Levendigheid en licht
op begraafplaats De Rijp
foto: Monique Ferron

Allerzielen Alom Archief 2005 – 2010

Kunstvormen
Wat is Allerzielen Alom nu precies?
Allerzielen Alom is een kunstproject
dat gelegenheid biedt om de doden te
herdenken op een manier die aansluit bij
de samenleving van nu. Het geeft opnieuw
vorm aan een van oorsprong katholieke
traditie, maar is niet gebonden aan een
religie. Begraafplaatsen worden ’s avonds
gastvrij aangekleed met licht, vuur, klank en
kunst. Nabestaanden krijgen de gelegenheid
om een mooie ambiance bij het graf te
creëren. Ze kunnen hierbij hulp krijgen van
kunstenaars en ritueelbegeleiders. Omdat
iedereen wel iemand te herdenken heeft,
worden er speciale rituelen ontworpen voor
iedereen. Het maakt niet uit waar de doden
begraven of gecremeerd zijn. Allerzielen
Alom is vernieuwend, inspirerend en voor
iedereen toegankelijk. Respect en sereniteit
zijn de belangrijkste waarden. Het is de
bedoeling dat Allerzielen Alom een nieuwe
levende traditie wordt en door anderen wordt
opgepakt.

De afgelopen vijf jaar hebben we binnen
Allerzielen Alom gezocht naar nieuwe
vormen voor herdenken op begraafplaatsen.
Voor deze publicatie hebben we een
overzicht gemaakt van alle kunst-, educatie‑,
en documentatievormen die samen
met de kunstenaars, gemeenschappen,
nabestaanden en initiatiefnemers tot
stand zijn gekomen. Sommige vormen zijn
zelfstandig ontwikkeld, andere ontstonden
in opdracht of op basis van een bestaand
maar nog onvolkomen idee. Onder regie
van Ida van der Lee zijn de ideeën zo nodig
interactief of multidisciplinair gemaakt.
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De volgende pagina’s zijn een inventarisatie
van alles wat op die manier ontstaan is
binnen Allerzielen Alom. Het is tevens een
overzicht of database met onderdelen die
besteld kunnen worden door iedereen die
een viering wil organiseren. Het volgen
van een masterclass voor organisatoren
is een aanbeveling. Sommige rituele
kunstvormen zijn ook geschikt voor
bijvoorbeeld trainingen, therapieën of
schoolprogramma’s. Alle onderstaande
kunstvormen en rituelen zijn ontwikkeld
binnen het auteursrechtelijk beschermde
concept Allerzielen Alom. Sommige
kunstvormen kunnen na overleg en met
toestemming ook zelf uitgevoerd worden.
Neem hiervoor contact op met Ida van der
Lee.

“De weg naar de Hemel” op De Nieuwe Ooster.
1. ALGEMENE INRICHTINGSVORMEN
Met Allerzielen Alom creëren we een ritueel landschap waarin we mensen meevoeren met de verbeelding. De algemene
inrichtingsvormen als licht, vuur, muziek
en gastvrijheid hebben een ondersteunende en sfeermakende functie. We willen dat
bezoekers zich welkom en op hun gemak
voelen en dat de begraafplaats betekenis
krijgt als openbare ruimte, een plek waar
persoonlijke verhalen en gedeelde gevoelens en ideeën elkaar kunnen ontmoeten.
Het maken van een doordacht inrichtingsplan is belangrijk. Het kan gaan over de
opbouw van spanning en ontspanning, de
afwisseling van licht en duisternis, en de
balans tussen rituele activiteiten en beschouwende momenten.

Bladertapijt bij de poort van Zorgvlied.

Vuurblik in de maak.

3 Entree
De entree van een locatie verdient aandacht.
Binnenkomen doe je maar één keer. Een
goede entree biedt mensen gelegenheid om
te landen, om de drukte van alledag achter
zich te laten. Gidsen verwelkomen en geven
tekst en uitleg. Het is gelijk een kennismaking met laagdrempelige rituelen zoals het
bladertapijt, het tasje met een lichtje of een
bloem uit de bloemenlamp. Kunstvormen die
verderop beschreven staan.

te zetten, het publiek tegemoet te treden en
welke kleding te dragen om herkenbaar te
zijn? In het eerste jaar werd voor de gidsen
een rugzakconstructie ontworpen van bamboe met een deken en een lichtje. Van verre
waren de gidsen te zien door het hoge licht.
Ze kregen de bijnaam dwaallichtjes.
In 2007 werd een rijstpapieren ballon meegedragen en was de kleurcode wit.
In 2009 kwam er de gidsenstaf, een stoere
boomtak met daarop een verlicht vogeltje
van kaarsvet met een wit verlicht tasje voor
attributen als een zaklampje, zakdoekjes of
snoepjes. 3 Kunstenaars: Carina de Wit, Ada Leenheer.

3 Gidsen
Bij Allerzielen Alom spelen gastvrijheid en
respect een belangrijke rol. Niets opdringen
en toch de mensen aanmoedigen. Hoe doe
je dat? Gastvrijheid heeft vormgevings- en
performance-aspecten. Hoe de tafels neer
54
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Vuurblik in actie.

Lichtbeelden op de Biezen, Santpoort.

Grafvazen als klankschalen en trompet.

3 Vuur
Vuur is een levend materiaal dat sterk sfeerbepalend is. Vuur heeft zowel levenschenkende als levensbedreigende eigenschappen; het
geeft licht, warmte en energie, maar aan het
gebruik van vuur zijn ook gevaren verbonden. Vuur is een belangrijk element binnen
Allerzielen Alom. Het is in veel opzichten niet
te vervangen door kunstlicht. De letterlijke
warmte van vuur geeft de bezoeker het gevoel welkom te zijn. Naast bekende vuurvormen als fakkels, stormlampen en vuurkorven,
hebben we ook zelf veel vuurvormen ontwikkeld. Sinds 2009 zijn er ook vuurworkshops
om vrijwilligers met vuur te leren werken.
Binnen Allerzielen Alom ontwikkelde vuurvormen zijn bijvoorbeeld: olielampjes van
doorgezaagde colaflessen; vuurpotten van

olieblikken met gaatjestekeningen; betonnen vuurschalen gemaakt in een kuil in de
grond waar het beton is uitgehard; ovens van
bakstenen om warm zielenbrood te bakken;
grafkaarsen met bamboestokjes om de lichtjes te laten drijven; kachels van vuilnisbakken
voor het opwarmen van soep; kraampjes met
licht- en vuurartikelen zoals kaarsen, vuurkorven, hout en lampenolie om te kopen, te
huren of te lenen. 3 Kunstenaars: Fiona de Bell, Natasja
van Eijk, Lenneke van der Goot, Anja Janssen, Reinier Kurpershoek,
Carina de Wit.

en gebruik kunnen maken van elementen
in het terrein. Daarbij is het van belang dat
de ontwerper het Allerzielen Alom gedachtegoed kent. Dat wil zeggen nadenken over
duisternis door bijvoorbeeld een donker pad
minimaal te verlichten, en levend vuur als
lichtbron erkennen. Werken in coulissen is
mooi; toneelmatig, maar ook sprookjesachtig.
3 Lichtvormgeving: Ronald Tebra van iMagineAir, Reint Baarda.

3 Licht
Vuur is bij slecht weer een kwetsbaar medium en moet daarom ondersteund worden door licht. Licht is echt een zaak voor
vormgevers, die het gebied kunnen lezen
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3 Muziek
Muziek raakt mensen direct in hun ziel. Soms
krijgt muziek in combinatie met performance
een bijna mythisch karakter. Mark Nieuwenhuis stond de hele avond in een wankel bootje
op zijn trompet te blazen en gaf het beeld van
een wachter op de Styx. Specifiek ontwikkelde instrumenten zijn de bolvormige koperen

Dampende misosoep.

Glühwein boven kampvuur in Edam.

Bloemen plukken uit een lamp.

grafvazen die vaak te vinden zijn op oude
graven. Zij geven een prachtige klank. Zang
kan ondersteunend zijn bij een performance
of gewoon onverwachts ergens klinken.
Nabestaanden kunnen zangers voor een bepaalde tijd bestellen bij een graf. Het namen
zingen is een terugkerend ritueel dat op een
Allerzielen Alomviering niet kan ontbreken.
3 Deelnemende muzikanten sinds 2005: Juri Coenero (grafvazen),
Sanne Landvreugd (saxofoon), Christian Begemann (trompet), Mark
Nieuwenhuis (trompet), Bart van Helsdingen (grafvazen), Hilary Jeffery
(trombone), Marinus Links (fluit), Ken Parsons (harp), Wiebke Göetjes,
Merel Huizinga en Sarah Jens (zang).

soepgroenten in de pan gooien voor nieuwe
soep. Dit refereert aan het idee dat overledenen ook iets hebben achtergelaten voor
anderen. 3 Kunstenaars: Miguel Brugman, Fiona de Bel, Reinier
Kurpershoek.

