtere
chemische proeven nog niet het grillige ge-
bouw ondermijnd hadden, dat in den loop
der tijden verrezen was temidden der vol-
keren gedachten, waarin onze voorvaderen

in kinderlijke overtuiging beleden in hun
dwalingen en phantasieën, een geloof, dat
vaak troost en verblijding bracht, doch ook
vol schrik en angst de dingen belichtte, die
onverklaarbaar waren,.... zal de beoefening
van de nog te weinig gewaardeerde volks-
kunde de oogen openen voor veel belang-
wekkends en schoons, dat ook ons volks-
leven te genieten geeft aan de weinigen, die
met liefde en toewijding zich een beeld trach-
ten te vormen van het volksdenken en
-hopen, het volkslief en -leed in tijden toen
de natuur nog vol geheimenissen en niet te
ontsluieren raadselen het volk tot een grootc

devote vereering
bracht.

En daar bij
alle volkeren „de
zorg der leven-
den voor hun
dooden zoo oud
is als de mensch-
hcid zelve", zoo
vinden we de
dooden-vereering
ook over onzen
geheelen aardbol
in vaak zeer wis-
selende uitingen
verspreid.

De Chineezen
traden sedert

honderdtallen
van jaren maandelijks in de zaal der voor-
ouders, zingende hun liederen ter eere der
afgestorvenen, en in de oudheid was op den
ijen November het feest der „gastmalen van
de Cioden". Dan werden bij de Romeinen
allen luisterrijk onthaald. Aan de met koste-
lijke spijzen bedekte tafels plaatste men de
nooctige rustbedcien en stoelen, in de heilige
overtuiging, dat de verheven gasten, of-
schoon voor het sterfelijk oog onzichtbaar,
zouden aanzitten en wel volgens oud ge-
bruik de mannen op rustbedden, de vrou-
wen op stoelen. Bezorgden in de vroegste
tijden de pontilices het gastmaal, later, toen
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het aantal in tempels gewijde goden steeds
toenam, waren deze niet langer voldoende,
werd er een bijzonder college benoemd, dat
eerst uit drie, later uit zeven epulonen be-
stond.

En ofschoon na de verbranding de schim
niet weder in het oude omhulsel zou tcrug-
keercn, was het toch zeer noodig door voort-
gezette offeranden van melk, honig en bloed
haar van booze aanvallen op de levenden
af te houden. Dachten de oude Germanen,
dat hun afgestorven
helden, als krijgers weer
een nieuw leven in Wal-
halla tegemoet gingen
en gaven ze daarom op
den brandstapel aan een
man wapenen mede, el-
ders waarden de schim-
men in de gedaante van
dieren rond.

Zoo durfde men in
een eenvoudig dorpje
van het Berner-Oberland
er niet toe komen een
raaf te dooden, die ge-
durende de godsdienst-
oefeningen steeds om de
kerk vloog: zoo doolden
vervloekte menschen als
klokhennen met gloeien-
de kuikens rond op een
weide tusschen Anders-
hausen en Klüwenthal
in Neder-Saksen, terwijl
een dergelijk verhaal onder de brave Antwer-
penaren geloovige ooren vond. Eens, het is al
zeer lang geleden, vond een inwoner van de
Scheldestad op een der kerkhoven een klokhen
met vele kuikens. Blij met deze vondst nam
hij ze mede en zette ze in zijn hof, maar het
bekwam den goeden man niet bijster voor-
deelig, want den anderen morgen waren ze
veranderd m menscheiibotten, die hij op
last van den pastoor maar weer naar het
kerkhof terugbracht, waar een stem uit een
graf hem dreigend toeriep, dat hij er niet

MODKKN CRAFTF.FKKN VAN DOL OM [KT.

veel pleizier van gehad zou hebben, indien
hij anders gehandeld had.

Zoo bracht het innige geloof aan een band
tusschen de ziel en het leven er de Romeinen
reeds toe geen kwaad van de dooden te
spreken, werd meer dan thans het „de
mortuis nil nisi bene" hooggehouden. Wan-
neer wc dieper doordringen in de geschiedenis
en we trachten den oorsprong te vinden van
vele mythen, waarin de volkeren der oud-
heid hun wereldbeschouwing en godenver-

eering hebben neerge-
legd, dan zullen we
zien, hoe reeds in de
4e eeuw een Grieksch
schrijver, Euhemerosge-
heeten, het ontstaan van
het polytheïsme ver-
klaarde uit de vergo-
ding van helden en
koningen.

