
Ina Brekelmans

Ik ben opgegroeid in een dorp in
Brabant en woonde in een huis met
achterin de tuin een zandbak. Het
was altijd zomer. Die zandbak was
zo groot dat er een schommel in
paste en een rij populieren met aan
het eind een heg met een gat erin.
Het was spannend om door dat gat
te kruipen. Daarachter begon de
wereld vol geheimen en gevaren.
Maar het was nog opwindender om
vanaf die hoge schommel over de
heg heen te kijken en vanuit de lang-
ste voorwaartse zwaai in het zachte
zand te springen. Ik bleef liever nog
binnen de heg buiten spelen. 

Ik woon in Amsterdam en stapte
Huis te Vraag binnen als Alice het
konijnehol. Voorbij de ingang, aan
het eind van het pad, werd ik getrof-
fen door een tekst in een vitrinekast
over deze begraafplaats, geschreven
door de tuinman, Leon van der
Heijden. Deze plek blijkt een rijke
geschiedenis te hebben. In 1890
werd hier een particuliere Protes-
tantse begraafplaats gesticht. Er
wordt sinds 1962 niet meer begra-
ven. 
Huis te Vraag is behalve als begraaf-
plaats ook vrij toegankelijk als open-
bare stadstuin. Er staan bankjes en
achter de begraafplaats is een ruime
plek met uitzicht op een wei waar
schapen en paarden grazen. Er staan
populieren en er spelen vaak kinde-
ren. Het onderhoud is sinds een
aantal jaren in handen van de tuin-
man die liefdevol opbindt en snoeit.
Door hem is op de begraafplaats
een prachtig samenspel ontstaan
tussen de natuur en de architectuur
van de graven. Hij weet de natuur in
toom te houden en tegelijkertijd
ruimte te geven. 

Voor mij als kijker en tekenaar een
paradijs. Ik had midden in de stad
een buiten-tekenplek, waar ik stil
weggedoken kon zitten tekenen, een
vrijhaven voor mij alleen, veilig tus-
sen de wilgenhagen met genoeg aan
vorm en sfeer voor jaren: het strakke
ritme van de grijze graven contraste-
rend met het grillig, altijd groen van
de klimop en buxushagen, de graven
soms volledig door klimop begroeid
met veel verschillende bomen en
geheimzinnige doorkijkjes. Ik vergat

dat ik op een begraafplaats zat.

Gedurende mijn verblijf bleek dat de
begraafplaats in zijn geborgenheid
bedreigd werd. Er zouden bomen
gesnoeid moeten worden om uit-
zicht te gaan geven aan de toekom-
stige bewoners van nieuw te bouwen
drive-in woningen aan het Spijtel-
laantje en de boomgaard zou door-
kliefd moeten worden door een
brommerpad. 
Plannen op papier, rechtlijnig, zon-
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Tekenen op Huis te Vraag
Verliefd op een begraafplaats
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der verbeelding. Ik begon nog drifti-
ger te tekenen, driftiger en giftiger
groen…

In 2001 verscheen ‘Ina Brekelmans
tekent Huis te Vraag’. Een fraai vorm-
gegeven boekje, met daarin een 15-tal
potloodtekeningen. Ina hoopte met dit
boekje er een bijdrage aan te leveren
dat plekken als Huis te Vraag voor de
toekomst bewaard blijven. Op dit
moment ziet die toekomst er gelukkig
rooskleurig uit. Er zijn geen dreigingen
meer en hoogstwaarschijnlijk krijgt
Huis te Vraag in 2012 de monumen-
tenstatus. Volgend voorjaar komt er
een nieuw boek uit ‘Huis te Vraag als
wereld’ van Leon van der Heijden.
Documentairemaakster Barbara den
Uijl maakt op dit moment een docu-
mentaire over deze groene diamant

aan de Schinkel. Ina’s boekje is
inmiddels uitverkocht. Zij werkt nu
aan een vergelijkbaar boekje, ook over
zo'n ‘bijzondere, toverachtige, tot de
verbeelding sprekende verscholen plek’:
de Slatuinen. 
(zie ook Oasegids, blz. 97) 

Ina Brekelmans is tekenaar/gra-
ficus
020-6183543/6948549, 
www.inabrekelmans.nl 

Afgebeelde tekeningen,
van links naar rechts en van
boven naar beneden:
Begraafplaats 21 x 30 cm
Gereedschap 15 x 21 cm
Klimop 15 x 21 cm
Ledikant 21 x 30 cm
Zomers uitzicht 2 15 x 21 cm.

    