3 2. RITUELE KUNSTVORMEN
Rituele kunstvormen spelen een hoofdrol
binnen Allerzielen Alom. Ze maken bezoekers tot participanten en zijn toegankelijk
voor iedereen, ongeacht of hun doden ter
plekke begraven zijn. Binnen masterclasses worden autonome ideeën opengebroken. Door spiegelen, koppelen en associëren worden ze omgevormd tot interactieve
werken. Rituele kunstwerken hebben een
open vorm, het publiek maakt het kunstwerk door middel van een handeling af.
Omdat een ritueel een totaalpakket is van
beeld, geluid, licht, omgeving, handeling
en deelnemer, zijn deze kunstwerken vaak
multidisciplinair van aard. Begeleiding
is van cruciaal belang en vraagt om een
goede vormgeving en oefening.

3 Soep
In negen grote wokken dampte de misosoep,
gemaakt op kachels van vuilnisbakken. Iedereen die een kop soep krijgt, kan een handje

3 Glühwein, chocolademelk, zielenbrood
Een avond vol indrukken en emoties kan niet
zomaar aflopen. Een hangplek is ineens hard
nodig. Bijvoorbeeld bij een zelfgebouwde
oven waar het zielenbrood wordt gebakken. Of zittend op een strobaal bij het vuur
waarboven grote pannen met warme chocolademelk en glühwein hangen. Om op te
warmen, een praatje te maken of in het vuur
te staren. 3 Kunstenaars: Fiona de Bel, Lenneke van der Goot,
Reinier Kurpershoek.
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Klaarstaande tasjes bij de entree.

Hiernamaals in 2007.

Vlammende vuurcirkel in Edam.

3 Bladertapijt
Bij de entree van een locatie is het betekenisvol om mensen door een stevig tapijt van
bladeren te laten ploegen. Een vrolijk, en
speels beeld maar ook een confrontatie met
vergankelijkheid. 3 Kunstenaars: Ida van der Lee, Ilona
Kröber, Isabel Quiroga.

3 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. Bezoekers krijgen de vraag mee: wie draagt u bij u?
3 Kunstenaar: Fiona de Bell.

meren heeft het Hiernamaals in 2009 van een
nieuwe vormgeving voorzien. Zij verzamelde
voor elke kamer witte objecten en gaf vorm
aan omschrijvingen door deze op witte kussentjes te printen. 3 Kunstenaars: Ida van der Lee (idee),
Harm Hajonides (tekst), Linda van Sommeren (vormgeving).

3 Bloemenlamp
Bij de entree stonden lampen waarin bloemen gestoken waren. Elke bezoeker mocht
er een bloem uit nemen om bijvoorbeeld op
een graf te leggen. Het idee van deze bloemenlampen ontstond uit een samenwerking
tussen kunstenaars en lokale bevolking.
3 Kunstenaar: Ida van der Lee.

3 Hiernamaals
Het Hiernamaals is een opstelling met
gemarkeerde plekken (kamers) die elk een
poëtische omschrijving meekrijgen. Bezoekers kunnen een kaars zetten in een kamer
waar hun dode zich thuis zal voelen. Het
Hiernamaals heeft sinds 2005 telkens een
andere vormgeving gekregen. Linda van SomA L L E R Z I E L E N
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3 Namen zingen bij de vuurcirkel
Het namen zingen bij de vuurcirkel is vanaf
2005 een terugkerend onderdeel. Mensen
schrijven een naam op een briefje, die vervolgens a capella wordt gezongen. Klank gaat
naar het hart en het vuur doet zowel de klank
als het hart opvlammen. Zangeres Daphne
Questro is haar ervaring ook aan het overdragen aan (amateur)zangers die op gevoel
durven te zingen. Haar eigen zang en ook de
masterclasses hebben tot prachtige resul-

Voorbereiding overheadprojector.

Drijflichtjes op de vijver van de Biezen.

Passiepostkantoor.

taten geleid. De vuurcirkel is door Reinier
Kurpershoek in 2007 speciaal voor Zorgvlied
ontworpen, maar de vorm gedijt overal. Het
onderhouden en opstoken van het vuur is onderdeel van het ritueel. Het managen van het
vuur betekent ook het vormgeven van sfeer.
Bij elke gezongen naam is die sfeer weer
anders. De spot die de rookzuil recht naar
boven aanschijnt, doet het gezang ook visueel
opstijgen. 3 Kunstenaars: Ida van der Lee (concept), Daphne
Questro (zang), Reinier Kurpershoek (vormgeving en vuur).

3 Drijflichtjes
In 2005 maakte Patrick Veerkamp handgevouwen papieren bakjes die kunnen drijven
op het water met daarin een kaars. Vanaf
2006 is dit idee overgegaan in een minder
arbeidsintensieve variant: in plaats van de
vierkante zelfgemaakte bakjes, gebruiken we
nu ronde plastic toetjesbakjes met daarin een
papieren koker. Bezoekers schrijven de naam
van de overledene op het papier en zetten het
bakje in het water.
Zowel het loslaten van het lichtbakje als het
samenscholen van de bakjes op het water
hebben een sterke symbolische werking.
3 Kunstenaar: Patrick Veerkamp (2005), Ida van der Lee (2006)..

3 Passiepost
Passiepost biedt aan bezoekers de mogelijkheid om post te versturen. Het team van
Passiepost heeft met veel zorg zakjes met
collagemateriaal samengesteld: papiersnippers, plakkertjes of een stukje foto uit
een tijdschrift. Bezoekers kunnen hiermee
post versieren en daar persoonlijke teksten
en herinneringen aan toevoegen. Voorzien
van een postzegel wordt het verstuurd naar
medenabestaanden. Zo wordt op afstand een
gezamenlijke herinnering gedeeld. Passiepost is een kunstvorm die onafhankelijk van
Allerzielen Alom is ontstaan. 3 Kunstenaars: Margreet
Bouwman, Eefke Neurink, Marisa Rappard..

3 Overheadprojector voor reacties
Oude overheadprojectoren krijgen een nieuwe
functie: bezoekers schrijven hun reacties op
transparante vellen, de teksten worden direct
geprojecteerd. 3 Kunstenaars: Ida van der Lee, Hieke Pars,
Anja Janssen, Lenneke van der Goot.
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Herinnerdingenkast.

Processie met klompen op de dijk in Purmerend.

Bloembol met engeltje of vogeltje.

3 Herinnerdingen
Herinnerdingen werd reeds in 2007 ontwikkeld. Het is een ritueel waarbij mensen een
kastje in kunnen richten met een voorwerp
dat herinneringen oproept aan hun overledenen. De verzameling voorwerpen waar men
uit kan kiezen is met zorg samengesteld en
op een tafel uitgestald. In 2009 ontwierp Ella
Nitters een scharnierend meubel met nisjes,
waarin de spulletjes neergezet kunnen worden. De ronde gaten in ‘kasten’ met lichtjes
gaven het een oriëntaalse, sprookjesachtige
sfeer waardoor het aansprekend is voor
kinderen. Het is gemakkelijk op te zetten, ook
op kleine locaties. 3 Kunstenaars: Ida van der Lee, Maaike
Roozenburg, Ella Nitters.

3 Wensenkabinet
Een kabinet met holle bamboebuisjes om
een wens in op te rollen. Daaromheen loopt
Saskia te Dorsthorst in een prachtig kostuum.
Zij leest door haarzelf geschreven gedichten
voor en geeft die vervolgens mee aan de deelnemers. 3 Kunstenaars: Saskia te Dorsthorst, Regi Romeny.

meegegeven. Het voelde alsof de boeren van
door de eeuwen heen met ons meeliepen.
3 Kunstenaars: Ida van der Lee, Regi Romeny.

3 Processie met klompen
In Purmerend liep op de avond van de Allerzielen Alomviering een processie van de
Koemarkt naar het Kerkhof Overweersepolderdijk. Sinds 2007 is wegens gevaar
voor veeziektes de dinsdagse veemarkt van
Purmerend verboden, waarmee een einde
kwam aan een eeuwenoude traditie. Voor de
processie werden houten klompen aan stokken bevestigd en aan de processiegangers
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3 Bloembol met markering
Een bloembol planten als nagedachtenis aan
een overledene. De Nieuwe Ooster introduceerde dit eenvoudige ritueel in 2006. Binnen
Allerzielen Alom is dit doorontwikkeld en
opnieuw vormgegeven met vogels en engelen
die op een stokje bij de bloembol gestoken
worden, eventueel voorzien van naam of
boodschap. Fraai van vorm, goed te reproduceren en sierlijk. 3 Kunstenaar: Simone de Groot.

Dromerig drijven drijflichtjes weg
op de vijver van de Biezen, Santpoort 2009.
foto: Esther Vertelman

Draad oppakken en doorbreien.

Tijd gevraagd, tijd aangeboden.

Wolkenwoord.