En ofschoon dit histo-
risch stelsel werd prijs-
gegeven voor het natu-
ralistisch, zoo heelt het
toch bij vele geleerden
ingang gevonden o.m.
bij Mallet, die in zijn
,,Introduction a 1'histoi-
re de Dancmark" een
bewijs zocht te leveren,
dat God Oc'in een op-
perhoofd der Azen zou
geweest zijn, een volk
wonende tusschen de

Kaspische en Zwarte zee met Asgard
tot hoofdplaats. Vluchtend voor Pompejus,
met wien hij als bondgenoot van Mithra-
dates in oorlog was, trok hij naar het
Westen en Noorden van Europa, stichtte op
het eiland Fühnen de stad Odensee, en wist
een zeer groot gezag te krijgen in Zweden en
Noorwegen, waar hij het laatst zou vertoefd
hebben. Ook Herbert Spencer hing het
Eupherismus zeer aan en verkondigde dat
uit heiligen eerbied voor de dooden, de
apotheose van uitstekende mannen slechts
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zou moeten worden toegepast na hun over-
lijden.

Uit geschriften blijkt, dat reeds in de
hooge oudheid grafzerken gezalfd werden,
boomen en bloemen geplant, die oorspron-
kelijk wel als rustplaats zullen gediend
hebben voor de in een vogel of vlinder ge-
metamorphoseerde doodenschim.

Hoe dergelijke gebruiken eeuwen kunnen
voortbestaan zien we in de volksgeschiedenis
van Bretagne, waar melk op de zerken wordt
gesprenkeld, en men in
de kerken rondgaande
de Miserere zingt, de
graven besproeiend met
water, wat de volks-
kundige duikalmanak bij
2 November aangeeft.

Zooals het met vele
heidensche plechtighe-
den ging, werd ook het
doodenfeest gewijzigd in
de Christelijke kerk over-
gebracht, doch de her-
denking van de lijdende
kerk is van veel jonge-
ren datum als die van
de triomieerende.

Immers sprak Hero-
nimus in het 4e boek
tegen de Joden vaneen
algemeen martelaars-
feest, verklaart hij het
nog duidelijker in zijn
74ste homolie, tot op-
schrift voerend: „Lol
aller Heiligen, die op de gansche aarde
den marteldood hebben geleden" . . . . voerde
Bonifacius dit feest eerst in 608- 615 in de
Westersche kerk in. . . . het duurde tot <)O/S
of volgens anderen tot 1010, eer er een al-
gemeene doodendag bij de rij der Christelijke
feestdagen gevoegd was.

De Benedictijner monnik Odilo of Odelo
van het klooster Chigny stelde het eerst voor
zijn orde den leestdag in en werd daarin
weldra gevolgd door Kotger, bisschop van

Luik, waarna de verbreiding vrij algemeen
werd.

Door het houden van bijzondere lijk-
diensten, het trekken van processies over de
kerkhoven en het bidden voor de verlossing
der zielen uit het vagevuur werden de af-
gestorvenen geëerd, terwijl overal vroom de
Allerzielenkaarsjes brandden, waarvan reeds
gesproken wordt in een oud merkwaardig
gedicht, geschreven in het Osterlandföhrer
dialekt en getiteld „A Bai a Redder". Ook

een middeleeuwsch tes-
tament van een zekeren
Otto Pogwisch (1327)
vermeldt als uiterste
wilsbeschikking het bran-
den van kaarsen op zijn
graf en wel geformu-
leerd in: „Sechs Wachs-
lichter sollen beim Be-
gr.ïbnis brennen".

lui het eerste woord
der Apostolische geloofs-
belijdenis „Credo" werd
overgebracht op het
zooveel mogelijk veror-
beren van „zieltjeskoe-
ken" of „zielbroodjes",
daar men immers door
het eten van elk broodje
een zieltje uit het vage-
vuur verlostte, waarbij
hij, die 't allereerst
zoo'n 2-Novembergebak
at, een pater moest
bidden voor de arme

zielen in het vagevuur.

