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De brief viel zacht en geluidloos door de brievenbus, maar kwam met een 

heftige knal neer, als een baksteen, zo hard.  

Het kwam er op neer dat het bestuur van de begraafplaats Heiderust van plan 

was het graf van mijn ouders te ruimen, daar er kennelijk weinig onderhoud 

werd gepleegd.  

Weinig onderhoud? Mijn zus plant een paar keer per jaar mooie bloemen, 

vooral viooltjes en ander overkleurig grut. Ik neem soms de zaadjes mee naar 

huis, en in een deel van mijn tuin hebben de viooltjes zich massaal 

voortgeplant.  

Een paar keer per jaar haal ik het onkruid op het graf weg, al heb ik daar altijd 

moeite mee, want een plantje dat zich geheel zelfstandig het leven heeft 

bevochten, zoals de nachtschade, moet blijven bestaan. Er is geen mooier 

bloemetje dan het kleine nachtschadebloempje dat later een zwart tomaatje 

wordt, dat mag je niet weghalen, want dat tomaatje gaat als het rijp wordt zich 

uitzaaien, en tenslotte is dat het hogere doel van het leven, dat wij op 

Heiderust gedenken. 

Meestal laat ik dus alles gewoon staan. Maar het bestuur, daarin zullen wel 

dezelfde mensen zitten die een aantal keren per jaar bij de gemeentelijke 

schoonheidscommissie vergadergeld ophalen om eenvormigheid in de 

gemeente na te streven, vindt dat alles eentonig moet zijn. Dat er geen mooier 

bestaan is voor onze overledenen dan te slapen in afgepaste en aangeharkte 

rijen.  

Ja, en wat moet je dan? 

Het graf laten verdwijnen? Je hebt dan geen plek meer om te gedenken, om 

soms samen daar te staan, om herinneringen op te halen, die voor elk van ons 

toch heel anders blijken te zijn, en dat praten we dan bij mijn zus thuis uit. 

Levensverhalen die langs dezelfde lijnen lopen zijn toch vaak totaal 

verschillend. Hoewel mijn zus en ik beiden afkomstig zijn uit hetzelfde nest in 

de Ringovenstraat denkt zij vaak dat ik uit Papoea ben en ik meen vaak trekken 

van een Chinees in haar gezicht te herkennen, hoewel wij op kinderfoto's heel 
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veel op elkaar lijken. Net als onze reeds lang overleden broers. Mijn jongste 

broer had mijn ogen. En ik heb die van hem bewaard.  

En als er geen graf meer is om naar toe te gaan? Maar hoe lang kunnen wij dat 

graf nog bezoeken, viooltjeszaadjes plukken, weemoedige verhaaltjes vertellen, 

en daarna over het kerkhof lopen, om te zien dat veel van onze leeftijdgenoten 

al lang geleden zijn begraven, of zijn bijgezet in de urnenmuur? Hele gezinnen 

die wij vroeger hebben gekend staan nu als sterren aan het firmament. Hoe 

lang zijn wij fysiek nog in staat om het graf te bezoeken? En als wij dat niet 

meer kunnen, wie zal het dan onderhouden? Onze kinderen hebben een 

andere vader en moeder, met andere herinneringen. En voor onze 

kleinkinderen zijn de verhalen die ik over mijn ouders vertel sprookjes en 

volksverhalen. Er was eens, weet je dat wel? En toen ... 'Waren er nog heksen, 

opa, toen jij klein was?' 'Nee, er zijn nooit heksen geweest, maar wel tovenaars, 

en die leken allemaal sprekend op jou, kleine aap.' 

Na veel sloten koffie kwamen we tot het besluit om het graf weg te laten halen. 

Wij waren niet de eersten: in de rijen waarin het graf van onze ouders ligt, zijn 

al heel veel graven verdwenen, zijn veel jongere mensen begraven, bovenop 

vergeten mensen. Of er liggen zandvlakten van een paar vierkante meter, 

waarop paardenbloem, hondsdraf en zinkviooltjes vechten voor adem. 

Minituintjes die mij altijd aan de dichter Pierre Kemp doen denken. Hij had 

maar een kleine tuin, maar was elke dag op expeditie in die kleine wereld, om 

uit te zoeken wat het leven inhield, om zijn bevindingen daarna te verklanken 

in gedichten.  

De begraafplaats zag er goed uit. In de ongeveer veertig jaar van het bestaan 

was de natuur hoog opgeschoten. Bomen waren zo groot geworden dat je door 

de takken zo naar de hemel kon klimmen, dus ik dacht, dat zullen mijn vader en 

moeder wel hebben gedaan. Nu zag ik mijn vader niet echt naar de hemel gaan, 

eerder zou hij wegdrijven op wolken, ergens anders heen, misschien wel naar 

Papoea of China, want dat mijn zus en ik elk heel anders zijn ligt toch ook een 

beetje aan hem? Mijn moeder was tijdens haar leven al min of meer in de 

hemel, verdwaald, in verdriet, te braaf, te bang voor alles wat haar onbekend 

was, en alles wat niet te begrijpen viel, waardoor ze vaker werd opgenomen in 

een psychiatrische inrichting. Verdwaald als ze was door het gemis van haar 



jong gestorven man. Dat is het ergste dat mij als kind is overkomen: dat ik haar 

bezocht en dat ze me niet herkende. En juist daaraan moet ik altijd denken als 

ik bij haar graf sta. Ken je me nog, mamma? 

We hebben besloten het graf te laten ruimen. Op het oude kerkhof van 

Panningen liggen graven van mensen uit de negentiende eeuw, die mogen 

blijven, omdat het hele kerkhof een gemeentelijke monument is geworden. 

Van mij had ook Heiderust een monument mogen worden, een brok natuur, 

overwoekerd door wildgroei, door steeds nieuwe soorten viooltjes die zich op 

een dodenplaats heel makkelijk met elkaar kruisen en altijd weer anders 

gevlekte nakomelingen voortbrengen. Levenslustig en kleurrijk klein gebroed. 

Helemaal niet eenkennig.  

Nu heb ik thuis nog wel mijn eigen gedenkplaats, een stukje tuin vol viooltjes 

die daar heftig staan te vrijen, de hommels doen daar driftig aan mee, en 

honderd soorten bijen, het is één grote orgie, en die elk jaar anders gespikkelde 

bloemen opleveren. Viooltjes uit Papoea en China, om een paar soorten te 

noemen. Er staan pikzwarte viooltjes tussen. Daarvan heb ik de zaadjes geplukt 

op het kerkhof van Koningslust. Daar kom ik nog wel eens om broeder Aloysius 

te gedenken. Hij kon de pijn van mijn vader weg bidden. Als ik aan zijn graf sta, 

voel ik ook minder pijn. 
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