3 Breiende Vrouwen
Door vriendelijke vasthoudendheid kwam een
kunstenaar in contact met een groep breiende vrouwen uit Edam. Zij breien voor goede
doelen. Een film van deze breiende vrouwen
werd een ritueel door onder de projectie een
‘zitje’ te plaatsen met een echt breiwerk.
Bezoekers werden uitgenodigd om mee te
breien. Bijna iedereen die een pennetje kwam
meebreien vertelde een verhaal over een
moeder, oma of tante. Spreekwoordelijk pakten ze de draad weer op. 3 Kunstenaars: April Bergvik
(film), Willemijn Faber en Simone de Groot (breiwerk en aankleding),
Ada Leenheer (stoofperen), Ida van der Lee.

de vorm van kaarten met teksten als: tijd
voor een glaasje wijn, een ochtend uitslapen,
een moment geluk. Het zet mensen aan het
denken over hun eigen tijdelijkheid, maar is
ook een poging om geld te genereren. Ook
wordt er gratis tijd weggegeven: een briefje
met een stempel van een klok zonder wijzers.
3 Kunstenaars: Ida van der Lee, Ada Leenheer (performer en
vormgeving), Linda van Sommeren (grafische vormgeving), Hanneke de
Feijter (vormgeving).

Hockx zingt die afzonderlijke woorden en zo
lijkt dan een nieuw gedicht en een nieuwe
betekenis te ontstaan. De woorden zitten in
zakjes met water en worden na afloop door
de bezoekers in de boom gehangen. Deze
rituele kunstvorm is nog in ontwikkeling.
3 Kunstenaars: Ida van der Lee, Hanneke de Feijter (opstelling),
Femke Hockx (zang), Froukje Zwanenburg (poëzie).

3 Tijdkantoor
Het tijdkantoor is een levendige performance
waarbij ‘tijd’ te koop wordt aangeboden in

3 Woordenboom
Zoals een boom zijn bladeren verliest, zo kan
een gedicht in losse woorden uit elkaar vallen. Bij de Woordenboom kunnen bezoekers
na het voorlezen van een gedicht een afzonderlijk woord kiezen dat voor hen betekenis
heeft in relatie tot hun overledene. Femke
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3 Verhalen terugspelen
Op een tafel liggen kaartjes met iconen en
symbolen. Bezoekers vertellen een verhaal
aan de hand van een gekozen kaartje dat associaties oproept met een verhaal over een
overledene. Muzikanten geven dit verhaal
weer terug door op hun instrumenten te
improviseren. 3 Muzikanten: Rob Stoop, Andre van de Hoff
(saxofoon), Frank van Wanrooy (piano), vormgeving: Ida van der Lee.

Dekenhuisje voor eenzame zielen.
3. AUTONOME KUNSTVORMEN
Naast rituele kunstvormen zijn er tijdens
een Allerzielen Alomviering ook zelfstandig functionerende kunstvormen te zien,
de zogenaamde autonome kunstvormen,
zoals projecties, videofilms en beelden.
Ze vragen geen specifieke interactie maar
geven met hun vorm en sfeer een invulling
en betekenis aan de ruimte op de begraafplaats. Autonoom werk dient qua onderwerp gerelateerd te zijn aan Allerzielen
Alom en enige aanraakbaarheid te hebben.
Voorkomen moet worden dat er te veel de
sfeer van een expositie ontstaat op een
begraafplaats.

Portiershuisje als lantaarn.

De witte was op de begraafplaats.

3 Monument voor eenzame zielen
Een huisje bekleed met warme dekens van
waaruit een verhaal klinkt over een man die
in den vreemde overlijdt. In Amsterdam zijn
er gemiddeld 15 eenzame uitvaarten voor
mensen van wie de nabestaanden niet opgespoord kunnen worden. Het kunstwerk van
Nynke Deinema is een monument voor deze
eenzame zielen. 3 Kunstenaars: Nynke Deinema (ontwerp),
Frank Starik (verhaal).

is als lichtbeeld zichtbaar. 3 Kunstenaars: Ida van
der Lee, Wietske van de Klundert (fotografie), Lenneke van der Goot
(vormgeving).

3 Diaprojecties
Fotobeelden van typische spulletjes die op de
graven te vinden zijn: een gieter, een engeltje, bloemen als projecties op het looppad.
De voorwerpen zijn gefotografeerd met een
zwarte achtergrond die ervoor zorgt dat er
geen diakader is te zien, alleen het voorwerp

3 Wasgoed
Een waslijn met witte kledingstukken met
daarop woorden die een relatie uitdrukken,
zoals pa, ma, held, collega, minnaar, buurvrouw. Het bracht mensen op het idee om ook
andere mensen dan hun familie of vrienden te
gedenken. Of misschien is het juist een beeld
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3 Portiershuisje
Het portiershuisje op de Nieuwe Ooster werd
getransformeerd tot lichtobject. De kolibrievorm werd uit zwart papier geknipt en voor
de ramen geplakt met een sprookjesachtig
resultaat. 3 Kunstenaar: Erick de Jong.

Kaarsjes zetten bij paraffinebeelden,

‘Zwijgen’ in grote houten letters.

Alle graven tekenen en daardoor ‘aanraken’.

van opdrogende contacten en herinneringen
en worden we ons daar bij het zien van dit
beeld pijnlijk van bewust.
3 Kunstenaars: Itie Langeland, Ida van der Lee.

3 Droomwoorden
Een kunstenaar beweegt traag over het terrein met een kruiwagen vol grote houten letters die ze op onverwachte plekken, langs het
pad of in het gras, neerlegt. Zo kun je zomaar
ergens ‘vaarwel’, ‘stilte’, ‘hemelsblauw’ of
‘universum’ tegenkomen. Poëtische woorden
die een handreiking zijn om de doden te herdenken. Door de letters stuk voor stuk te verplaatsen veranderen de woorden gedurende
de avond in steeds weer nieuwe woorden. Dit
werk is een voortzetting van een eerder werk
waarbij het woord ‘vaarwel’ te water wordt
gelaten. 3 Kunstenaar: Tine van Wel.

3 Tekeningen van graven
Gedurende twee maanden heeft tekenares
Pietsjanke Fokkema op kerkhof Overweersepolderdijk gezeten om alle 400 graven te
tekenen. Zij wilde ze op deze wijze allemaal
‘aanraken’. Het mondde uit in een serie van
22 tekeningen op papier met Oost-Indische
inkt van 53 x 72 cm die op de Allerzielen
Alomavond in 2007 in een processie zijn
meegedragen van het oude stadscentrum
naar het kerkhof. Alle tekening zijn een jaar
later gepubliceerd in een bundel die werd
uitgegeven door de stichting Kerkhof Overweersepolderdijk ter gelegenheid van de
gereedgekomen restauratie van de kapel. 3
Kunstenaar: Pietsjanke Fokkema.

3 Paraffinebeelden
Op een centrale plek worden verschillende
grote en kleine paraffinebeelden neergezet
die van achteren voorzien zijn van een lont.
Door de beelden aan te steken ontstaan
verlichte mensfiguren. De associatie met
de menselijke vergankelijkheid spreekt aan
maar ook de mogelijkheid om er een kaarsje
bij te zetten is voor mensen prettig. Een
horizontale ligging van de beelden werd als
schokkend ervaren. Daar is verder van afgezien. 3 Kunstenaars: Alphons ter Avest, Ida van der Lee.
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Lampen met Marokkaanse patronen.

Knielen voor een violenkruis.

Groenten oogsten op graf.

3 Mozaïeklampen
Vier grote kubuslampen met uitgesneden
Marokkaanse patronen geven een sfeervol
beeld. De lampen kunnen zelfstandig functioneren of onderdeel uitmaken van een ritueel.
3 Kunstenaar: Aida Rifai.

een bed viooltjes geprojecteerd door een
beamer. Door de zeer nauwkeurige projectie dachten de mensen dat het oude kruis
vervangen was door een modern lichtgevend
kruis met bloemen. Op het kantoorgebouw
van Zorgvlied werd een bewegend kleurenpalet geprojecteerd en op de bakstenen
muur van de aula een langzaam bewegende
sterrenhemel. 3 Kunstenaars: Frans van Heiningen, Machteld
Aardse.

zaadjes uitzoeken voor de graven van hun
eigen doden. Zaaien en verzorgen als extra
band, en de oogst als antwoord van de overledene. 3 Kunstenaar: Jozua Zaagman.

3 Filmprojecties op graven
Marktstad Purmerend is ter ziele gegaan.
De boeren en de koeien zijn op dinsdag niet
meer op de markt te vinden. Op de achterkant van de Purmerendse graven werden
oude archieffilms van boeren op de veemarkt
vertoond. 3 Kunstenaar: Vera Broos.
3 Lichtprojecties
Op een gerestaureerde begraafplaats in Purmerend werd op het grote katholieke kruis

3 Groentegraven
Van graven kun je ook groentetuintjes maken.
Jozua Zaagman zag een relatie tussen het
bezoeken van een graf en het onderhouden van een volkstuin. In het aardebed van
verschillende graven plant hij groenten en
kruiden. Bezoekers kunnen een zakje met
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3 Geluidswandeling
Met MP3-spelers kunnen mensen wandelend
een verhaal horen over een vrouw die afscheid heeft moeten nemen van haar kinderwens. Een type verhaal dat zelden wordt
verteld. 3 Kunstenaar: Nienke Rooijakkers.
3 Oneindige lijnen
In Velsen werd door Willemijn Faber en
Simone de Groot een site-specifiek werk gecreëerd van elastiekband. Een treffend beeld,
open en gesloten tegelijk, transparant en bescherming biedend. Bezoekers begonnen er

Het netwerk van de doden om ons heen.

