Een wandeling over Zorgvlied

Grafsymboliek

Wandelroute Zorgvlied
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Zorgvlied
De geschiedenis van Zorgvlied gaat terug tot 1867 toen de gemeente Nieuwer-Amstel
(sinds 1964 heet de gemeente Amstelveen) op een openbare veiling een stuk weiland
van 3 hectare kocht voor Fl. 5.450,- (momenteel behelst Zorgvlied 16,5 hectare). De
begraafplaats kreeg de naam Zorgvlied (daar waar de zorgen vlieden), afgeleid van
de buitenplaats genaamd Zorgvliet die op deze locatie had gestaan. Toen nog viel de
begraafplaats binnen de gemeentegrenzen van Nieuwer-Amstel. Na de annexatie van
1896 kwam de begraafplaats binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam te liggen.
De begraafplaats werd in verschillende fases ontworpen en uitgebreid. Deze wandeling voert u door de drie oudste delen van de begraafplaats. Het oudste deel van
Zorgvlied werd aangelegd in 1870, ontworpen in Engelse landschapstijl door tuinarchitect Jan David Zocher (tevens ontwerper van het Vondelpark). Het tweede deel is
in 1892 aangelegd door de zoon van Jan David Zocher; Louis Paul Zocher, tevens in
Engelse Landschapstijl. In 1900 kreeg de gemeente-opzichter, L. van der Bijl, de opdracht de begraafplaats aan de zuidzijde uit te breiden. Hij koos voor een combinatie
van de Engelse Landschapstijl en Art Deco-stijl, en voerde deze uit met bredere paden
en een hogere bomendichtheid dan de eerdere fases.

Grafsymbolen
In de 19de eeuw grepen vele kunstvormen (schilderkunst, architectuur) terug op de klassieke oudheid. Dat zie je ook terug in de grafmonumenten
en praalgraven uit deze periode op Zorgvlied. De
klassieke kunsten stonden in deze eeuw symbool
voor beschaving, netheid, geleerdheid en ernst. Ook
werd er veelvuldig gebruik gemaakt van symboliek,
zowel in de praalgraven als in de minder imposante
graven uit deze periode. Er werd met deze Memento Mori-symbolen (‘Gedenk te sterven’) verwezen
naar de eindigheid van het bestaan maar ook naar
de ijdelheid van het aardse leven. Deze symbolen
kwamen veelvuldig voor in de Nederlandse 17de
eeuwse Vanitas-schilderkunst en werden in de 19de
eeuw opnieuw populair. Vandaar dat ze juist in
deze 19de eeuwse delen van Zorgvlied veelvuldig
voorkomen.

Gebruikte literatuur:
•
‘Wandelen over Zorgvlied’, Marcel Bergen en Irma Clement, 2010-2011. ISBN-nummer
978-94-9021-726-6.
•
www.dodenakkers.nl
•
www.begraafplaats.org
•
https://www.amstelveen.nl/web/Zorgvlied.htm
•
‘Kwaliteitsplan Groen, terrein en zonering Zorgvlied’, gemeente Amstelveen, 2006

De Wandelroute
Deze wandelroute over de Rijksmonumentale begraafplaats leidt u langs 5 Rijksmonumentale praalgraven
en 16 bijzondere graven waar we u graag meer over
vertellen, en dan vooral over de grafsymbolen die hier
aanwezig zijn. Dit is slechts een selectie, want als u
eenmaal meer weet over grafsymbolen, dan ziet u ze
overal terug. Direct bij binnenkomst bij de kantoorvilla
bijvoorbeeld passeert u een mand met vruchten: symbool voor de overdaad van het aardse leven en tegelijkertijd voor de vergankelijkheid en de kortstondigheid
van het leven.
De route start en eindigt bij de kantoorvilla, bij de
noordelijke ingang van de begraafplaats, en is ongeveer
1 km lang.

