
Gedenkbomen op begraafplaats
 

Lise van der Reijden hangt met met
haar moeder Ria Wegewijs het blaadje
van haar vader op, die 21 jaar geleden
overleed.
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DE RONDE VENEN

Om nabestaanden een plek te
bieden hun dierbaren te gedenken
als er geen plaats graf of urn
(meer) is, heeft De Ronde Venen
op de drie openbare
begraafplaatsen een Gedenkboom
geplaatst.

De bomen, gemaakt van
bruinverkleurend staal, bieden
ruimte voor het ophangen van
bronzen blaadjes voorzien van
naam en geboorte- en sterfdata
van de dierbaren. "Een prachtig
initiatief'', vervolgt de Baambrugse.
De grafrechten van het graf van
haar moeder verliepen aan het eind
van dit jaar. "We hebben overlegd
of we het graf voor een nieuwe
periode wilden verlengen, maar we
besloten het te laten ruimen.'' Vlak
na die emotionele beslissing
hoorde Hoekstra van de
Gedenkboom. "Dat viel prachtig
mooi samen. Zo behoudt ze toch
een plek op de begraafplaats waar
we haar kunnen gedenken.''

Ook Ria Wegewijs en dochter Lise
van der Reijden hingen een blad in
de boom, voor hun overleden man
en vader. "Wij hebben geen graf
nodig om om hen te kunnen
rouwen'', stelt Van der Reijden.
"Met mijn broer heb ik een roos in
de achtertuin geplant, die aan hem
herinnert.''

120 bladeren

Aan de Gedenkboom in

Baambrugge is plek voor 120
bladeren. De bomen in Abcoude en
Wilnis zijn groter: daar is plek voor
600 bladeren. "Wij waarderen het
dat er ook voor is gekozen een
boom in Baambrugge te plaatsen'',
vervolgt Van der Reijden. "Zo'n
klein dorp wordt voor ons gevoel
soms een beetje vergeten terwijl wij
onze dierbaren ook op een mooie
manier willen herinneren.
Bovendien is de kleine boom heel
mooi in verhouding tot onze kleine
begraafplaats. De grote boom had
hier misstaan.''

De Gedenkboom is bedacht en
ontworpen door Joke Visser en
naar De Ronde Venen gehaald via
begraafplaatsbeheerder Kelly
Hilhorst. "Vorig jaar zijn we gestart
met het ruimen van de graven
waarvan de grafrechten verlopen
zijn'', stelt zij. "Voor veel mensen is
het heftig om een graf definitief weg
te doen. Zij vinden het vaak fijn om
een plek te houden waar ze hun
dierbare kunnen gedenken. Daar
vonden wij de Gedenkboom heel
geschikt voor.'' De koperen
blaadjes kunnen bij de gemeente
worden aangevraagd en blijven
voor onbepaalde tijd in de boom
hangen. Ook voor dierbaren die
eerder zijn overleden of elders
begraven liggen kunnen plaatjes
aangevraagd worden.
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