Gieters gloeien in het donker.

Ook theepotten netwerken.

spontaan belletjes en bloemen in te knopen.
In de context van Allerzielen Alom verbeeldt
dit het netwerk van de doden die om ons heen
zijn. 3 Kunstenaars: Willemijn Faber, Simone de Groot.

3 Boombladeren
Gevallen boombladeren oprapen en aan een
visdraadje weer aan de boom bevestigen.
Zwevend tussen hemel en aarde, het vallen
uitgesteld. Nog even twijfel, nog even dansen.
3 Kunstenaar: Isolde Venroy.

3 Drijf- en dwarrelbladeren
Een videobeeld van langzaam omhoog dwarrelende blaadjes dat past bij het seizoen en
de thematiek van Allerzielen. Doordat de
blaadjes omhoog dwarrelen geven ze hoop.
Er werd geprojecteerd op kerkgebouwen en
graven. Daarnaast ontwierp dezelfde kunstenaar dikke piepschuimen drijfvormen met
een zwart geschilderde zijkant, verankerd
met een steen. Uitgelichte witte drijfvormen
werken goed. De bladvorm was tegelijkertijd
een kaarsvlam. 3 Kunstenaar: Rachel de Boer.

3 Lichtgevende keramische gieters
Een huis-tuin-en-keukengieter is door de
kunstenaar in gietklei gegoten en bestreken met ‘glow in the dark’ verf. De vorm, de
gieter, paste uitstekend op een begraafplaats.
In plaats van dat de gieter een verzorgende
functie heeft, moet de gieter nu zelf verzorgd
worden met licht. Het is als autonoom werk
gepresenteerd, maar zou zich ook goed lenen
als attribuut voor gidsen of om mee te performen. 3 Kunstenaars: Isolde Venrooy, Ida van der Lee.

3 Theepotten perpetuum mobile
In de Grote Kerk van Edam wilden de koffiedames niet uit onze mooie theepotten
schenken. We hebben een spontane opstelling gemaakt van eeuwig doorschenkende
thee- en koffiepotten: een perpetuum mobile
van huiselijkheid. Een speels, terloops beeld
dat doet denken aan Alice in Wonderland.
3 Kunstenaars: Ida van der Lee, Willemijn Faber, Simone de Groot.
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3 Voorbeeldgraven
In 2009 maakte Mirjam Bakker ter voorbereiding van en in aanvulling op een workshop
met nabestaanden prachtige voorbeeldgraven. Zorgvuldig geordende verzamelingen van

Drijfbladeren in gracht Edam.

Picknickkleed met stamboom.

Plaatsing monitor boven graf.

bijvoorbeeld bestek, aardewerk, bladeren of
stropdassen leverden onverwachte beelden
op tussen de graven. 3 Kunstenaar: Mirjam Bakker.

4. KUNSTENAARS MET NABESTAANDEN
In 2005 vond het pilotproject op de Nieuwe
Ooster in Amsterdam plaats. Het heette Allerzielen Allicht. Het primaire idee was dat
kunstenaars nabestaanden konden helpen
om bij het graf iets bijzonders te creëren.
Nabestaanden gaven aan met welke kunstenaar zij wilden werken. Er zijn mooie
kunstvormen uit voortgekomen. Sommige
groot, andere intiem, soms alleen een muzikant, of een gedicht. Hoewel het erg boeiend was, zijn we toch afgestapt van deze
manier van werken. Het is te exclusief, te
duur en er bestaat het gevaar dat het een
‘graven’-expositie wordt. In principe kunnen mensen het ook zelf, alleen hebben ze
begeleiding en aanmoediging nodig.

3 Videoportret boven graf
Oude filmbeelden van een overleden meisje
van 6 jaar werden opnieuw gemonteerd tot
een poëtisch filmpje. De blauwe ogen van het
meisje vormden de rode draad, haar broertje
en zusje herhaalden een gedicht dat ging over
zichtbaar en onzichtbaar. De film werd hoog
boven het graf vertoond. De monitor was
roze geschilderd, de lievelingskleur van het
prinsesje. Onder de partytent zaten tientallen genodigden het lievelingsgerecht van het
meisje te eten. 3 Kunstenaar: Dinne van der Vlis.

3 Lome schommel
Kunstenaar Ada Leenheer ontwierp een
stoere trage schommel aan een monumentale boom. De zitting was een stevige stam
die aan dikke touwen hing. Eigenlijk helemaal
niet lekker om op te zitten en vast te houden.
Maar dat was juist de bedoeling, een lome
trage schommel. 3 Kunstenaar: Ada Leenheer.
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Wilgentenen omgebogen tot stoel.

Zeven hekjes om te openen en te sluiten.

Zijden stroken, zachte zinnen.

3 Touwladders
In een monumentale boom waren touwladders bevestigd waaraan zakdoeken met geborduurde gedichten hingen. Een monument
voor de slachtoffers van de vliegramp bij
Zanderij in Suriname. Het was een plek waar
velen elkaar weer vonden. 3 Kunstenaars: Ingrid Nordt,
Jaap Velserboer, Ida van der Lee.

3 Witte hekjes
Hoewel het huis van de zoon niet ver van het
graf van zijn moeder was, voelde het toch als
een lange weg te gaan. Telkens een hekje op
het pad naar het graf doorbreekt de eindeloosheid. Hekjes om te openen en weer achter je te sluiten. Leven met de doden. Leven
naast de doden. 3 Kunstenaar: Mattie van der Worm.

3 Grafsieraad
Een grafsieraad van messing met de tekst:
‘we missen je’ over het graf gelegd. Sierlijk in
al zijn eenvoud. 3 Kunstenaar: Lidewij Spitshuis.

3 Wilgenstoel
De rotanstoel van moeder maar dan anderhalf keer zo groot en gemaakt van wilgentakken die in de grond gestoken zijn en daar
weer wortel kunnen gaan schieten. Moeders
stoel wordt een monument maar uiteindelijk
weer een stukje natuur. 3 Kunstenaar: Jan van Schaik.

3 Voorwerpen van paraffine
Nabestaanden leveren voorwerpen van
betekenis in; een vaasje, een koffiepotje of
beeldje. De kunstenaar maakt holle afgietsels van de voorwerpen. De paraffine vormen
staan in alle kleuren al brandend op het graf.
3 Kunstenaar: Aris de Bakker.
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3 Mobile
Boven het graf een mobile van mooie zijden
stoffen met daarop teksten van vrienden en
familie. Hiermee worden de hartenkreten
luchtig tot uitdrukking gebracht. 3 Kunstenaar: Itie
Langeland.
3 Picknickkleed met stamboom
Soms kan er een stamboom gemaakt worden
van alle doden die iemand omringen. Alle
portretten op een laken representeren de
stamboom van overledenen. Het laken kan
opgehangen worden in een boom of gebruikt

Touwladders als monument
voor vliegramp Zanderij.
foto: Max Linsen

Herinneringen aan vader muzikaal onderstreept.

Grafsieraad: w-e--m-i-s-s-e-n--j-e.

Schuurtje als reliekkast.

worden voor een picknick. Thuis kan het laken met borduurzijde worden ingekleurd.
3 Kunstenaar: Itie Langeland.

het gedicht voor aan familie en vrienden
die ze uitgenodigd had. Een opluchting. Een
vogeltje op een stokje met Babyboy staat nu
nog als klein monument op de begraafplaats.
3 Kunstenaars: Gerry van der Linden (tekst), Marga van den Heuvel
(vormgeving), Ina Bollen (beeld).

van hun dierbare. Ze maakte afdrukken voor
de mensen zodat ze die thuis een plekje
konden geven. Op de avond zelf werden de
handen levensgroot geprojecteerd op een
muur. Tevens zijn er foto’s uit een publicatie
over bewoners van De Rijp geprojecteerd.
3 Kunstenaar: Vronie Achenbach.

3 Herinneringen met muziek
Bij het graf staan kleine speakers op een
stok. Daaruit klinken door kinderen vertelde
herinneringen over hun vader die als kuiper
werkte in Rotterdam en de kans kreeg door
te leren. De opnames worden afgewisseld
met livemuziek. 3 Kunstenaars: Titia Bouwmeester, Ted van
Leeuwen [5e Kwartier].
3 Poëzie en vogeltje
Samen met een moeder die 35 jaar geleden
een doodgeboren kindje kreeg, maakte Gerry
van der Linden een gedicht. Het kindje kreeg
alsnog een naam: Babyboy. De moeder las

3 Collage
Een collage met fragmenten uit het gezinsleven van de overleden Paul stond op een
schildersezel bij het graf opgesteld. Familie
en vrienden waren uitgenodigd en vertelden
verhalen. 3 Kunstenaar: Marga van den Heuvel.
3 Handen: ‘Ik draag je bij me’
Fotografe Vronie Achenbach fotografeerde
voor Allerzielen Alom in De Rijp handen van
nabestaanden en ‘tatoeëerde’ daarin de foto
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3 Schuurtjes
In verband met de afwezigheid van duidelijke
gedenkplekken op het crematoriumterrein
in Schagen konden nabestaanden een klein
schuurtje in bruikleen krijgen. Zij richtten de
schuurtjes in als reliekkasten en zetten er
een partytent bij om hun gasten te ontvangen.
3 Kunstenaar: Reinier Kurpershoek.