Dit alles kwam weer in mijn geest, toen
ik in het oude Danzig geleid werd voor den
kostbaarste!! schat der eerwaardige Maria-
kerk, voor Hans Memlings „Laatste Oordeel",
en werd opnieuw levendig in de herinnering
teruggeroepen bij de aanschouwing van het
grootste klei nood van den Art ushol:,, Het jong-
ste (iericht" van Anton Moeller (zie bl. 356).

Zittend op een hemelhoog, die als van
metaal gegoten, een scherpe afscheiding

TKFKFN VAN KOOI) 1'OKFIF.R MF.T UKUIVKN-
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vormt tusschen al het hemelsche en het
aardschc, troont de Christus, recht spre-
kend. D e gouden wereldkogel heeft hij in
de linkerhand. Ter linker- en rechterzijde
knielen eenige figuren, waarschijnlijk Jo-
hannus de Dooper en de moedermaagd Maria,
verder is hij omgeven door zwevende engelen,
waarvan enkele met posaunen de afgestor-
venen uit hun graven oproepen ter verschij-
ning voor het hoogste gericht. Als middel-
punt van het schilderstuk zweeft, omgeven
docr een krachtigen stralenkrans der gerech-
tigheid de aartsengel Michael, ac verpersoon-
lijkte onpartijdige, doch strenge gerechtig-
heid, die zonder onderscheid des persoons
zal wegen en velen, ö zoo velen, te licht be-
vindt om op te stijgen naar hemelsche
regionen. De hoogopgaande weegschaal ver-
telt het u, hoe de laatst gewogen ziel ter
hellevaart bestemd is en het in de rechter-
hand gehouden zwaard van Justitia drukt
door de horizontale houding een huivering-
wekkend ontzag uit op hen die volgen. Rechts
ziet ge de ter helle gedoemde zielen afstorten
naar de duistere onderwereld, links de ge-
benedijden opstijgen tot den troon van den
hcmelschen vader. Evenals bij vele beroemde
schilderijen heeft het volk in zijn vereering
ook aan dit meesterstuk een sage verbonden,
die ons vertelt hoe op dit doek de dochter
van den toenmaligen Danziger burgemeester
als hoofdfiguur van de ter helle gedoemden
bij de magistraat groot ongenoegen wekte.
Moelier kreeg dan ook de opdracht het por-
tret van deze dame geheel onherkenbaar te
maken, en hij voldeed daaraan door over
het hoofd een doorzichtige klok te schil-
deren. Deze is op de schilderij zeer duidelijk
te zien. Verder werd verlangd, dat hij met
het palet in de hand zich /.elf zou perseden
naast de hel-varende raadsheeren. Ook aan
dit verzoek kwam hij tegemoet, maar hij
schilderde direct achter zijn boot zijn geliefde
verloofde, als engel, die met een haak het
vaartuig uit den wilden stroom op het strand
trekt.

Doch hoc verdorven ook, het volk

dacht, dat op 2 November de zieltjes de hel
tijdelijk mochten verlaten.

Bosch en veld, huis en hof, maar voor alles
de kerkhoven, waren dan overvol van ruste-
loos rondwarende zieltjes.

De huisvrouw zoa er zich wel voor
wachten, dien dag linnen te bleeken en
met de grootste behoedzaamheid werden de
deuren dichtgedaan uit vrees, dat er een
zieltje tusschen zou zitten. In vele streken
maakte men zelfs de lievelingsspijzcn van de
overledenen gereed opdat het den zielen der
afgestorvenen bij hun bezoek aan niets zal
ontbreken.

In Zuid-Duitschland bestond het eigen-
aardige gebruik bij het verscheiden een deur
of venster open te zetten, en met doeken
waaiend de uitvaart van de ziel te ver-
gemakkelijken onder het prevelen van ,,Geh
hin und pflündcre". Was het dan wonder,
dat men in de duistere Novembernachten uit
het krassend en klagend geschreeuw van de
geruischloos rondvliegende uilen den lugu-
beren doodenroep meende te hoorren, dat
de eenvoudige landlieden in den Allerzielen-
nacht de dekens over de ooren trokken, bang
het onheilspellende ,,Koem-oeit", hun toc-
klinkcnd als „Kocm-mit" te vernemen van
de tegen de ruiten aanvliegende nacht-
vogels? Neen immers, want zoo heel dikwijls
was reeds bewezen, dat het Geldersche
rijmpje waarheid bevatte, als het apodictisch
verkondigde:

„Krast er een uil, breekt er een glas,
Dan sterft de meestcresse ras".
Hoe voorzichtig men met de rondwarende

zieltjes moest zijn, ondervond eens, langge-
leden in den goeden ouden tijd, toen er nog
toovenaars bestonden, een nieuwsgierige kas-
teleines uit Niederbach in Hessen. Iemand,
die met de zwarte kunst danig op de hoogte
bleek te zijn, had voor de deur van de her-
berg een mand laten staan, waarin een ge-
vangen ziel opgesloten was. Toen de nieuws-
gierige vrouw het deksel oplichtte, stoof er
een ding uit, dat op een bolstaart-kip geleek,
en dat langs de trap naar boven vloog, waar
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het een leven van wonder en geweld maakte,
deuren open en toe smeet, tot eindelijk door
een bezwering de booze macht gebroken
werd.

En vertrouwend op de almacht der ge-
wijde klokken, die volgens inschriften als
„Mortem clamo, Deum fortem, populum
voco, Festac]ue sanctorum orno vim tugo
demoiv'orum" den dood verkondigden en

eischte, gingen de klokluiders om de beurt
het dorp rond een belooning vragen,
meestal in den vorm van een hartverster-
king, een gebruik, dat misschien een etymo-
logische verklaring geeft voor het Fransche
gezegde: „Boire comme un sonneur'".

O, die oude merkwaardige klokkenstoelen
in hun archaïsche naieve constructie, zooals
ik ze nog heb aangetroffen in stille vergeten

I)K EENHEID IN DE VEELVULDIGHEID 01' TJOODSCIIE KERKHOF TE HANNOVER.

den almachtigen God, het volk te samen rie-
pen, de feesten der Heiligen verheerlijkten
en de macht der booze geesten vernietig-
den . . . . werden de klokken in den nacht
van 2 op 3 November geluid.... hielden
ze hun plicht getrouw, de geesten buiten de
kerkhoven. En daar begrijpelijkerwijze onder
de zoo gevaarlijke nabijheid van den booze
het luiden veel inspanning en moed ver-

XLVIII. Elseviers No. 11.

hoekjes van ons eigen vaderland, in Twente,
en Gaasterland, in het Oldenburgschc en ver
in het eenzame land van Pruisen, dicht bij
de Russische grens, en vooral zooals ik ze in
hun sobere schoonheid leerde waardeeren
hoog in het Zweedsche sprookjesland van
het meer Siljan en den woesten Dalelf....
o, die kloeke houten torens hoog oprijzend
boven de eenvoudige grafteekens, vrij mij

27
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SCHRIFTVERDKF.l.ING 01' STAANDE ZERKEN, TCKKSCH KERKHOF TE SCUTARI.

hun klokken toonend, ze zijn me zoo lief
geworden.

Ik heb ver van het vaderland geluisterd
naar de breed uitgalmende klanken over
gewijde dooden oorden, ik heb in die slagen
de herinnering vernomen, en ik luisterde
naar het plechtige en rustige gebeier.... ik
ging begrijpen hoe een eenvoudige bevol-
king zich veilig kon achten onder den krach-
tigen klokslag,.... den klokkenzang, die mij
in de ongerepte stilte van zoo menig Zweed-
schen doodenakker herinnerde aan Uhlands
impressie en Mendelssohns melodie, die mij
van de dooden verkondigde:

. . . .overal waar we zijn leven
Ze . . . . in onze erinnering voort.

Maar komend op mijn zwerftochten door
stad en land in een stil en idyllisch plaatsje,
om aandacht vragend met des dichters woor-
den:

Nach dem wirren Treiben
In des Lebens Hast,

Bist du wundertatig
Statte stiller Kast",

in het liefelijke Rastede, waar park en woud
ons verheugen met bloemen- en boomen-
weelde.... in een oer-oud kerkje een half duis-
tere geheimzinnige crypta met eerbiedwaar-
dige sarcophagen onze gedachten naar de
middeleeuwen terugvoert.... een klimop om-
spannen baksteenen klokkenhuis, in het rit-
selen van den loofmantel mij herinnerde
aan Goethes:

E feu und ein ziirtlich (iemüt
heftct sich an und grimt und blüht . . . .