1. Mausoleum van Oscar Carré
Het eerste punt op de route is het Rijksmonumentale mausoleum van de Amsterdamse
cirsusdirecteur Oscar Carré en zijn familie. In
totaal staan er 12 grafkisten in het mausoleum.
Het is in 1891 ontworpen door Jan van Rossum
en Willen Vuijk, dezelfde architecten als van
theater Carré.
De 7 traptreden naar de entree van het mausoleum leiden naar de laatste rustplaats van Carré
en verwijzen naar zijn Meesterschap binnen de
Vrijmetselarij. Boven de deur hangt een krans
van immortellen (droogbloemen) als symbool
van eeuwige schoonheid en naast de deur
staan twee kolommen die symbool staan voor
kracht en wijsheid: drie belangrijke symbolen
uit de vrijmetselarij. In het tempaan ziet u een
palmtak met krans, dat de overwinning op de
dood verbeeldt. De pilasters zijn versierd met
klimop (omdat klimop altijd groen blijft, het
symbool van het eeuwige leven en de trouwe
vriendschap), sterren (symbool voor het nieuwe
leven en de hemel) en vlinders (symbool voor
de korstondigheid van het leven).

2. Grafmonument familie Dorrepaal
De familie Dorrepaal is een familie van
plantagehouders. Deze graftempel is een
combinatie van neo-classicisme en neorenaissance. De grafkelder met beeld van
een knielende engel die een krans neerlegt
stamt uit 1886. De poort met zes zuilen
en zadeldak is gebouwd aan het begin van
de 20ste eeuw. Het is een serliana, een
bouwstijl uit de renaissance, en werd ook
wel een Venetiaanse raampoort genoemd.
Deze stond symbool voor soevereiniteit. De
engel symboliseert het bovenaardse leven
en wordt gezien als de boodschapper van
God. Een lauwerkrans van laurierbladeren
is door de groene bladeren een symbool
van eeuwig leven, eeuwige vriendschap,
overwinning, roem en eerbetoon.

3. Graf Fransiscus Gewin
Direct tegenover het grafmonument
van de familie Dorrepaal vindt u het
graf van Fransiscus Gewin. Hierop is een
zwaan met jongen afgebeeld. De zwaan
staat symbool voor gratie, zuiverheid,
liefde en trouw, dat ook verband houdt
met de Finse teksten aan weerszijde
van de grafsteen: ‘de liefde gaat mee
tot in het graf’. Ook refereert de zwaan
aan Maarten Luther, hervormer van de
katholieke kerk.

4. Familiegraf van Hasselt
Rond het graf van de familie van Hasselt staat een fraai hekwerk,
waarin een palmtak en een zandloper zijn afgebeeld. In de 19de
eeuw was een hekwerk rond het graf een statussymbool. De
palmtak is een attribuut van de godin van de overwinning, Victoria, en symboliseert overwinning op de dood. De zandloper duidt
op de kortstondigheid van het leven. Als symbool van de dood
komt de zandloper voor het eerst voor in de late middeleeuwen.

5. Graf van Amanda Röntgen-Maier
Amanda Erika Maier was violiste en componiste
van beroep en was getrouwd met Julius Engelbert
Röntgen, componist, dirigent en pianist. Hij was de
oprichter van het Amsterdams conservatorium.
Op de grafsteen staat een harp afgebeeld, uiteraard symbool voor de muziek en het muzikantenberoep. De daarachter afgebeelde palmtak verwijst
naar de overwinning op de dood. Daarboven is een
kruis met een vlinder afgebeeld. Het kruis is het
christelijk symbool van het einde van het aardse
leven: Christus stierf aan het kruis. De vlinder
verwijst naar de kortstondigheid van het leven. De
daarnaast afgebeelde bloemen staan symbool voor
de ziel. Bloemen openen hun hart naar het zonlicht, zoals ook een mens zijn ziel opent voor God.