Lantarentjes met oma, pa of broer.

Fotoprojectie op smeltende ijsplaat.

Wijntje, vuurtje, praatje bij het graf.

3 Herinnerlichtjes met fotoportretten
De lichtjes met portretten van overledenen
erop, kwamen tot stand in een voorbereidingstraject. Nabestaanden lieten foto’s
van overledenen scannen en dat werd weer
geprint op kalkpapier. Hier werden op een
simpele manier lantaarns van gemaakt.
Bij elkaar aan een waslijn werd het tot een
sfeervol lichtobject. De mensen mochten
de lichtjes ophalen. Ze droegen het bij zich
of plaatsten het op een graf. De cilindrische
lichtjes zijn mooi en eenvoudig te maken. In
2007 zijn er op dezelfde manier bakjes voor
een waxinelichtje van gemaakt. 3 Kunstenaars:
Vronie Achenbach, Marcel Fraij, Willemijn Faber, Ida van der Lee.

3 IJsprojecties
Ingeleverde foto’s van overledenen werden
gefilmd met een super-8 filmcamera en
vervolgens geprojecteerd op zeven ijsplaten
die aan bomen hingen. De fotoportretten
kwamen tot leven door de film, maar stierven
weer langzaam weg doordat het ijs smolt. Dit
schouwspel van verschijnen en verdwijnen
bood op een poëtische manier een doorkijkje
naar een andere werkelijkheid, een venster
op het verleden. 3 Kunstenaar: Pé Okx.

5. DOOR NABESTAANDEN
Tijdens Allerzielen Alom stimuleren we
nabestaanden om uitdrukking te geven aan
herinneringen en een ambiance bij het graf
te maken. Daar zijn sinds 2007 inspiratieavonden voor georganiseerd. Er is moed
voor nodig. Er moet een drempel genomen
worden om dat te durven. Wij steunen en
begeleiden de mensen waar dat nodig is.
Vaak gaat het om mensen die nog in de
rouw zijn of nooit aan herdenken toe zijn
gekomen. Soms gaat het om verdriet van
wel veertig jaar geleden. Via de materie
komen verhalen op een nieuwe manier
naar buiten en kunnen ze worden gedeeld
met vrienden en familie. 3 Onder begeleiding van
kunstenaars: Hieke Pars (2005), Tonny van Sommeren (2007),
Mirjam Bakker (2009).
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Herinneringen ophalen aan Roos.

Appels van de boom die ze samen plantten.

Ontvangen post tijdens ziekte en na overlijden.

3 Vogelhuisjes
Een monument voor Roos gemaakt door haar
broer en beste vriendin. David en Melissa
maakten vijf vogelhuisjes met lcd-schermpjes
en koptelefoons. Ook maakten zij opnames
van vrienden en familie die herinneringen aan
Roos ophaalden. Voor wie keek en luisterde
kwamen de herinneringen weer tot leven, en
wie Roos niet kende ontmoette haar. Zoals
Melissa zei: ‘Vergeten herinneringen kwamen
terug en vervingen de bevroren herinneringen.‘

overleden man heeft geplant. Vrienden zitten
rondom het graf, ze lezen gedichten voor en
drinken een glaasje. Deze liefdevolle setting
is gemaakt door de echtgenote van de nog
geen jaar geleden overleden man.

ledene had dit monument gemaakt om de
wereld te laten zien hoe geliefd haar dochter
was en hoe al die kaarten hen gesterkt hadden. Lezen durfde ze de kaarten nog niet,
maar het maken van dit monument was een
ontroerende overwinning.

3 Gedekte tafel
Op een sfeervolle plek onder de notenboom
is een tafel sierlijk gedekt met kaarsen, appels, appelcider en glazen. De appels komen
van de boom die de vrouw samen met haar

3 Kaartenhuis
Een partytent waaraan insteekhoezen zijn
bevestigd voor alle kaarten die zijn ontvangen
gedurende het sterfproces en na de dood van
een jonge vrouw. De moeder van de over-

3 Bij de koffietafel
Als je collega is verongelukt laat dat een lege
plek op het werk achter. Juist bij het koffieapparaat. Een bevriende collega plaatste op
de begraafplaats een koffietafel en nodigde
daar vrienden en collega’s bij uit.
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3 Oliebollen en stoofpeertjes
In Castricum werden langslopende bezoekers
getrakteerd op een oliebol. De familie had
een pan op een petroleumstelletje staan. De
oliebollen waren gebakken omdat hun moeder en echtgenote zulke lekkere oliebollen
bakten. In De Rijp stond om dezelfde reden
een pan met stoofpeertjes te pruttelen op een
graf. Monumenten van culinaire heimwee.

Huisje voor tranen, suiker voor bezoekers.

Weken werken aan regenboog.

Zandtekening en rozen voor baby’s.

3 Duiven en winterharde viooltjes
Wat staat daar nou? Een kooi met witte duiven… Vader was een duivenmelker en voor
een avond was het gekoer op zijn eigen graf
te horen. Bij een graf verderop deelde een
vrouw winterharde viooltjes uit. Haar vader
gaf dat namelijk altijd aan iedereen mee die
bij hem langskwam.

Op een scherm achter het huisje wordt een
film vertoond van een klein kind dat suiker
snoept van het aanrecht. Een monument van
een moeder voor haar overleden zoontje dat
slechts vier jaar werd.

3 Voor de baby’s
Een echtpaar heeft voor het eerst, in veertig
jaar, openlijk kunnen rouwen om hun twee
dood geboren kindjes. Ze zetten een hart van
rozen en een schaal met een zandtekening
van een baarmoeder op het familiegraf. Een
hele stap, maar de opluchting was zichtbaar.

3 Suiker snoepen
Op de graven in de kerkvloer staat een
kartonnen huisje met daarin zakdoeken. De
zakdoeken voor de tranen hangen binnen,
verborgen misschien, privé. Buiten het huisje
staan kleine papieren bakjes met suiker.
Bezoekers worden via een tekst uitgenodigd
om een bakje suiker te pakken en er al snoepend mee over de begraafplaats te lopen.

3 Regenboog van mozaïek
Gedurende een aantal weken kwamen vier
zussen bij elkaar om te werken aan een mozaïekbeeld voor hun moeder. Het moest een
regenboog worden, want dat was het symbool
dat bij hun moeder past. Op de avond zelf
kwam de hele familie en werden er gedichten
voorgelezen.
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3 Een opstelling in de tuin
Twee vrouwen wilden hun moeder en oma
eren. Hun huis ligt aan de route tussen de begraafplaatsen, waar de Allerzielenbezoekers
langsliepen. In de voortuin werden een stoel,
de radio, een ochtendjas, meubels, voorwerpen en bloemen geplaatst. Dit keer dus geen
kabouter in de tuin maar een opstelling ter
ere van een overledene.

Jaap Velserboer en Ida van der Lee in overleg.

Oefening masterclass kunstenaars.

Bijeenkomst met alle initiatiefnemers.

6. Voortraject of educatief programma
Allerzielen Alom is een community art
project met een gevoelige thematiek.
Het is een proces dat naar een uitvoering
toe groeit en waarbij gaandeweg steeds
meer mensen betrokken raken. Het is
belangrijk om de gemeenschap erbij te
betrekken, hun vertrouwen te winnen
en hen te begeleiden. Daarmee krijgt de
uitvoering betekenis. In 2009 is er een uitgebreid educatief programma ontwikkeld
met masterclasses voor kunstenaars en
organisatoren, workshops voor mensen die
een deeltaak op zich nemen, workshops
of brainstormavonden voor amateurkunstenaars en inspiratieavonden voor
nabestaanden.

3 Masterclass kunstenaars
Tijdens twee- of driedaagse masterclasses
krijgen professionele kunstenaars een goed
beeld van Allerzielen Alom. Door oefeningen,
begeleiding en brainstorms ontstaan vernieuwende kunstvormen met rituele kwaliteit. Het
wordt duidelijk of de kunstenaars zelfstandig of met elkaar gaan werken of juist met
andere deelnemers en nabestaanden. Aan
het einde van de masterclass presenteren de
kunstenaars een idee of voorstel. Een aantal
kunstenaars wordt geselecteerd voor deelname aan Allerzielen Alom. 3 I.s.m Kunstenaars&CO
(werving en betaling) In 2009 door Ida van der Lee, Jaap Velserboer
(beeldend kunstenaar) In 2010 door Ida van der lee, Saar Frieling
(neerlandica), Mechtild Prins (theatermaker).

