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EEN GRAFMONUMENT OP SINT-BARBARA
Maar al te vaak ziet men bij het ontwerpen van grafmonumenten voorstellingen in beeld gebracht,
welke op katholieke begraafplaatsen volstrekt niet thuis behoren, welke zelfs een ergernis moeten
heeten voor ons katholiek gevoel en onze gedachten, die de rust op het kerkhof in verband brengen
met de leer der H. Kerk.
Evenals de bloementooi bij lijkstaties hebben ook die voorstellingen eer nog veel heidensch dan iets
katholieks. Wij bedoelen de gebroken zuil, de uitgedoofde fakkel, de gesluierde vazen, de aschurnen,
de zandloopers e.d. Vergeefs zoekt men daarin ook maar het minste van een kerkelijke idee. Het
tegenovergestelde, de ontkenning van een voortbestaan, het geloof, dat met het afbreken van onzen
aardschen levensduur alles voor ons heeft opgehouden, vindt men aangeduid in enkele dezer
emblemen, waarmee de ongeloovige zich dan ook tevreden moet stellen.

In tegenstelling nu met het vrij algemeene, boven geschetste euvel, troffen ons, op den
Allerzielendag, de echt roomsche gedachten die vertolkt zijn in de voorstellingen, welke wij zagen op
een nieuw monument op de Sint-Barbarabegraafplaats te Amsterdam, het graf der familie Bensdorp.
In dit nummer van ons blad nemen wij daarvan een afbeelding op.

Het bestaat uit een horizontaal en een verticaal gedeelte. De zerk doet denken aan het tijdelijk leven
van den mensch; daarop worden de namen van de overledenen, voor wie het graf bestemd is,
gebeiteld, en ter nagedachtenis aan de onlangs overleden heer Frans Th. Bensdorp zijn er die
attributen van handel, nijverheid en fabriekswezen aangebracht. Rondom de zerk ligt een band met
opschriften: “Zalig zijn de dooden, die in den heer sterven”; “Zalig zijn de barmhartigen, want zij
zullen barmhartigheid verwerven”; “Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen God zien”. In de vier
hoeken zijn de vier evangelisten gesymboliseerd. Onder den rand staat: “Resquiescant in pace”.

Zoo voert deze band ons op naar het staande gedeelte, waarmee hij één geheel uitmaakt en waarop
het geestelijke leven van den mensch in zinnebeeld wordt voorgesteld: ons geloof in den Kruisdood
des Verlossers, onze hoop op den Hemel, onze liefde tot God.

Het middenstuk is een groot vierkant, dat geflankeerd wordt door twee vooruitspringende
gedeelten. Deze laatste stellen de twee mystieke zuilen voor van den tempel van Salomon, als de
zuilen van de poort des Hemels. Twee vrede-engelen houden er de wacht. Onder hun voeten staat
aan beide zijden het welsprekende: Pax (vrede). Op den top van deze zij-stukken ziet men, rechts, de
voorstelling van de goddelijke orde, den cirkel, met het onderschrift Boaz (in hem de kracht) en links
het beeld der stoffelijke orde, cirkel, driehoek en haak, met het onderschrift Jachin (hij stelt vast).
Boaz en Jachin zijn de namen van de twee zuilen, waarvan boven sprake is.

Op het middenstuk treft ons een groot medaillon; in de kern daarvan zijn de drie goddelijke deugden
voorgesteld, Geloof, Hoop en Liefde. Daarvan gaan stralende lijnen uit, die wijzen op de
voorstellingen der zeven werken van barmhartigheid, welke in de goddelijke deugden hun oorsprong



vinden. Van het medaillon gaan opwaarts lijnen, welke de hand Gods omsluiten, die tegelijk zegent
en naar boven wijst. De zegen Gods wordt, zoo zegt deze voorstelling, geschonken aan hen, die de
deugd hebben beoefend en voor wie als loon is weggelegd, door den kruisdood des Heeren en de
Verlossing, de eeuwige Zaligheid. Als bekroning van het geheel, staan daar namelijk het teeken des
Kruises, het Christogram (Chi, rho) en de Alpha en Omega (het begin en het einde van alles). Hier
past het onderschrift: “Oh crux, ave, spes unica” Oh Kruis, U groet ik, mijn enige hoop.

De ornamenteering van het monument is streng harmoniesch, sierlijk en uiterst sober.

Een eenvoudig, fraai gesmeed hek ijzeren hek met zware hardsteenen hoekposten, dient tot
afsluiting van het geheel.

De zerk en het sousbassement zijn van hardsteen, belgisch graniet, de opstand is van wit
Oberkirchener zandsteen. Enkele delen zijn verguld.

Het geheel maakt een voortreffelijken indruk van stemmigheid en van devotie, en vormt een zeer
gunstige tegenstelling met enkele andere monumenten op dezelfde begraafplaats, waarvan het
ontwerp veel minder innig doordacht is en waarbij meer uiterlijke praal wordt vertoond. En een
katholiek kerkhof moet toch katholiek zijn, kerkelijk, als het beoogd door gedenkteekenen tot
Katholieken te spreken.

Dat deze eis gerechtvaardigd is en dat ook op de begraafplaats de kunst kan worden geëerd, mocht,
meenden wij, eens gezegd worden, nu op “Sint-Barbara” meer en meer overledenen worden ter
ruste gelegd uit familiën, die in staat zijn, de graven harer afgestorvenen met monumenten te sieren.

Het hier besproken gedenkteeken werd, naar een ontwerp van den Architect A.J. Joling,
gebeeldhouwd door de heeren Van den Bossche en Crevels. W.