. . . .daar kwam ik tot de overtuiging, dat
zelfs het vriendelijkst oord, de geheiligste
plek dorpsgrond ontwijd kon worden door
een in verkeerde richting en in verkeerd
materiaal zich uitend individualisme; zag ik
helder en klaar in, hoe een goedgevcerde
strijd tegen de erbarmelijke leelijkheids-
productie der hedendaagsche cement- en gra-
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niet-grafteeken-industrie niets anders is als
een van de vele middelen welke ,,heemschut"
krachtig dient ter hand te nemen, wil het
haar voornaamste doel „nieuwe schoonheid,
waar mogelijk in het leven te roepen'' be-
naderen. Het historische kerkje heeft zelf
ook aan rustige schoonheid ingeboet, door-
dat de restaurateur onbescheiden zijn arbeid
laat gelden, en alle zoo vereischte om-
zichtigheid en behoudenheid, toch zoo noo-
dig bij de herstelling van dikwijls gebrekkig-
dorpsche kerkarchitectuur, niet in acht is
genomen, waardoor liet schilderachtig karak-
ter en de innigheid van uitdrukking zeer
verzwakt zijn. De nieuwe steunbeeren zijn
van een baksteensoort opgetrokken en on-
derling gevoegd op een wijze, aie voor altijd
het oude van het nieuwe scheidt.

En wanneer ge bij een bezoek bemerkt
hoe een akelig burgerlijk poortje is aange-
bouwd en ge verneemt hoe een oude eiken-

deur moest plaats maken voor een glim-
mende imitatiehout-geschilderde moderne.,
ge bij het krukomdraaien verbluft zijt een
zwarten ,,gestileerden" takshond met spitsen
snoet en rococo-krommc pootjes (waar blijft
de kerkelijke symboliek?) te vinden als
deurknop.... dan zou men er waarlijk toe
komen Ruskins theorieën, al mogen ze ook het
paradoxisme naderen, te onderschrijven, wan-
neer hij zegt: „beschouw de stecnen van een
oud gebouw, alsof het gesteenten waren van
een vorstenkroon, zet er wachters omheen,
zooals gij bij een belegerde stad zou doen:
houdt het bij elkaar met ijzer, waar het
uiteen begint te vallen, stut het met hout-
werk, daar waar het te zwak wordt: bekom-
mer er u niet over, wanneer het door dit
hulpmiddel een minder goed aanzien krijgt:
beter een scheur, dan een gedeelte, dat ver-
loren gaat, en doe dat alles met toewijding,
met eerbied voortdurend en menige generatie
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zal nog in zijn schaduw komen en gaan."
Binnen een oud steencn muurtje vol stem-

mige plantengroei, ligt nu het kerkhof, de
plaats, waar Rastede zijn dooden te eeren
heeft, de plek gewijde grond, die ons bij alle
volkeren en door alle tijden heen een beeld
geeft van de beschaving en van den dooden-
cultus.

Wanneer we dit inzien en wc niet onver-
schillig zijn voor het oordeel, dat latere ge-
slachten over onzen tegenwoordigen tijd
zullen vellen, dan dienen wc ook doordron-
gen te zijn van een verantwoordelijkheids-
gevoel, dat ons ernstig rekenschap vraagt
van de symboliek en de aestetische beteekenis
der opgerichte gedenkteekenen.

Langzamerhand is men vooral in Duitsch-
land gaan voelen de wenschelijkheid, spoe-
dig echter de besliste noodzakelijkheid om
weer een eenheid en harmonie te brengen
in het kerkhofsbecld en de strijd is met
energie aangebonden tegen den door sub-
jectieve grillen gevoeden wansmaak en bana-
liteit der doodenakkers.