6. Graf van dhr. J.A. Stricker
Dhr. J.A. Stricker was directeur en leraar van de eerste
Hogere Burgerschool in Amsterdam. Op zijn grafsteen zijn
een wereldbol en een opengeslagen boek afgebeeld; beide
symbolen voor geleerdheid en kennis van de wereld.
De gevleugelde zandloper symboliseert de tijd die vervliegt
en de vergankelijkheid van de mens. De omkeerbaarheid
van de zandloper wordt in de christelijke traditie gezien als
het nieuwe leven en de wederopstanding.

7. Graf van Laurens van Bakel
Het anker vormt het symbool van de hoop, ontleend aan
Hebreeën 6:19 “De hoop is het veilige en vaste anker van
onze ziel”. In de vroeg-christelijke tijd werd het door zijn
kruisvorm een verkapt symbool van de verlossing (‘crux
dissimulata’). Afgebeeld in combinatie met hart en kruis,
staat het symbool voor geloof, hoop en liefde (Korintiërs
1:13). De ketting staat symbool voor verbondenheid, hier
afgebeeld op het kruis. De ketting is verbroken, door de
dood, en van elkaar losgemaakt.

8. Familiegraf Wertheim-Van Heukelom
Bij het graf van de familie Wertheim-van Heukelom
vinden we een afgebroken zuil waaraan een lauwerkrans
hangt. De afgebroken zuil verwijst naar het plotselinge,
vaak jonge, afgebroken leven, zoals ook blijkt uit de
jaartallen op de grafsteen. De lauwerkrans van laurierbladeren is een symbool van het eeuwig leven, eeuwige
vriendschap, overwinning, roem en eerbetoon.

9. Graf van Ernestine
Friederike Janssen

De gevleugelde engel op dit graf symboliseert het
bovenaardse leven en wordt gezien als de boodschapper van God. Op haar schoot en in haar hand
houdt zij papaverbollen vast. Papaver is het symbool
van Hypnos, de god van de slaap, en van zijn zoon
Morpheus, de god van de dromen. De papaverbollen
verwijzen naar de gelukzalige, tijdelijke slaap in de
verwachting dat de dode weder op zal staan. De tere
papaverbloem die snel verwelkt, symboliseert tevens
de kortstondigheid van dit leven.

10. Familiegraf R.T. Hart
Roelof Theodorus Hart was een 19de eeuwse Amsterdamse geneesheer en filantroop. Hoewel er in
Amsterdam een straat en een plein naar hem zijn
vernoemd, is er weinig over hem bekend. Opvallend
op zijn graf zijn het borstbeeld van hemzelf en het
daarnaast gelegen doodshoofd, waarmee onomwonden wordt verwezen naar het leven en de dood
en de kortstondigheid van het aardse bestaan. Het
gekrulde papier verwijst naar zijn geleerdheid.
Op de daaronder aangebrachte koperen gravure is
een vrouw te zien die met afgewend hoofd een aalmoes schenkt aan een bedelaar. Een typisch 19de
eeuw tafereel met betrekking tot de filantropie,
ofwel de ‘liefde voor de mensheid’.

11. Familiegraf Hellingman
Bovenop de grafsteen van het graf van de
familie Hellingman, zit een uil. Deze symboliseert de nacht, en daarmee de dood.
In het oude Egypte en Indië goldt de uil al
als dodenvogel. Voor de Grieken echter
was de uil het attribuut van de godin Pallas Athene en daarmee het symbool van
wijsheid. Aan weerszijden van de uil zien
we twee gesluierde urnen, die verwijzen
naar het afgedekte en bedekte leven.
Daaronder zijn twee vlinders te vinden,
en daaronder weer twee omgekeerde,
gedoofde fakkels. De omgekeerde fakkel
was al voor de oudheid symbool van het
gedoofde leven en attribuut van de dood.
Een brandende fakkel verwijst naar (hernieuwd) leven (wederopstanding) en het
doorgeven van het leven.

