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RELIGIEUS BEGRAVEN
Levensbeschouwingen geven antwoord op de drie belangrijkste levensvragen:
verleden: de vraag naar de oorsprong
heden: de vraag naar zingeving
toekomst: de vraag naar ‘na de dood’

In het antwoord op de vraag wat er na de dood gebeurt, zijn drie antwoorden te onderscheiden:
hiermaals: het leven is eindig, de dood is het einde
hiernamaals: het leven is eindig, de dood is een grens
hiernanogmaals: het leven is niet eindig, de dood is een overgang naar een nieuw leven

Het levensbeschouwelijke landschap is zeer divers.
Hoe is op begraafplaatsen die levensbeschouwelijke, c.q. religieuze verscheidenheid terug te vinden?

TE
RR
E

RELIGIE 3 - QUAKERS

Londen - Bunhill Fields
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Bunhill Fields (1665) is de enige begraafplaats, die in zijn geheel is overgebleven uit de tijd dat in het
centrum van de stad Londen werd begraven. Het was destijds de begraafplaats voor de Dissenters, de
aanhangers van andere kerken dan de Anglicaanse kerk. Het was een burial ground, om het te
onderscheiden van een churchyard, een begraafplaats bij de kerk. Omdat daarom de grond niet gewijd
was, konden ook ongelovigen hier begraven worden evenals zij, die een plaats in gewijde aarde werd
geweigerd, zoals de twee geëxecuteerde misdadigers die hier liggen.
Vanaf het begin was er naast Bunhill Fields een afgescheiden begraafplaats voor Quakers.
Op Bunhill Fields staat een verwijzing naar George Fox, de stichter van de Quakers, die aanvankelijk hier
was begraven.

Bunhill Fields

verwijzing naar George Fox

Quakers
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Quakers is de benaming voor de aanhangers van een godsdienstige beweging, die in Groot-Brittannië
is ontstaan door het optreden van George Fox (1624–1691).
Oorspronkelijk was Quakers (to quake = sidderen) een spotnaam, die ofwel betrekking had op de
extatische toestanden op hun bijeenkomsten of op het sidderen voor het oordeel Gods, waartoe Fox zijn
rechters opriep. Zelf noemen zij zich vanaf 1669 Society of Friends (Genootschap van Vrienden). De
Quakers aanvaarden een innerlijke openbaring (inner light); zij kennen geen kerkelijke ambten en
sacramenten. Zij leven sober, wijden zich aan liefdewerk en weldadigheid en verwerpen militaire dienst.
Een hoofddeel van de eredienst is de stilte (silent meeting), waarin op de zelfmededeling van de H. Geest
wordt gewacht; er wordt slechts gesproken als iemand zich geroepen weet. Grote uitbreiding van hun
invloed werd verkregen door de activiteiten van William Penn en de stichting van Pennsylvania (1682)
in Noord-Amerika.
George Fox (1624-1691)
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George Fox was de zoon van een wever en leerde het schoenmakersvak. In
1643 trok hij zich van zijn familie, zijn werk en van de kerk terug op zoek naar
innerlijke verlichting. Hij vond dit inner light in 1646 en begon een jaar later te
prediken met de grondgedachte dat de waarheid is te vinden dankzij de
innerlijke stem van God in de ziel. In 1649 werd hij wegens de onrust die hij in
de kerk te Nottingham veroorzaakte, gevangengezet. Weldra organiseerde hij,
ondanks harde vervolgingen, zijn aanhangers, die zichzelf Children of the Light
of Friends in the Truth noemden; in 1669 koos de groep de naam Society of
Friends. Fox vestigde zich op Swarthmore Hall bij Ulverston. Om de organisatie
verder uit te breiden en te bevestigen reisde hij naar Ierland, West-Indië, NoordAmerika en Nederland (1677 en 1684).
Quaker Burial-Ground
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Vanaf het begin was er naast Bunhill Fields een afgescheiden begraafplaats voor Quakers. Het werd
verworven in 1661 kort voor de Great Plague en werd geregeld vergroot. Ongeveer 12.000 Quakers
werden hier begraven, inclusief hun stichter George Fox (1624-1691).
In de traditie van de Quakers werd geen enkel graf gemarkeerd met een steen behalve die van hem;
zijn steen droeg slechts de letters G.F. Omdat de steen zoveel bezoekers trok, werd hij door een
overijverige Friend verwijderd.
De begraafplaats werd gesloten in 1855. Ongeveer 5000 stoffelijke resten werden herbegraven in
Bunhill Fields. Slechts een klein deel van de oorspronkelijke begraafplaats, die zich eens uitstrekte tot
bijna aan Bunhill Row, rest nog en de helft ervan is recreatiegebied, de andere helft is een kleine tuin
met bomen en bankjes. In het midden van de tuin staat een steen met de inscriptie:
This garden is on the site of the Bunhill Fields Burial Ground which was acquired by the Society of
Friends [Quakers] in 1661. The remains of many thousands of Friends lie buried here including George
Fox the Founder of the Society of Friends who died 13th January 1691.
De voormalige begraafplaats is te bereiken via Bunhill Row, waar een trapje omhoog langs de huizen
toegang geeft tot Quaker Court. Of je gaat in Banner Street direct links onder een gebouw door. Daar
zie je het Friends Meeting House, waarnaast de begraafplaats lag.

wereldwijd
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Het aantal Quakers wereldwijd wordt geschat op 360.000 aanhangers. Buiten Groot-Brittannië leven
de grootste concentraties in Canada, Bolivia, Mexico, de Verenigde Staten en Kenya. In Nederland zijn
ongeveer honderd volwassenen lid van het ‘Religieus Genootschap der Vrienden’.
Nog steeds wijzen Quakers het gebruik van graftekens af op een ongemarkeerde kei na. Enkele sekten
gebruiken wel een eenvoudige grafsteen.
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