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een wandeling langs de kunstwerken
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inleiding
Bij de recente uitbreiding en herinrichting van Rhijnhof is niet alleen veel zorg 

besteed aan de landschappelijke aspecten van de begraafplaats, maar ook aan 

architectuur en kunst.

De kunstwerken hebben elk een eigen betekenis en functie, maar zijn zo uitgekozen 

of ontworpen dat ze een eenheid vormen met de omgeving waarin ze zijn opgesteld. 

Zo is een mooie samenhang ontstaan van kunst en natuur waaraan Rhijnhof zijn 

bijzondere sfeer ontleent. 

Via de nummers op de plattegrond kunt u een wandeling maken langs de 

kunstwerken. In deze brochure vindt u bij elk nummer een korte beschrijving.

Behalve aandacht voor beeldende kunst is er op Rhijnhof ook aandacht voor muziek. 

Jaarlijks vindt op 21 juni een zomerconcert plaats, waarbij studenten van het 

Koninklijk Conservatorium in Den Haag composities laten horen bij de plekken op 

Rhijnhof die hen hebben geïnspireerd. Elk jaar een verrassende belevenis!

√  traveling memories, ans hey
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1. reliëf afkomstig van het graf van willy brinkgreve
Geurt Brinkgreve (1917–2005) beeldhouwer en medailleur te Amsterdam
Het reliëf is een jeugdwerk van Geurt Brinkgreve, die het ontwierp en maakte voor 

zijn jong overleden tante Willy (1897–1935). Zij heette voluit Johanna Margaretha 

Wilhelmina en was een zuster van M.R.J. Brinkgreve (directeur van de Medaille-

fabriek van Begeer in Utrecht en later de Zilverfabriek van Begeer, Van Kempen 

en Vos in Voorschoten). Willy Brinkgreve was arts en is gestorven aan tuberculose 

die zij gedurende haar werk heeft opgelopen en waarvoor zij verschillende keren 

in Zwitserland ‘gekuurd’ heeft. Ze heeft twee kinderboeken geschreven: De 

Westerveldjes (1924) en Keesje (1927), beiden met illustraties van Rie Cramer. 

2. beeld op kantoor
Ans Hey (1932–2010) kunstenaar te Amsterdam 

Het beeld is gemaakt van wit marmer. Het kunstwerk behoorde bij een serie van 

7 sculpturen, die onderdeel waren van het multidisciplinaire project Traveling 

Memories, dat met dans en muziek naar verschillende plaatsen in Nederland en 

Europa reisde en werd uitgevoerd door het Orlando Ensemble. De muziek is 

gecomponeerd door de Hongaarse componist György Kurtág en de choreografie 

van het ballet is van Rudi van Dantzig. De première was in 2000 in de Amstelkerk 

in Amsterdam. De sculpturen zijn als het ware de letters van het verhaal: 

de herinnering aan een tijd van vervolging en geweld, maar daarnaast het geloof 

in een betere toekomst van hoop, inzicht en liefde. 

3. de poortwachters 
Frans van Nieuwenborg (Venlo, 1941) ontwerper te Leiden 
De Poortwachters flankeren de entree naar de begraafplaats en zijn speciaal 

ontworpen bij de architectuur van het poortgebouw. Overdag vormen de beelden 

een stille begrenzing van de oprijlaan, ’s avonds zijn ze de verlichte bakens van 

Rhijnhof. De zuilen van brokken glas worden van binnenuit verlicht, met een 

langzame verandering van intensiteit, refererend naar licht en donker, leven en 

dood, begin en einde, de metafoor van het leven. 

4. goekoopbank
De bank is geplaatst ter nagedachtenis aan Cees Goekoop, voorzitter van de 

Stichting Beheer Begraafplaats Rhijnhof van 1994–2011. De bank fungeert als 

verzamelplaats voor bezoekers van Rhijnhof.
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5. echo
Annelies Dijkman (Heemskerk, 1958) kunstenaar te Leiden
Echo is in opdracht van het bestuur van Rhijnhof ontworpen voor de kleine ronde 

vijver bij de entree. Het beeld staat op het eindpunt van de as die vanaf het oude 

landhuis aan de Rijn, via de rotonde met de monumentale beukenboom, naar de 

vijver loopt. Deze as verbindt het oude en het nieuwe deel van Rhijnhof met elkaar. 