12. Familiegraf A. Lubbers
Bovenop deze grafsteen van de familie Lubbers
vinden we een vuurpot, verwijzend naar het eeuwige licht ín en mét ons. De weegschaal op deze
grafsteen kan verwijzen naar het beroep van
jurist. In dit geval worden de woorden ‘vertrouwen’ en ‘eerlijkheid’ afgewogen, en lijken met
elkaar in balans te zijn.
De aan weerszijden afgebeelde bloemen symboliseren de ziel. In dit geval worden passiebloemen afgebeeld: De drie stempels symboliseren
de kruisnagels, de driekleurige krans rondom
het bestuivingsorgaan symboliseert de doornenkroon en het gesteelde vruchtbeginsel is het
symbool van de kelk des Heren.
De daarboven afgebeelde zonnestralen verwijzen
naar het goddelijke, en herinneren ons aan de
dag der wederopstanding.

13. Grafmonument familie

Hartog-van Banda

De familie Hartog handelde in nootmuskaat en
foelie afkomstig van de Banda-eilanden (Indonesië). In dit Rijksmonumentale grafmonument uit
1873 zijn een heleboel grafsymbolen verenigt.
Naast de gesluierende urnen, de afgebroken zuil,
de uil en de fakkels zien we een olielamp. Deze
staat symbool voor het eeuwige licht, verwijzend naar de eeuwigheid en de onstervelijkheid.
Het grafmonument is op verschillende plaatsen
versierd met schelpen. Deze staan symbool voor
vruchtbaarheid, liefde, huwelijk en het leven. De
christelijke symboliek beschouwt de schelp als
beeld van het graf, dat de mens na de dood omsluit, voor hij mag opstaan. Ook symboliseren zij
het stoffelijk lichaam dat achterblijft na de dood.

14. Familiegraf van Dr. Minnigh
Op de grafsteen van het familiegraf Minning is een marmeren beeldhouwerk
van twee inelkaar grijpende handen te
vinden. Deze staan symbool voor de
liefde, trouw en verbondenheid tussen
man en vrouw, die ook na de dood blijft
voortbestaan. De daarbij afgebeelde
gebroken ketting van pols naar pols staat
symbool voor het niet meer samen zijn,
en de scheiding van elkaar als gevolg van
het overlijden.

15. Grafmonument Elisabeth Knoll
Elisabeth Knoll is bekend om haar goede daden, waaronder het fonds en tehuis voor armlastige zeelieden. Dit
witmarmeren Rijksmonumentale grafmonument is in
1900 gemaakt door de Amsterdamse steenhouwer G.W.
Harmsen. Ook hier is gebruik gemaakt van een overdaad
aan grafsymbolen, waarvan we het merendeel reeds
hebben gezien bij eerder beschreven graven. Nieuw
zijn de Ouroboros, de Griekse slang die zichzelf in de
staart bijt; het symbool van de natuur en het eeuwig
terugkeren en de eenheid van alles. Aan weerszijde van
de fakkels zijn eikeltjes afgebeeld, die verwijzen naar de
onvergankelijkheid van het leven (op de voorzijde van
deze folder is het gehele grafmonument afgebeeld).

16. Grafmonument familie Vom Rath-Bunge
Het Rijksmonumentale grafmonument van
de familie Vom Rath-Bunge stamt uit 1894.
De heer Rudolf vom Rath was bankier
en suikerkoopman. Op de sokkel van de
grafsteen staat een tekst uit de romantiek
‘Trennung ist unser Loos, Wiedersehen
unser Hoffnung’ wat zoveel betekent als
‘Scheiding is ons lot, afscheid nemen onze
hoop’. Op de sokkel leunt een treurige engel met een lauwerkrans in de hand op een
afgebroken zuil, symbool voor het plotselinge, vaak jonge, afgebroken leven.
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