Begraafplaats Nieuwe Oranjetuin brug tussen heden en verleden

Waar de stenen spreken
In het hart van Paramaribo ligt een oude begraafplaats. De rijk versierde
graven vertellen de geschiedenis van de Surinaamse hoofdstad en haar
bewoners. Zo vormen zij een brug tussen heden en verleden.
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ZICHT OP NIEUWE ORANJETUIN. VERSCHILLENDE GRAFMONUMENTEN HEBBEN DRINGEND HERSTEL NODIG.
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HOMO BULLA: DE MENS IS ALS EEN ZEEPBEL. OP DE BEGRAAFPLAATS IS VEEL BIJZONDERE SYMBOLIEK TE VINDEN.
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Terwijl in Nederland in de 17e eeuw nog volop in kerken
werd begraven, was dat in de overzeese kolonies en gebiedsdelen meestal niet het geval. Als er al een fatsoenlijke kerk
aanwezig was, werd die zelden gebruikt als begraafplaats.
Doorgaans werden de doden begraven in of bij een fort en
soms werd hiervoor zelfs de tuin gebruikt, iets wat we ook
terugzien in Indonesië en India.
Diezelfde tuin gebruikten hoge ambtenaren en hun gezinnen op zondag om te ontspannen van hun wekelijkse
beslommeringen. In Paramaribo werden de doden aanvankelijk ter aarde besteld in en om fort Zeelandia en een enkeling
in de kerk van Torarica, de eerste hoofdstad van de kolonie
Suriname.

Van Oranjetuin naar Nieuwe Oranjetuin
Toen Paramaribo in 1670 een kerkelijke gemeente kreeg,
werd uiteindelijk in 1690 een nieuwe begraafplaats aan-

Schade aan muur
Nieuwe Oranjetuin
In 2017 is door een gezamenlijke inspanning, waaronder
met hulp van de Nederlandse ambassade, de muur rond
begraafplaats Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo hersteld.
Helaas is in februari van dit jaar een klein deel van de muur
na een aanrijding opnieuw beschadigd.

gelegd. Vanwege de sinaasappelbomen die er groeiden,
kreeg die de naam Oranjetuin. De nieuwe begraafplaats was
bedoeld voor de rijken (of die er bij leven ook verpoosden
is onbekend – red.) en de armen moesten hun doden elders
begraven. Veel van die oude begraafplaatsen zijn inmiddels
verdwenen. Halverwege de 18e eeuw raakte Oranjetuin vol
en in 1756 kwam aan de rand
van de stad een nieuwe begraafplaats: Nieuwe Oranjetuin.
Het werd toen formeel verboden nog op Oude Oranjetuin te
begraven, maar voor wie bereid
was een forse boete te betalen,
kneep het koloniale bestuur
een oogje dicht. Ook Nieuwe
Oranjetuin was aanvankelijk
het exclusieve domein van de
rijken. Daardoor was er slechts
een beperkt aantal begrafenissen per maand. Maar omdat de
graven niet per stuk werden uitgegeven, maar met meerdere
tegelijk, raakte de begraafplaats toch vrij snel vol. Tot tweemaal toe is hij vergroot, alvorens in 1928 te worden gesloten.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er echter Chinezen
begraven en in 1951 werd Nieuwe Oranjetuin officieel heropend, om in 1961 voor de tweede maal formeel te worden
gesloten. Op de begraafplaats zijn echter grafmonumenten
te vinden uit de jaren dertig van de vorige eeuw, uit een tijd
dus waarin er niet zou zijn begraven, wat doet vermoeden
dat de periode dat Nieuwe Oranjetuin gebruikt is, moet
worden opgerekt.

ZERK MET VERSCHILLENDE
VORMEN VAN GRAFSYMBOLIEK: EEN GEVLEUGELDE
ZANDLOPER, OLIELAMP,
ROUWKRANS, PALMTAK, ZEIS
EN BOEK.

TYPEREND VOOR DE
BEGRAAFPLAATS ZIJN DE
BAKSTENEN CONSTRUCTIES
MET DAAROP HARDSTENEN
ZERKEN.
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VERSCHILLENDE ROUWSYMBOLEN GEVAT IN EEN OOG,
ALS WARE HET EEN BLIK OP
HET EINDE.

Dwars door elkaar
In de twee eeuwen dat Nieuwe Oranjetuin in gebruik was,
zijn er honderden grafmonumenten geplaatst. Het meest
opvallende is de grote variëteit. In Europa zijn grafmonumenten uit een en dezelfde periode vaak bij elkaar gegroepeerd.
Op Nieuwe Oranjetuin liggen of staan daarentegen grafmonumenten uit de 18e eeuw soms pal naast die uit de 20e
eeuw. Dat zegt veel over hoe de begraafplaats is gebruikt.
Gelet op de lange periode waarin op Nieuwe Oranjetuin is
begraven en op het beperkte aantal begrafenissen per jaar,
levert dat een heel gedifferentieerd beeld op. Toch springen
bepaalde karakteristieken in het oog. Zo liggen veel van de
oudere zerken eenvoudigweg op bakstenen ‘poeren’ (ondersteuning), terwijl de latere grafmonumenten een bakstenen
ombouw hebben. Die ombouwen variëren onderling weer
in grootte, stijl, hoogte en uitstraling, waarbij in de loop der
tijd de bouwsels hoger en sterker geprofileerd werden. De
zerken op de ombouwen zijn vaak van Belgisch hardsteen en
bewerkt op een manier die op Nederlandse herkomst wijst,
al zijn ze anders dan de zerken die in dezelfde periode in Nederlandse kerken gangbaar waren. Vooral in de wijze waarop