3 Masterclass organisatoren en regisseurs
Omdat er onder uitvaartondernemers, ritueel
begeleiders en anderen interesse bestaat
om zelf een Allerzielen Alombijeenkomst te
organiseren op een begraafplaats in de eigen
gemeente, ontwikkelden Ida van der Lee,
Mechtild Prins en Saar Frieling een speciale
masterclass voor initiatiefnemers. In een
vijfdaagse masterclass ligt de nadruk op de
waarde en de werking van kunst. Een Allerzielen Alomviering is een gesammtkunstwerk dat door de methodieken van de kunst
een grote creatieve kracht en een helende
werking kan hebben voor nabestaanden.
Aan elke initiatiefnemer wordt daarom een
kunstenaar gekoppeld die als regisseur kan
optreden. Ook wordt de opgedane kennis en
ervaring zoals het maken van een draaiboek
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Oefening met waardes Allerzielen Alom.

Olielampen en vuurkorven als lesmateriaal.

Zangoefening van Daphne Questro.

of het creëren van draagvlak, overgedragen.
3 In 2010 door: Ida van der Lee, Saar Frieling (neerlandica), Mechtild
Prins (theatermaker),

niet kunt vragen en wanneer. Het kan erg fijn
zijn als je als bezoeker gevraagd wordt wie
je herdacht hebt en hoe dat voelde. Ineens
komen er dingen los. Maar het moment van
de vraag en de manier waarop, doen er toe.
3 In 2009 door: Ida van der Lee, Mechtild Prins (theatermaker).

3 De kunst van het Namen zingen
Daphne Questro, zangeres en stembevrijder,
is inmiddels een bedreven expert in namen
zingen geworden. Daphne houdt workshops
voor degenen die het namen zingen willen
beoefenen, zowel professionals als amateurs.
Wel is het belangrijk dat men solo durft te
zingen en intuïtief gaat aanvoelen met welke
toon en stemming de naam gezongen dient te
worden. 3 In 2009 door Daphne Questro (zangeres)

3 Workshop publieksbegeleiding
Bij Allerzielen Alom spelen gastvrijheid en
rituelen een grote rol. De sfeer moet respectvol zijn, er mag niets worden opgedrongen,
mensen moeten zich veilig en ontspannen
voelen. Er zijn gidsen nodig om mensen op
hun gemak te stellen en er zijn ritueel begeleiders nodig die de mensen met zachte hand
aanmoedigen om deel te nemen aan een ritueel. Zij leggen uit wat de bedoeling is. Iedereen die zich verhoudt tot het publiek krijgt de
gelegenheid om een workshop te volgen die
zal gaan over een natuurlijke houding, over
herkenbaar zijn, over welke dingen je wel en

3 Vuur workshops
Binnen Allerzielen Alom wordt vuur gebruikt.
Vuur is een moeilijk materiaal en laat niet
met zich spotten. In een workshop worden
de diverse vuurvormen op praktische en
inhoudelijke aspecten besproken. 3 In 2009 door:
Lenneke van der Goot, Ida van der Lee, Reinier Kurpershoek (beeldend
kunstenaars).
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3 Workshops voor amateurkunstenaars
Allerzielen Alom is een community art project
waarin professionele en amateurkunstenaars
samenwerken. De creatieven en muzikalen
uit een gemeenschap wordt de mogelijkheid
geboden deel te nemen aan Allerzielen Alom.
Alle disciplines zijn mogelijk: zang en muziek,

Inrichtingsplan maken tijdens
masterclass voor organisatoren, 2010.
foto: Bill Wei

Spel(l)en met kunst, masterclass organisatoren.

Lampjes maken van fotoportret van overledene.

Workshop tot in de kleine uurtjes.

beeldend, theater, poëzie, tuinieren, houtbewerken, textiel etc. In de workshop wordt
gekeken hoe hun talent of vaardigheid een
plek kan vinden binnen Allerzielen Alom.
3 Door: Jaap Velserboer, Ida van der Lee.

3 Inspiratieavonden voor nabestaanden
Nabestaanden die op individuele basis
mee willen doen door bij of op het graf een
bijzondere ambiance te creëren worden in
deze workshop geholpen om hun poëtische
gedachten vorm te geven. Het is mooi als dit
een opening of aanleiding biedt voor contact
of gesprek met anderen. Het is voor nabestaanden heel bevrijdend om iets te doen voor
hun overledenen en om te praten. Een workshop is bedoeld om iedereen een passende
vorm te helpen vinden, om de mensen aan te
moedigen en te begeleiden. 3 In 2007 door: Tonnie van
Sommeren (kunstenaar), Ida van der Lee; in 2009 door Mirjam Bakker
(kunstenaar), Ida van der Lee.

3 Foto-inloopavond
Veel mensen vinden echte workshops een
brug te ver; ze denken dat ze niet creatief zijn.
Om die mensen toch op een laagdrempelige
manier hun overledenen te laten herdenken,
worden er ‘foto-scansessies’ georganiseerd.
Mensen kunnen met hun fotoalbum naar een
locatie komen om foto’s van hun overledenen
te laten scannen en printen. De foto’s verwerken wij in lichtobjecten en kunnen op de
avond zelf opgehaald worden door de nabestaanden. Mensen zijn verrast dat zij op een
simpele manier mee kunnen doen. 3 In 2007 door
Marcel Fraij, Ida van der Lee; in 2009 door Vronie Achenbach, Ida van
der Lee.

3 Brainstorm voor koren
Hoe maak je van een gewoon optreden een
Allerzielen Alomoptreden? Vaak zijn er lokale
koren die willen participeren in Allerzielen
Alom. Om te voorkomen dat het de sfeer van
een algemeen herdenkingsconcert wordt,
kijken we hoe je lokale koren op een goede
manier kunt integreren in Allerzielen Alom.
Een brainstormsessie, waaraan vertegenwoordigers van koren mee kunnen doen.
3 Door: Daphne Questro (zangeres), Ida van der Lee.
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Lichtbeelden op de Biezen, Santpoort.
foto: Andrew Greening
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Vieringen
Een viering is op te vatten als een gezamenlijk kunstwerk. De kunstenaars, de nabestaanden, de gemeenschap en ook amateurkunstenaars spelen een rol. Alle losse onderdelen worden door een regisseur tot een geheel gesmeed, zodat op de avond zelf alles met alles
verbonden is en er een gezamenlijk werk ontstaat. Er zijn vieringen
ontstaan in alle soorten en maten. Klein en groot, stads en dorps, met
meer of minder budget gerealiseerd. Sommige zijn onvermengde
Allerzielen Alomvieringen, geregisseerd door Ida van der Lee en haar
team. Andere zijn georganiseerd vanuit kunstinstellingen, vanuit uitvaartverzorgers, of begraafplaatsbeheerders. Feit is dat deze vieringen er zonder Allerzielen Alom niet geweest zouden zijn. Ze zijn alle
geïnspireerd door het gedachtegoed dat Ida van der Lee in vijf jaar
tijd heeft ontwikkeld en voldoen in mindere en meerdere mate aan de
acht criteria die aan de basis van een viering liggen:
Namen zingen bij de Vuurcirkel.
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1. Allerzielen Alom is een seizoensgebonden viering en vindt plaats
tussen half oktober en half november. De herdenking begint na
zonsondergang als de duisternis is ingezet.
2. Allerzielen Alom gaat over het herdenken van individuele doden.
Dit betekent dat alle activiteiten en vormen gericht zijn op het
herinneren en herdenken van concrete doden van individuele
mensen.
3. Vieringen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht culturele of
religieuze achtergrond en ongeacht waar iemands doden begraven of gecremeerd zijn.
4. Voor mensen die hun doden niet op de betreffende locatie hebben begraven of gecremeerd zijn er plekken ingericht om ze
te herdenken. Vaak worden deze plekken gevormd door rituele
kunstvormen.
5. Individuele initiatieven worden gestimuleerd en zo nodig ondersteund. Dit betekent dat nabestaanden bij een graf of zelfgekozen
plek naar eigen idee een overledene mogen herdenken.
6. De begraaf- of gedenkplaatsen worden verlicht en gastvrij aangekleed. Gidsen, gastheren of –vrouwen maken de locatie toegankelijk en gastvrij. Er zijn plekken ingericht met eten en drinken om
de ontmoeting met anderen te stimuleren.
7. Inzet van kunst en kunstenaars is essentieel en een voorwaarde.
Kunst is de motor van de verbeelding die toegang kan geven tot
het mysterie van de dood.
8. Allerzielen Alom is een community art project. Dat betekent dat
de gemeenschap van het begin af aan bij de viering wordt betrokken. Een voorbereidingstraject met informatie en workshops is
noodzakelijk om de link met de gemeenschap te maken.
A L O M
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3 Allerzielen Alomvieringen onder regie van Ida van der Lee
Kunstenaar Ida van der Lee heeft twaalf vieringen zelf geregisseerd.
Middels de trial and error-methode heeft zij de artistieke en inhoudelijke regie gevoerd. Ze is hierin bijgestaan door een kernteam met wisselende bezetting. Beeldend kunstenaar en curator Jaap Velserboer
heeft in alle vieringen geholpen met het inrichtingsplan en de keuze en
begeleiding van de kunstenaars. Ronald Tebra van iMagineAir, voorheen Projectbureau Zaanstreek, heeft al een aantal jaar de productie
en het lichtontwerp verzorgd. In 2007 had hij de zakelijke leiding in
handen. Ellen Klaus heeft in de communicatie en marketing haar diensten bewezen en blijft betrokken.