Men ging uit van de gedachte, dat de
bezoeker den indruk zou krijgen, dat daar
allen geëerd werden, maar dat allen zich
moesten onderwerpen aan het ernstige woord:
„Pour 1'impic mort, il n'y a plus d'espoir".
En zoo liet men terecht het individucele
graftecken opgaan in de veelvuldigheid,
wees men er op, dat banale gevoelens toch
moesten wijken voor de mooie gedachte den
dooden een laatste rustplaats te wijden, dat
de grafteckens niet mogen opvallen en ijdel
door spiegelende vlakken de aandacht tot
zich trekken van bezoekers, maar dat men
zich moest richten naar het zinnebeeld van
het kerkkoorgezang, dat hoe plechtig en
wijdingsvol ook, geheel zou verstoord wor-
den, wanneer ook maar een enkele korist
iets anders zou zingen; trachtte men, reken-
schap houdend met de omgeving, een
overeenstemming, een rythmus in de vormen
der grafteckenen te brengen. Waar schoon-
heid zal heersenen, moet harmonie gevonden
worden, en evenals men in de dichtkunst

een uiterlijke schoonheid mist, wanneer jam-
ben, dactylen en trochaeën door elkaar ge-
bruikt worden, zoo zal men ook bij de vaak
voorkomende rijen grafteckenen er op be-
dacht dienen te zijn de vormen en afmetingen
onderling met elkaar in overeenstemming te
brengen.

Natuurlijk zijn er in onzen tijd van de
verkondiging der persoonlijkheidsbevrijding
vele, die zich tegen deze beperking van
individuecle uiting heftig verzetten, die niets
begrijpend van een streven, dat gericht is
in de banen der aesthethica, hun persoon-
lijke neigingen volgen, verdedigen en vast-
leggen in „origineelen", die door ongemoti-
veerde vooringenomenheid zich niet willen
gewonnen geven, en zich niet laten over-
tuigen, dat een zekere gelijksoortigheid
nog niet gepaard behoeft te gaan met een
gelijk- en gelijkvormigheid, dat men door
onderscheid in grondstof en bewerking, in
detailversiering en beplanting aan ieder graf
toch het gewenschte karakter kan geven, een
karakter, dat echter niet in ijdele pronkerig-
heid behoeft te ontaarden, en dat, gegeven
aan de rijen grafteekens, de rust maarniet
de verveling op de kerkhoven brengt.

Wie mocht denken, dat de herhaling af-
stoot, vindt zijn bewering overal gelogen-
straft, moet tot de erkenning komen, dat
het opgaan van het onderdeel in het massa-
beeld de schoonheid van het laatste aan-
merkelijk kan verhoogen.

Zoo geeft o.a. de San Apollinarekerk te
Ravenna in haar mozaiek versierde muren
en haar 22 kransen dragende maagden, af-
wisselend met gebogen en omhoog geheven
hoofd, onderling alleen verschillend door
kleine versicringsmoticven, een prachtig voor-
beeld hoe de herhaling, verre van af te stoo-
ten, veeleer de innige vroomheid en de ge-
wijde naieviteit versterkt van deze echt
Christelijke kunst.

Zoo biedt ook het oude Johanneskcrkhoi
te Neurenberg een leerzaam voorbeeld. Daar
toch vindt men alleen grafmonumenten in
den vorm van sarcophagen, die onderling
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slechts 20 c.M. in grootte verschillen.
En toch is ieder gedenkteeken zoo karak-

tervol versierd, al naar den tijd van oprich-
ting tusschen de gothiek en de barok, dat
elk grafteeken als zelfstandig kunstwerk tot
het volste recht komt, iets dat we eveneens
bevestigd vinden op vele Oostersche kerk-
hoven.

Daar bewonderen wij niet alleen de schoon-
heid der afzonderlijke vormen, doch tevens
de rust en verhevenheid van het geheel, den
rijnen vormenrythmus bovenal zich beschei-
den verbonden ziende aan de verschillende
contouren.