De sculptuur is geïnspireerd op de priëlen, theehuizen en volières die in de 18e 

eeuw vaak onderdeel waren van een landgoed. Ranke witte pijlers dragen een koepel 

die opgebouwd is uit driehoeken. De constructie tekent zich af tegen de groene 

omgeving als een imaginair paviljoen dat heden en verleden met elkaar verenigt.

6. vlinderornament bij kinderhof 
Dit kinderornament is een onderdeel van de uitbreiding Veldheim. Bij het 100-jarige  

jubileum van Rhijnhof heeft Arcadis dit ornament aan Rhijnhof aangeboden.
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7. bloementafel
Marianne van den Heuvel (Amsterdam, 1947) beeldhouwer te Amsterdam 
De Bloementafel heeft de vorm van een bloemblad. Hij staat bij de gedenkmuur 

van Rhijnhof. Hier kunnen mensen hun overledenen blijvend herdenken met 

het plaatsen van een naambordje. De bloementafel is in 2007 in gebruik genomen. 

Er worden regelmatig bloemen neergelegd.

8. waterornament bij kinderhof veldheim
Dit waterornament is een onderdeel van de uitbreiding Veldheim, dat in 2007 

gereed kwam.

9. monument frederik sehr
Jan Kleingeld (Dordrecht, 1954) ontwerper te Leiden
Op dinsdag 24 mei 1910 vond op Rhijnhof de eerste begrafenisplechtigheid plaats. 

Het ging om de begrafenis van Frederik Sehr, een 21-jarige militair. Hij was door een 

ongeluk in de gracht bij de Doelenkazerne in het water terecht gekomen en enkele 

dagen later aan de tyfus overleden. De plechtigheid geschiedde met militaire eer.

Het oorspronkelijke graf bestaat inmiddels niet meer.

Bij het 100-jarige jubileum van Rhijnhof werd dit monument onthuld. Het werd 

aangeboden door Marcelis Gedenktekens. De tekst op de steen is een regel van het 

gedicht Psalm (1973) van Rutger Kopland ( 1934–2012).

10. scherven
Hadas Lieber (Israel, 1970) architect en kunstenaar te Utrecht
De glazen creatie met de titel Scherven is ontworpen voor het Sterretjesveld. 

De vorm van het kunstwerk drukt beweging uit. Het is herkenbaar als boot, maar 

ook als wieg of als een gevallen blad of als schaal. Het betekent overgang naar 

ander leven, geborgenheid en veiligheid, delen en uitnodigen. 

Ouders en nabestaanden van levenloos geboren baby’s kunnen een persoonlijk  

herdenkingselement in het kunstwerk plaatsen als herinnering aan hun verlies. 

11. sterrenlint
Marianne van den Heuvel (Amsterdam, 1947) beeldhouwer te Amsterdam 
Gedenksteen gemaakt voor het sterretjesveld, de plek op Rhijnhof waar de as van 

te vroeg geboren, niet levensvatbare baby’s kan worden bijgezet. Het gedenkbeeld 

heeft de vorm van een licht, sierlijk lint, geboren in de aarde en reikend naar de 
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hemel. De tekst op de zijkant is ontleend aan een bekend Engels slaapliedje van 

Jane Taylor, Twinkle, Twinkle, Little Star. Het wordt gezongen op de wijs van het 

Franse Ah! vous dirai-je, Maman, dat door Mozart in 1761 op 17-jarige leeftijd is 

gecomponeerd.  

12. waterornament bij urnenmuur
Dit waterornament is een onderdeel van de urnenmuur die in 2002 geopend is.

De urnenmuur is het ontwerp van Lia Copijn.

13. herdenkingstafel strooiveld
Het strooiveld is in 2012 in gebruik genomen. De herdenkingstafel is in 2013 

geplaatst. Het gedicht is van Rutger Kopland (1934–2012) uit de bundel 

Een lege plek om te blijven, nummer xv (1975).
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muziekuitvoering op rhijnhof, midzomeravond 2013



uitgave rhijnhof januari 2014

fotografie: john kroes (cover), lukas van gent (binnenwerk) wencel de boer (nummer 2) 

vormgeving hakijk jan kleingeld, druk mostert & van onderen leiden




