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Nomen Zngen. Dophne Questro en Sorc Jens (Zong), Reinier Ku+ershoek (Vuurcikel)

Bij de vuurcikel s.htijven mensen de noom von hun overledene op een bhefle. Zangerc zingen deze nomen. Foto: Mox Linsen.

Beeldend kunstmaar lda van der Lee ( 1961 ) is
initiitiefnemer vqn Allerzielen Alom, een viering
op begraafplaatsen wadrbij de doden weer sdnletl

zijn met hun nabestaanden. Haar ideaal is em
hedmdaagse Allerzielenviering waarbij op 2 nlvember

qlle begraalblaatsen en kerkhoven sfeervolle
ontmoetingsplekken zijn waar me sen hun d1de

Jirmiliekclen en vrienden herdenkm.

it jaar zijn er meer dan twintig vieringen in het kader
varr Allerzielen Alom. Op verschillende plaatsen is zo
al een traditie gevestigd. De kunstenaars die hierbij
betrokken zijd scheppen nieuwe betekenisvolle ritu-

ele l ormen. Moderne kunst verbindt zich met chistelijke
tradities zoals het gebruik van r.uur, kaarsen, het kruis,
zang en muziek. Het blijkt een manier van herdenken die
aansluit bij de samenleving van nu en is niet gebonden aan
of afkerig van een religie. Kunst is de'rnotor van de ver-
beelding' waardoor mensen handvatten en een plek krij-
gen om hun doden op een bijzondere manier te vieren.

lda van der lee:'In Polen heb ik een aantal maanden op
de kunstacademie gezeten. Ik ken de Allerzielenviering
uit verhalen van de Polen. De begraafplaatsen zijn dan
een ontmoetingsplek en een zee van lichtjes, dat spreekt
me aan. Ik vind het niet meer dan normaal dat eens per
jaar de doden centraal staan. Het is in o[ze cultuur een
gebrekr dat we dat zo wegdrukken. De kerken hebben hier
iets laten liggen.



Het moment dat het munije viel, was jaren latet toen een
buurwouw vertelde dat ze in Rome was geweest met Aller
zielen en dat het zo levendig was op de begraafplaats. Er
werden gedichten voorgedragen en muziek gemaakt.'

Evocatie

'Je gaat analyseren, wat kan hier wel en wat kan hier niet.
Somnlige dingen zijn in de samenleving van nu te karho-
liek. Met skelctten en doodshoofden, zoals in Mexico, moet
je hier niet gaan spclen. Dal lijkr op een griezelfilm, het
heeft voor ons een andere betekenis. Kaarsjes zetten kan er
wel bijhoren, maar het kan fiauw worden. Je moet name-
lijk niet alles met kaarsen doen. Je moet frisse dingen doen
die in de seculiere samenleving aansprekend zijn, daar ivil-
len rnenscn vefiast worden en zich er mee kunnen iden-
tificeren. Een tekst van Cees van der Pluijm op internet,
'Het kerkhaf tot leveil, een bijzonder Allerziele ', over een denk-
beeldig Allerzielen in Nederland maar op de Mexicaanse
manier (een levendig fecst van de doden). \ ,verd mijn
scdpt. De kunstvormen zijn erin gegrocid.

De eerste viering was op de Nieuwe Oosterbegraafplaats
in Alnsterdam, in 2005. Dat is niet zomaar gedaan, het
blijft steeds een kwestie van veel wantrouwen, aarzcling
en twijfel wegnemen. Mensen denken toch dat je de draak
mct ze steekt. De reputatie van kunst is dat hct altijd wat
conl iontererld is, dat het moet schuren. 'Mooi zi jn'en
'helend zi jn'staat niet in dar j t je. Ik denk dar kunsr dat
wel kan betekenen. ln die eerste viering maakte ik duo's
van kunstenaars rnet nabestaanden. Maar, het $,ordt dan
een beetje een exclusieve expositie. Iedereen loopt er langs:
' is dit  bi jzonder'  of is dat mooi?' En war doe je dan mer
de mensen die daar niet iemand hebben l iggen? Zo krcam
ik op collectieve rituelen op plekken waar iedcrecn terecht
kan. Iedereen loopt 1-vel rond met een aantal doden die in
je hart wonen. Die liggen op verschillende plaarsen of zijn
gccremeerd. Er moetcn plekken zijn waar icts gcdaan kan
wordenr een bol let je planten, een kastje inr ichten, al ler lei
\  or  mcn, hcr dan tal  breiJ l  /  ich ) leed) J i r .
In aanvang autonome kunst kun je goed ombuigen of
ombouwen en geschikt maken voor fr isse, verrassende
dtuelen. wat alt i jd moet is dat het tot een evocatie komt,
dat het uit  mensen haalt wat er in opgesloten zat en het
verhalcn naar buiten laat komen, daar zoek ik naar.'