Film
Voor haar stage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
bezocht Maria van Leeuwen in 2017 Suriname. Zij deed er
onderzoek naar het gedeeld erfgoed en maakte er een korte
film over. Nieuwe Oranjetuin vormde letterlijk de hoeksteen.
De film is te zien op YouTube kanaal
https://youtu.be/tWOxUP2f-34
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de symboliek is uitgewerkt zijn er verschillen. Daarnaast zijn
er uit de 18e eeuw opvallend veel marmeren zerken, iets wat
in Nederland in die tijd een zeldzaamheid was. Op Nieuwe
Oranjetuin heeft de traditie van het plaatsen van zerken op
een bakstenen om- of opbouw lang voortbestaan en zij is
ook elders in Suriname in zwang geweest.

Grote variatie
Naast deze voor de regio typische monumenten herbergt
Nieuwe Oranjetuin een grote hoeveelheid 19e-eeuwse
grafmonumenten die in een Noord-Europese of Noord-Amerikaanse traditie staan. Ze zijn afkomstig uit landen als
Nederland, Schotland, Duitsland en de Verenigde Staten en
torenen hoog boven de andere monumenten uit. Behalve
hardsteen en marmer zijn gietijzer, zandsteen, leisteen, hout
en graniet gebruikt. Veel grafmonumenten uit de 20e eeuw
zijn voorzien van tegeltjes in verschillende kleuren en patronen, zoals ook op jongere begraafplaatsen te zien is.
Het beeld van Nieuwe Oranjetuin wordt gecomplementeerd
door een grote hoeveelheid grafhekken in allerlei vormen en
typen. Sommige vallen op door de in het hekwerk opgenomen symboliek of door hun decoratieve afwerking. Veel
hekwerken zijn verroest, maar verkeren verder in goede
staat. Uit oude foto’s blijkt dat ook de nodige hekken in de
loop der tijd zijn verdwenen. Het is niet zeker dat alle grafmonumenten werkelijk op een graf staan. De grafregisters van
Nieuwe Oranjetuin zijn waarschijnlijk in het midden van de
20e eeuw bij een brand verloren gegaan, waardoor het niet
meer duidelijk is waar graven zich exact bevinden. Ook zullen

vooral houten grafmonumenten verloren zijn gegaan, wat
het lokaliseren van graven verder bemoeilijkt.

Rijke symboliek
Op de nietsvermoedende bezoeker maakt Nieuwe Oranjetuin geen erg uitnodigende indruk. De begraafplaats oogt
als een verzameling schots en scheefliggende stenen, met
her en der een hek. Afval en welig tierend groen onttrekken

Streven naar duurzaam
beheer
Eind vorige eeuw ontfermde serviceclub Rotary zich over
Nieuwe Oranjetuin en richtte de Stichting Oranjetuin op. Het
plan was van de begraafplaats een educatief wandelpark
te maken. Om allerlei redenen ging dat niet door en
uiteindelijk liep ook het onderhoud terug. In 2016 stelde
het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur de Commissie Rehabilitatie Oranjetuin in. Die moet
met partners een duurzaam beheer ontwikkelen voor de
begraafplaats. Datzelfde jaar begonnen gedetineerden
met het verwijderen van woekerend groen en met steun
van de Nederlandse ambassade werd de muur rond de
begraafplaats hersteld. In 2017 bezocht een delegatie
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de
stichting Dodenakkers.nl Suriname om te helpen een visie te
ontwikkelen voor de rehabilitatie van de begraafplaats als
genealogisch wandelpark met een informatiecentrum.

de grafmonumenten aan het oog. Daar komt bij dat paden
grotendeels ontbreken. Op het hoofdpad en de paden over
de dammen na, zijn die waarschijnlijk zelfs nooit aangelegd.
Maar schijn bedriegt, zo bleek bij een schoonmaakactie in
2016. Van onder het vuil en de begroeiing kwamen verrassend rijkgedecoreerde stenen vol symboliek tevoorschijn.
Veel stenen zijn versierd met funeraire symbolen, zoals
doodskoppen en knekels, soms met attributen als zandlopers, toortsen en zeisen. Ook
meer christelijke symboliek
komt veelvuldig en in alle
soorten en maten voor, zoals
palmtakken, kransen en kruisen.

GEZICHT OP NIEUWE ORANJETUIN. OP DE VOORGROND
HET GRAF VAN WAARNEMEND GOUVERNEUR RIETBERG, OVERLEDEN IN 1924.
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Lauwerkrans
Heel bijzonder is een zerk met
een cartouche, waarop een
lauwerkrans is afgebeeld. Binnen de krans fladderen vlinders
boven een dode soortgenoot.
De lauwerkrans symboliseert de
overwinning op de dood en de levenscyclus van de vlinder
staat voor de wederopstanding. Ander fraai voorbeeld is de
afbeelding van een bellenblazend jongetje. De voorstelling
staat symbool voor de tijdelijkheid van het leven, dat onvermijdelijk als een zeepbel uiteenspat. Het is een boodschap
die des te pijnlijker wordt door de afbeelding van een kind.
Voorstellingen als deze, die op Nederlandse begraafplaatsen
nauwelijks te vinden zijn, maken Nieuwe Oranjetuin uniek.
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