En heerscht er niet vaak rust, poëzie en
een wondere har-
monie op de oude
J oodsche kerk-
hoven, die een
Jakob van Ruys-
daal inspireerden
tot het scheppen
van een kunst-
werk, het type
dier doodenak-
kers zoo won-
dermooi weerge-
vend. Die graf-
teekens herinne-
ren aan de groo-
te joodsche kui-
tuur in hun opstaande wettai'elzerken, herinne-
ren ook aan de doodenoorden der oudheid, toen
de Grickschc graven gesierd werden met een-
voudige steles uit blauw hymettisch marmer,
anthemiën en akroteriën dragend, in zulk een
weelderige schoonheid, dat Demetrius Emale-
rius zich genoodzaakt zag omstreeks het einde
der vierde eeuw een strenge wet uit te vaar-
digen tegen de grafluxe, welke het nageslacht
een valseh beeld zou geven van de welvaart,
die steeds afnemende, de bevolking ver-
armde. Toen al was men overtuigd, dat
in den doodencultus een weerspiegeling ligt
van den bescha vingstoestand cener generatie
en reeds Solon bepaalde omstreeks 600, dat
een grafhcuvel niet hooger mocht zijn, dan
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tien man in drie dagen konden opwerpen,
waarmede de gelegenheid om elkaar te over-
treffen belangrijk werd beperkt.

En waar we, zoowel op de begraafplaatsen
der groote steden als op de kerkhoven der
dorpen een zelfde op exploitatie berekende
akelig regelmatigen aanleg vinden, waar men
langs de smalle paadjes een gewemel vindt
van allerlei denkbare goud- en zilvergepunte
hekken en hekjes, nuchtere glanzende graniet-
platen, slecht gevormde engeltjes en kruizen,
stemt het tot verheugen, dat er in Duitschland
verschillende gemeentebesturen bepalingen
in het leven hebben geroepen om verbetering
te krijgen in het aspect der doodenakkers.

Verre van de
grafteeken-kunst
te brengen in een
sterk aangehaald
keurslijf van een
natuurlijk ver-
gankelijke mode,
zijn ze er op be-
dacht wansmaak
en leelijkheid te
weren, zooals o.a.
blijkt uiteenrond-
schrijvenvanden
regeerings-presi-
dent aan de land-
raden en burge-

meesters in het district Dusseldorf, waarin
het heet-,

,,Zoowel kunstenaars als lecken hebben in
de laatste jaren met steeds stijgenden nadruk
gewezen op de „Vcrödung" der kerkhoven
in aesthetisch opzicht. De gemaakte fouten
komen voornamelijk daaruit voort, dat het
natuurlijk gevoel voor de materiaalbeteeke-
nis en goede verhoudingen verloren gegaan
is. Er wordt materiaal gebruikt, dat geheel
niet voor grafsteenen deugt en er worden
stoffen te zamen verwerkt, die lijnrecht in
strijd met goede materiaal-cisehen zijn. De
gebrekkige zin voor goede vormen doet zich
gevoelen in de slechte verhouding van het
grafteeken als geheel en ook in de onbegre-
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pen behandeling der onderdeden. Vandaar
dat het huidige grafteeken uitmunt door een
overmatig gebruik van verguld en polijst-
werk, dat kcstba?r materiaal geïmiteerd
wordt en zelfs bloemen in ijzer worden na-
gemaakt".

En waarom zouden ook wij — zonder te
te vervallen in het andere uiterste om alleen
eenvoudige zuiltjes en tafelvormige gedenk-
teekenen te plaatsen — soortgelijke bepalin-
gen niet nakomen, als die, welke door de
begraafplaatsdirecties, gesanctionneerd door
de stedelijke regeering, thans van kracht
zijn in vele Duitsche plaatsen?

Zoo laat ik hier onvertaald de vier eischen
volgen, welke op 21 April 1913, vcor het
Leipziger Südfriedhof geformuleerd zijn in:

I. Die Grabstellen durf en nicht einge-
friedigt werden.

II. An Stelle der Grabhügcl dürfen nur
Beete angelegt werden.

III. Die Grabmalcr dürfen nicht die ganze
Breite der Rückwand cinnehmen, und es
darf die Höhc von 2.50 M., nicht überschrit-
ten werden.

IV. Zeichnungen der Entwürfe zu den
Grabmiilern sind vorher bei der Verwaltung
des Südfriedhof? im Maszstabe von 1:20
einzureichen.

In Duitschland is men dan ook weer terug-
gekeerd tot üe vele inheemsche steensoorten,
want al mag Goethe ook het graniet prijzen
als „der alteste, festeste, tiefste und erschüt-
terlichste Sohn der Erde", de gesteenten
uit het Odenwald, den Harz en het Fichtel-
gebergte, zijn evenals de grijsblauwe, donker-
en zwavelgrij ze soorten kalk- en zandsteen
gebleken waardevol grafteckenmateriaal te
zijn, dat uitstekende eigenschappen bezit.