Het geleefde leven

'Ik focus op het geleefdc leven. Het is ook geschikt voor
degenen die rouwen, maar ik wil vooral dat cens per jaar

de doden centraal staan. Omdat de doden weggestopt wor,
den, raken mensen in de problemen. Ze kunnen het niet
kwijt omdat de samenicving daar geen mogelijkhcden voor
biedt, dan wordt het een ziekte en gaat het over in mis,

ldo von der Lee

sen en verdiet. Maar ivat er w€i is, zijn hednneringen, het
gedachtegoed en inspirat ie van de overledene. Doden ver-

anderen in vcrhalen, in een essentic, een karakterschets, in
uitspraken. Als je daarmee aan de slag gaat, is het een stuk
minder ingewikkeld. Ook voor mensen die niet in de rouw
zijn, is het belangrijk: gewoon een cerbetoon aan opa en
oma, eens perjaar besteedjeweer even aandacht aan ze. Ik
probeer het te ontdoen van de zwaarte, het kan met humor.
lichtheid. schoonheid.'

Breiende vrouwen

'Afgelopen jaar had ik als nieuw ri tueel 'breiende vrou-
wen'. Een kunstenaar had dezc vrouwen gespot in een

kerk in Edam. Het is cen zusterkring die sokken en kleer-
tjes breit, waaryan de opbrengst voor de kerk is. lk zeg dan:
laat de mensen bijAllerzielen Alom meebteien of doorbreien.
Dan komen de verhalen over jouw moeder, jouw oma. wat
deden die? Wat voor een handwerkeNaringen hadden zii?

Hadden ze het van de nonnen geleerd of is er nooit wat
van terecht gekomen? Iets van het doorgeven en tradities
zit  daar in.

A-llerzielcn is in de herfst. dat is niet voor niets. Er is duis-
ternis, de vergankelijkheid, bladcren vallen van de bomen.

Dit maakt de dood het meest voelbaar Er gaan door de kou
ook ccht meer mcnsen dood. Je wordt er een beetje bang
van, je moet er iets mee. Hct mysterie van de dood en de
verbeelding is iets wat hecl dicht bij elkaar ligt. Een myste-
de is iets waar we geen antlvoord op hebben. Ga je er voor

weglopen of ga je het koesteren?'
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BladeftoPtt bij de enttee van begroafPloots Zorgr'lied in Amsterdom'

Bii de entrees von de begroofplaotsen igt een blodertopiitvroliik'

lichtig en met een besefvon vergankelijkheid moeten mensen er

doorheen om het tefiein te betreden. Foto: Mox Linsen'