kunnen creëren, samenwerken en oefenen. In workshops hebben
nabestaanden zich voorbereid. Op elke locatie verschenen we met een
vrachtwagen en zetten we een grote werktent op.
3 Deelname: 45 kunstenaars
3 Locaties:
Amstelveen - Zorgvlied
Blaricum - begraafplaats op de Woensberg en het lange bospad
Castricum - begraafplaats Onderlangs en duingebied
Purmerend - kerkhof Overweersepolderdijk met processie vanaf
veemarkt
Schagen - Yarden crematorium Schagerkogge

3 2005 - Pilotproject in Amsterdam
De eerste locatie was in Amsterdam op de grootste begraafplaats van
Nederland. Het was een pilotproject en heette Allerzielen Allicht. Kunstenaars hebben gedurende een maand in een leegstaande loods op
de begraafplaats gewerkt. Hier zijn de eerste kunst-, vuur- en inrichtingsvormen ontwikkeld. Ook werden kunstenaars gekoppeld aan nabestaanden om iets bijzonders bij het graf te creëren. We hebben voor
het eerst geëxperimenteerd met ‘rituele kunstvormen’ voor iedereen.
3 Productie: Debbie Straver 3 Deelname: 35 kunstenaars
3 Locatie:
Amsterdam - De Nieuwe Ooster

3 2008 - Twee opdrachten
Twee Yarden-vestigingen gaven ons de opdracht tot twee Allerzielen
Alomvieringen. Er is een keuze gemaakt uit reeds ontwikkelde kunstvormen. Het personeel van de locaties heeft meegewerkt.
3 Locaties:
Groningen - Yarden Crematorium Groningen
Schagen - Yarden Crematorium Schagerkogge, tevens uitreiking
Yarden-prijs

3 2007 - Uitbreiding naar vijf locaties in Noord-Holland
Na het succes in 2005 is een schaalvergroting toegepast. Op vijf begraafplaatsen in Noord-Holland is getoetst of het concept op verschillende locaties qua gemeenschap en landschap werkte. Op veel locaties
werd het omliggende landschap zoals de duinen of bospaden gebruikt.
Zaandam was de thuisbasis; daar hebben de kunstenaars in een loods
A L L E R Z I E L E N

3 2009 - Community en educatie
In kleine gemeenten is gezocht naar lokale organisatoren, waardoor
de vieringen van binnenuit de gemeenschappen vorm zou krijgen. Voor
de organisatoren waren er diverse bijeenkomsten georganiseerd om
kennis op te doen. De gemeenten, kerken en welzijnsorganisaties waren meer betrokken. Er was een uitgebreid educatief programma met
workshops voor nabestaanden, amateurkunstenaars en vrijwilligers.
De kunstenaars volgden voor de eerste keer een masterclass.
3 Secretariaat: Annemiek van Harten
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3 Deelname: 19 kunstenaars
3 Locaties:
Edam - begraafplaats Grote Kerk; organisator: Christine Ravenhorst
Graft-De Rijp - NH en RK kerken en begraafplaatsen en zerkenvloer.
Organisatie: Marian van der Veen, ritueelbegeleider
Velsen, Santpoort Noord - De Biezen Algemene Begraafplaats
Organisatie: Alice Loeters uitvaartverzorging i.s.m. gemeente Velsen
3 Onder de vlag van Allerzielen Alom
Veel organisatoren zijn geïnspireerd geraakt door verhalen, de publicatie of de website. Om tot een uitvoering te komen moeten ze voldoen
aan de criteria en krijgen ze van Ida van der Lee begeleiding, adviezen
en ondersteuning. Sinds dit jaar is het echter nodig om een masterclass te volgen. Alleen begeleiding is niet voldoende gebleken om het
gedachtegoed te doorgronden.
3 2008
In 2008 is de publicatie Allerzielen Alom – Kunst tot herdenken uitgekomen. Een sfeervol, verleidelijk boek, waarin een kijkje in de keuken
werd gegeven. Het kon als handleiding gebruikt worden. Hier kwamen
verschillende nieuwe initiatieven uit voort. In de meeste gevallen waren het ritueelbegeleiders die het initiatief oppakten.
3 Locaties:
Apeldoorn - Begraafplaats Soerenseweg.
Organisatie door ritueelbegeleiders
Leeuwarden - Huizumer begraafplaats.
Organisatie door spreker bij uitvaarten
Winschoten - Begraafplaats Acacialaan.
Organisatie door ritueelbegeleiders
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3 2009
In Noord-Brabant is Allerzielen Alom opgepakt door Schatten van Brabant, een cultureel programma van de provincie Brabant.
3 Locaties:
Bergen op Zoom - Begraafplaatsen en crematorium Zoomstede
door CBK West-Brabant.
Biezenmortel - Landpark Assisië
door CBK ’s Hertogenbosch
3 Overige locaties:
Amsterdam IJburg - Oecumenisch centrum De Tronk
door theoloog en nabestaande
Apeldoorn - Begraafplaats Soerenseweg
door ritueelbegeleiders en gemeente
Castricum - begraafplaats Onderlangs
door therapeut, studenten, gemeente
Leeuwarden - Huizumer begraafplaats
door een spreker bij uitvaarten en theatergroep
Vlaardingen - Begraafplaats Holy
door kunstenaar en welzijnswerker
3 Zelfstandige voortzetting onder nieuwe naam
Diverse locaties zijn zelfstandig onder een eigen naam doorgegaan
en hebben de intentie om er een jaarlijkse traditie van te maken. In
Amsterdam vieren ze op De Nieuwe Ooster sinds 2006 ‘Herinnering
Verlicht’. In 2009 kwamen er 7000 bezoekers.
In Noord-Brabant breiden ze onder een nieuwe naam uit naar vier
locaties. Er komen vieringen in Biezenmortel, Breda, Eindhoven en
Roosendaal. Zij gaan langzaam uitbreiden om in 2018 met de culturele
hoofdstad een gevestigde traditie te presenteren.
Ook andere locaties gaan over op een nieuwe naamvoering. Elk jaar
A L O M
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3 Initiatieven geïnspireerd door Allerzielen Alom
Allerzielen Alom is een grote inspiratiebron en een voorbeeld voor veel
meer initiatiefnemers. In Assen, Alphen aan de Rijn, Oostzaan, Westzaan, Leiden, Son en Breugel zijn begraafplaatsen en dorpspleinen
versierd ter gelegenheid van Allerzielen. Ook op bijzondere locaties
als de Utrechtse Domkerk en in Fort Vuren, het Openluchtmuseum in
Arnhem of op Troostdag Heiloo zijn er activiteiten.

Trompettist in bootje op de vijver van de Biezen, Santpoort 2009.
groeien de bezoekersaantallen. In Amsterdam IJburg, Apeldoorn,
Castricum, Groningen, Schagen en Winschoten zijn ze al twee of drie
jaar bezig. In Blaricum, Purmerend hebben ze vorig jaar de draad weer
opgepakt. In Velsen, Vlaardingen en Bergen op Zoom gaan ze op eigen
kracht door. In De Rijp willen ze elk tweede jaar een viering houden.
A L L E R Z I E L E N

3 Toekomstmuziek
De teller van Allerzielen Alom en alles wat daaruit voortgekomen
is, staat tot en met 2009 op 42 vieringen. Met 2010 erbij komen we
waarschijnlijk op 65 vieringen. In Baarn, Bergen N-H, Utrecht, Heerenveen, Beuningen en Limburg zijn er voorbereidingen gaande. Er leven
dromen in Waalwijk, Maastricht, Den Bosch, Lochum en Zutphen.
De initiatieven vergen veel werk en inspanning en ook de vertaling van
visie naar uitvoering is niet makkelijk. Educatie om kennis en ervaring
over te brengen is hard nodig. De masterclasses die dit jaar voor het
eerst zijn opgezet zijn geen overbodige luxe. Bovendien verstevigt het
de netwerken en wordt voorkomen dat iedereen zelf het wiel uitvindt
en op een eiland opereert. Om een Allerzielen Alomviering te kunnen
vieren is het nodig om de masterclasses te volgen, de criteria te hanteren en op één lijn te zitten qua visie en mentaliteit.
Vanaf 2010 zal Ida van der Lee de uitvoerende kant meer loslaten en
zich toe gaan leggen op het opleiden van kunstenaars en op het overdragen van haar kennis en ervaring aan nieuwe initiatiefnemers. Een
kenniscentrum en een virtueel inspiratieplatform zijn in het verlengde
hiervan de nieuwe doelstellingen. Ook wil zij jaarlijks een Allerzielen
Alomkunstmarkt organiseren. Hierin tonen kunstenaars die ervaring
hebben met Allerzielen Alom hun kunstwerken en bieden hun specifieke diensten aan zoals workshops en begeleiding.
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Kick Off 2007, Kunst en Cultuur Noord-Holland.