Natuurlijk werd door de fabrikanten van
de uit het dure Zweedsche graniet volgens
een dozijn catalogusnummers vervaardigde
grafteekens tegen deze beweging een leven-
dige actie gevoerd, beweerde men boudweg,
dat de nieuw gebruikte grondstoffen niet
tegen de wisselende weerstoestanden bestand
waren, doch het optrekken van museums en

andere openbare gebouwen in Muschel-kalk-
steen, logenstraft deze bedenkingen, terwijl
de oude kerkhoven met hun uit de 17e eeuw
dagteekenende zerken ons eveneens over-
tuigend het tegendeel bewijzen.

En, al ware dit niet zoo, dan heeft het nog
geen nut duurzame Zweedsche graniet-mo
numenten te plaatsen op graven, waarvan het
huurcontract na 30 jaar vcrloopen is. In
dit opzicht zouden zelfs houten grafteekens
gewenscht zijn, want het is toch steeds een
pijnlijke gedachte, dat de uit piëteit opge-
richte monumenten tot wcgengruis worden
stukgeslagen.

Ook moet men er op bedacht zijn, dat de
geslepen granictmonumenten ten allen tijde
iets behouden, wat hen vervreemdt van de
omgeving, terwijl op de gebeitelde zandsteen
zich al heel spoedig het patina neerzet van
het oude, waardoor grafarchitectuur en
kerkhofnatuur harmonisch elkaar naderen,
zonder echter een valsche sentimentaliteit
te wekken; veel eerder ons brengt tot de
erkenning van Fénelon's woorden: „On gagne
beaucoup en perdant tous les ornements
superflus pour se borner aux beautés sim-
ples faciles, claires et négligés en appa-
rence."

De wijdingsvolle schoonheid van een laat-
sten mstakker treft ons helaas te weinig.
Soms is ze alleen aanwezig als het zwakke
morgenlicht streelend langs de zerken henen
glijdt, of wanneer de schemering de onrus-
tige overladenheid van de grafteekens ver-
waast en ze in hun grijze en denkere ver-
schijningen herinneren aan:

„Ainsi tout passe sur la terre
Esprit, beauté, vertu, talent
Tclle est une fleur éphémère
Que renverse Ie moindre vent".

Dikwijls echter brengt het gedempte licht
van een zonloozcn dag ook nog niet de devo-
tie, moet men — om ontroerd te worden —
wachten tot de blanke sneeuw over zerk en
kruis een witte wade van stilte en rustigheid
heeft uitgespreid en de maan het onwezelijke
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van het kerkhof met kortstondigen glans
kunt idealiseeren.

Maar terecht zij de vraag gesteld of
het daglicht die stemming, welke er niet
behoeft te zijn van een kleinbuigelijke
natuursentimentaliteit, wel mag opheffen, of
het door de schemering tot eenheid saam-

mooie blikken en liligrain kransen, die ijdel
en opdringerig elk uw aandacht voor zich
pogen te vragen?

Terecht heeft men gewezen op de ont-
aarding der kerkhoven in hun sociale en
moreele beteekenis, heeft men gepredikt
tegen de smaakverwarring der laatste kwart

1'OKZIË VAN EEN STIL K KK K IIO1-IIOKKJ K. ( H E T ENGEI.SCII E K E R K H O F TE I I A N N n v E K ) .

gesmolten kerkhofbeeld in de volle middag-
zon gezien, mag uiteenvallen in een ver-
zameling ijdele en protserige obelisken, af-
geknotte zuiltjes, parvenu-sarcophagen,
menagerie-kooien, volgens beproefde syste-
men „en masse" gemultipliceerde porceleincn
rouwengeltjes in banale treurhouding. pronk-

eeuw en zijn veto uitgesproken over de open-
lucht tentoonstellingen en de concurrentie-
wedstrijden van reclamezuchtige fabrikanten
en grafmonumentengrossiers, die daar de pro-
ducten van smaakmisleiding, zoo duidelijk
het gemis van een gevoelige kunstenaarshand
verradend, exposeerden.
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