Geen theelichtjesfestiin

'Allercielen Alom wil clgens voor slaan Het is vanuit de

kunsl geinit ieerd cn als jc er geen kunstenaars bi j  haalt

of cr anders over dcnkt, moet je l let anders noemen Hct

noet geen thcclichtjesfestijn worden Zo zie jc t<erst ook

vcrwordcn tot alleen maar' kerstmarkten. Menscn wctell

vaak niet meer dat het mct kindje Jczus tc maken hecfl

Die zijn alleen naar mct lichtjes en versicrselen bezig Om

darbij Atterziden AIafl te bewakcn moet je toch een beeqe

institutionaliseren. Ik hoop ecn kenniscenlrunl te lvorden,

mijn erva ng lvil ik doorgeven als kennis lk ben meer net

overdlagen begonncn, \{e geven nLl introductiedagen voor

mensen uit de uilvaartbranche, ritueelbcgeleidcrs en klln-

stenaars alsmcdc een masterciass voor organisatoren l leze

dagcn wordcn zeer ir-rspircrcnd gevonden Zo kun je een

tradit ic vestigcn en zorgen dat het geen slap kunsl je wordt

Kunstenaars bewaken vorm cn inhoud, vorm en lver

klng, bl i jvcn hel aanscherpcrl- In Polcn of Mexico werkt

bet anclers. daar speelt de autoritcit van de kcrk een grotc

rol zi j  bepaalt wat mensen denken. Het gaat ovcr henel

en hcl en dat concept ondcrsteunt de tradit ie Daarop zi jn

cle gebruiken gebaseerd. Hier zijn de gebruiken anders, die

gaan over het gelecfde levcn. Hicr ben ik vanuit de kunst

eigenl i jk de autori teit ,  het heefi  regie nodig. Gooi je iets

over mensen heen zodat ze opgeslotcn blijven of bedcr-tk

je vormen dje iets uit  de menscn haien zodat het rveer

gedeeld wordt, zodat de inspiratie cn het gedachtegocd van

dc overlcdene wecr naar buiten komt?'

Kunst als voertuig

' Ik ben kunst weer meer gaan promotcn om de sa[lenle-

virg te laren zien /at kunst kan betekencn. ook al bcn ik

rnet een oude kerkelijke traditie bezig, ik ben wel cen kun

stenaar. Kunst is een belangrijk middel, een voertuig om

mensen in de vcrbeelding mee te nemen. Als jc denkt dat

kunstenaars binnen Allerzielcn Alom overbodig zijn, ben

je eigenlijk slordig en onverschillig bezig. Als dc kwaliteit

van een uitvoering of viering niet goed is, dan blijf je cen

observant, word je niet meegevoerd. Nieuwe ituelen moe-

tcn zich ontwikkelen, zodat het op zijn plek valt Het is ook

eigen aan kunst om niet snel tewcden te zijn.'

Nieuwe ri tuelen

'Bij herdcnkingen rvorden vaak gedichten vootgelezen'

Dat vind ik vaak net te wehig. Je gaat niet communlceren,

iedereen blijfi zo opgesloten. wij knippcn nu zo'n gedicht

op in woorden. Mcnsen kunnen een woord uitkiezen die

een rclatie hceft met de ovcrledene Daar kunnen ze een

verhaal bij vertellen. Je haalt dic verhalen actiefuit de men-

sen, de verhalenworden weer gedeeld met elkaar Ook heb-

ben wc de losse woorden gezongcn, die kregen een nieuwe

volgorde. De nieuwe dtuelen komen in ons bestand ln

sommige gcval len geef ik de kunstenaars de opdracht om

eerl betcre vonngeving te bedcnken zodat een ritueel beter

\rcrkt- Zo hadden we wijnkistjes voor herinnerdingen Een

kunstcnaar hceft er nu een u]ooic kast voor gemaakt'

De doden leven voort

'lk sta zcker open voor samenwerking met kerken Eerst

noercn zii het zien en zich er mee durven te verbinden Het

is lelkcns een lastig uit te leggen project Bepaaide kunstvor-

men die ontwikkeld zlir door Allercielen Aloz kunnen heel

goed in een kerk met een Allerzielenviering of bij de afslui-

ring ran het kerkelijke jaar \ryaarbii de doden herdacht wor

den. Bij zo'n dienst zou hct namen zingen hcel goed kunnen

De kerk heeft het over continuiteit :  de doden leven voort '

\{aar cle hedendaagse samenlcving is een beetje van: dood

is dood en klaar is klaar en weg is weg. In het innerlijk van

de rncnsen zijn de doden echter nog van invloed Die bepa-

len hun dcnken, dingen die ze van hun ouders geleerd heb-

ben zingcn door. De samenleving biedt nauwelijks hand-

vattcn om daar uitdrukking aan te geven .Daar is Allerzielen

Aldlfl voor. Mensen voelen datjuist dat hct is waar ze eigen-

lijk behoeftc aan hadden, zonder het eigenlijk te beseffen'

In september verschijnt het boek Dd Muze ran het Herdenken'

vijf jaar Allerzielen Alon Dit boek wil laten zien dat kunsl

een nicuwe, inspirerende vorm van herdenken kan bieden'

Jan Meije ng is rcdactielitl t'an dit blad.

Viedngen Yan (a{geleiden van) Allerzielen AIom in 2Ol0:

l l  oktober: Bergen (N-H)

2 november: Amsterdam, begraafplaats Buitenveldert

I november: Santpoon-Noord, De Biezen

5 november: Baarn, zorginstelLing Amerpoort

Even:uele andere plaatsen: zie www.allerzielenalom nl