Publiciteit
Naast onze eigen informatiebronnen als de
website en de publicaties heeft Allerzielen
Alom in vijf jaar tijd veel aandacht gekregen in de pers. De lijst aan publiciteitsuitingen is indrukwekkend.
Publiciteit helpt enorm om het taboe
rondom de dood te doorbreken en om
twijfel en aarzeling bij buitenstaanders ten
aanzien van het initiatief weg te nemen.
Het helpt bij de langzame acceptatie van dit
fenomeen. Als alle drukwerk in kranten,
vakbladen, publicaties, posters, vakbladen
op de vloer uitgelegd zou worden, bedekt
dat ruim twintig vierkante meter. Daarvan
bestaat bijna de helft uit beeld.

Publicatie 2008.

Driehoeksbord, Blaricum 2007.

3 In eigen beheer
• Videofilm Allerzielen Allicht.
Een film over zowel het proces als de eerste
viering.
30 minuten 3 2005 Ruth Meijer & Marja Sonneveld.
• Website www.allerzielenalom.nl
Een uitgebreid podium voor het ontwikkelde
gedachtegoed en het beeldmateriaal. Sinds
kort is de site ook in het Engels vertaald.
3 Ontwerp: Communications 2020, 2007; webmaster: Bill Wei.
• Publicatie Allerzielen Alom Kunst tot herdenken
3 Samenstelling: Ida van der Lee; tekst: Peter Brusse, Ida van der
Lee, dr. Erik de Maker, dr. Thomas Quartier; fotografie: Max Linsen,
Oski Collado, Pieter van den Boogert, Ronald Tebra; redactie: Louise
Koopman; vormgeving: Arnold Weel. Formaat: 24 x 17 cm, 96 pagina’s.
2008 Uitgeverij Meinema / Ida van der Lee,
ISBN 978 90 211 4203 6, oplage 2000.
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3 Presentaties en exposities
Allerzielen Alom komt het beste uit de verf
als verhaal met beelden erbij. Ida van der Lee
houdt in het hele land lezingen, geeft gastlessen en wordt uitgenodigd bij symposia en
debatten. De context waarin dit plaatsvindt
is meestal cultureel van aard zoals cultureel
erfgoed, community art, volkscultuur en
kunstopleidingen. Ook de uitvaartbranche
weet haar te vinden bij bijvoorbeeld jubileumvieringen. En ze heeft zelfs een aantal
maal op het altaar in de kerk gestaan. Ook is
er al over Allerzielen Alom gepreekt door de
pastoor.
Allerzielen Alom staat ook op uitvaartbeurzen
en er zijn overzichtsexposities met vooral
foto- en videomateriaal. En… bij de presentatie van dit boek komt er de eerste Allerzielen

Uitreiking Yarden Prijs in Schagen, 2008.

Aandacht in landelijke pers.

Officiële opening, Zorgvlied, 2007.

Alommarkt waarin kunstvormen van de afgelopen vijf jaar worden gepresenteerd.

gestimuleerd. Anderzijds draagt het bij aan
het doorbreken van het taboe dat nog altijd
om ‘de dood’ hangt. 3 Jury: Jacobine Geel (theologe, televisiepresentatrice en columniste); Manu Keirse (directeur Academisch
Ziekenhuis Leuven); Frits Scholten (Senior Curator of Sculpture van
het Rijksmuseum).

maakte een liveuitzending vanuit Santpoort.
De klanken en de emoties van de mensen
brachten het voor de luisteraars heel dichtbij.

3 Prijs
In 2008 ontving Allerzielen Alom de Yarden
Prijs. Een bedrag van 25.000 euro voor gerealiseerde vernieuwende en grootschalige
initiatieven op het gebied van levenseinde en
uitvaart. Uit het juryrapport: Een waardevol
project. Hoewel ‘Allerzielen’ een traditioneel
levensbeschouwelijke associatie kan oproepen, is het een uitnodigende manier om
oude tradities en rouwrituelen in te passen
in ons moderne leven, ongeacht de geloofsovertuiging. De behoefte aan herdenking
is groot. Met dit project snijdt het mes aan
twee kanten; persoonlijk leed wordt erdoor
verzacht en daarmee wordt verliesverwerking

3 Radio en TV
Veel mensen kennen Allerzielen Alom van tv.
Het is negen keer in televisieprogramma´s
aan de orde geweest (bijna twee uur). Hiervan was het vijf keer uitgebreid in landelijk
bekende programma’s zoals Een Vandaag, De
Wandeling van de KRO en Lux van de IKON.
Zeven radioprogramma’s hebben ruim drie
uur gevuld met Allerzielen. Programma’s als
Plein Publiek van de NCRV, De Avonden van
de VPRO en Kruispunt van de KRO. De laatste
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3 Geschreven pers
De kranten hebben op landelijk, regionaal en
lokaal niveau veel aandacht aan Allerzielen
Alom besteed. Alleen de Allerzielen Alomuitvoeringen onder regie van Ida van der Lee
tellen we hiervoor mee.
In algemene artikelen over bijvoorbeeld
veranderende rituelen rondom sterven en
dood wordt Allerzielen Alom altijd als nieuwe
ontwikkeling genoemd.
Veertien keer schreef de landelijke pers over
het project met als topper een artikel met
een grote foto op de voorpagina van NRC
Handelsblad. Diezelfde dag stond het ook op

de voorpagina van Het Parool. De regionale
pers schreef 32 keer en de lokale pers 52
keer over Allerzielen Alom. 67% hiervan was
publiciteit vooraf. Dat is belangrijk om inwoners aan het idee te laten wennen en hen er
kennis mee te laten maken.
3 Vakbladen
Vakbladen gelieerd aan de uitvaartbranche,
zingeving en religie houden erg van Allerzielen Alom. Van de 35 artikelen is de helft in
dergelijke bladen verschenen. Wat opvalt is
dat Allerzielen Alom altijd gezien wordt als
rouwverwerking, terwijl het toch echt breder
is. Kunst en cultuur laten Allerzielen Alom
vaak links liggen. Ze weten in het algemeen
meestal niet goed raad met community art en
al helemaal niet als het gaat om de thema’s
als rituelen en de dood. Toch komt daar al
langzaam verandering in.
3 Publicaties
Allerzielen Alom wordt gevolgd door verschillende wetenschappers. De Radboud Universiteit Nijmegen doet vanuit het Centre for
Thanatology van de Faculteit der Religiewetenschappen o.l.v. prof. Eric Venbrux onderzoek naar de nieuwe ritualiseringen van de
dood die zijn voortgekomen uit het Allerzielen
Alominitiatief.

Dit onderzoek leidde tot een aantal artikelen
van Thomas Quartier, Eric Venbrux, Erik de
Maaker, Meike Heessels, Joanna Wojtkowiak
en William Arfman (in wisselende samenstelling)
1. In het Jaarboek voor liturgieonderzoek uit
2008 staat een artikel van 22 pagina’s, ´Kreatieves Totengedenken. Rituelle Erinnerungsräume in einem niederländischen Kunstprojekt´. 3
2008, Instituut voor religiewetenschap Groningen, ISSN: 0924-042X.
2. God en Kunst, een rijk geïllustreerd en mooi
vormgegeven boek van 319 pagina’s over het
verdwijnen en het verschijnen van het religieuze in de kunst, onder redactie van filosoof
Philip Verdult. Het 16 pagina’s tellende hoofdstuk ‘Kunst als religie’ gaat over Allerzielen
Allicht. 3 2009. Uitgeverij Lannoo, ISBN 978 90 209 8282 4.
3. De dood leeft! Denken over na de dood en
ons leven vóór de dood. Paperback van 223
pagina’s met theologische, filosofische en
religiewetenschappelijke beschouwingen over
de dood. Het hoofdstuk over Allerzielen Alom
heet ‘Het Nieuwe Allerzielen. Buitenkerkelijke
dodenherdenking en religiositeit’ en beslaat 16
pagina’s. 3 2010, Uitgeverij Kok, ISBN 978 90 435 1769 0.
4. Tevens is er een scriptie geschreven waarin
Allerzielen Alom wordt behandeld:
Analysing Allerzielen Alom. Material Culture
in an Emerging Rite. William Arfman. 3 2010,
Sidestone Press, in druk.
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3 Overige publicaties
1. Herinnering aan alle zielen. Nieuwe rituelen om de doden te herdenken, Berber Bijma,
cultureel antropoloog. Zij wijdt 6 pagina’s aan
Allerzielen Allicht. 3 2007, Uitgeverij Meinema, ISBN 978
90 211 4165 7.
2. Ziel, Allerzielen. Een rijk geïllustreerde
publicatie met de verslaglegging en beschouwingen over de Allerzielen Alomvieringen
in Brabant, te weten Bergen op Zoom en
Biezenmortel. 3 2010, CBK ‘s-Hertogenbosch en CBK
West-Brabant; in opdracht van Schatten van Brabant en Provincie
Noord-Brabant; formaat 34 x 23 cm, oplage: 500, 48 pagina’s.
3. In 2009 heeft de Stichting Kerkhof Overweersepolderdijk Purmerend ter gelegenheid
van de voltooiing van de restauratiewerkzaamheden op de begraafplaats een bundel
uitgegeven met daarin alle tekeningen die
Pietsjanke Fokkema maakte van alle graven
als onderdeel van Allerzielen Alom 2007.

