COLUMN 73 – KRINGLOPEN
Afgelopen winter -stille coronatijd- hebben we alle begraafplaatsen in ‘onze’ regio bezocht. Dat hoefden
we de afgelopen zomer niet meer te doen. Welke zomer trouwens?! O dié, die zo natjes, droogjes maar
killetjes en somber was.
De ene na de andere hittegolf hoeft voor mij nou ook weer niet, maar een béétje warmte en zon was wel
leuk geweest. We hebben slechts twee keer in onze luie stoelen in de tuin onder de bomen gezeten. Het
schaduwdoek boven de veranda hebben we helemaal voor niks en voor noppes opgehangen en gedesillusioneerd weer verwijderd, afgestoft en opgeborgen. We hebben ook precies twee keer de airco aan gehad.
Weet je wel, die twee keer dat we in onze luie stoelen zaten. We hebben tegels gewipt aan de voorkant
van het huis en een geveltuintje aangelegd. We hoefden het zelden water te geven, dat ging van tijd tot
tijd vanzelf.

Nuenen
H. Clemenskerkhof

Wat hebben we dan wel gedaan deze ‘zomer’? We hebben kringloopwinkels bezocht, jawel. Ergens wel
een beetje onlogisch als je net enige moeite hebt gedaan om allerlei overtolligs uit je huis te verwijderen.
En dat voornamelijk naar de kringloop hebt gebracht, ook dat nog. We hebben nooit geweten dat er zoveel
kringloopwinkels bestonden, mijn hemel, je houdt het niet voor mogelijk. Het zijn er nog niet zoveel als
begraafplaatsen, maar wel heel veel.
Maar dat is wel goed, zo kan van alles nog een tweede, derde of vierde leven krijgen. Recyclen, opnieuw
gebruiken, daar hou ik van. En dan ook niet teveel betalen natuurlijk, daar hou ik ook van. Het meeste
kost geen drol en dat heeft ook weer z’n nadelen. De verleiding om het dan maar aan te schaffen is helaas
weer wat groter. Gelukkig kunnen we het dan bij nader inzien ook weer terugbrengen naar de kringloop.
Die winkels heten ook niet voor niets zo.
We zijn op jacht gegaan. We houden van krimi’s, op t.v. maar ook vanaf onze verzameling dvd’s. Omdat
iedereen netflixt, hebben wij keus genoeg. Niemand schijnt nog een dvd-recorder te hebben.
We houden ook van krimi’s lezen. Omdat iedereen vanaf zijn/haar e-reader leest, hebben wij keus genoeg.
We jagen op het compleet maken van bepaalde auteurs en die zetten we klaar in de boekenkast op zolder
(ja, daar hebben we ook boekenkasten) voor de volgende golf, komende winter. Komt die golf niet? Ook
goed, dan lezen we ze toch. Naar verluid zijn er mensen die niet eens meer weten wat een boekenkast is.
We hebben onze cd’s weer eens bekeken en geordend en hebben gezien dat er hier en daar wel wat
aangevuld of uitgebreid kan worden. Onze buurman zag cd’s bij ons op tafel liggen en hij zei: “Goh,
bestaan die dingen nog?” Ja, die bestaan nog, buurman, en we hebben zelfs ook nog een cd-speler! Omdat
iedereen tegenwoordig spotify heeft, hebben wij keus genoeg.
En omdat iedereen in de voorlaatste hittegolfzomer allerlei fantastische leuke dunne luchtige zomerbloesjes had gekocht en die in de winter weer heeft gedoneerd aan de kringloopwinkels, had ik ook daarin keus
genoeg aan het begin van de ‘zomer’. Dat had ik trouwens beter kunnen laten, ik heb er niet ééntje aan
gehad. Maar dat lag niet aan de bloesjes en ook niet aan mij…
Nou kan ik ze wel weer wegbrengen, maar dat vertik ik. Wel betaald maar niet aangehad, dat gaat ‘m niet
worden. Volgende zomer dan maar. Dragen zal ik ze!

Waar blijft het funeraire, zullen jullie je nu afvragen. Komt eraan.
We zijn een paar maal naar begraafplaatsen geweest. Of beter: naar één begraafplaats, steeds dezelfde.
In Nuenen. Niet dat die nou zo de moeite waard is, helemaal niet. Zanderig, op zaterdag aangeharkt,
stenig, nauwelijks beplanting, eigenlijk niet de moeite waard. Toch wilde mijn eega er naar toe. Het graf
zoeken van een pastoor, die iets met Van Gogh vandoen heeft gehad. Gevonden! Toen nog een keertje
terug met schelpenzand om de tekst leesbaar te maken. Daarna nog een keertje terug om weet ik wie van
Van Gogh te zoeken. Ook gevonden. Toen nog een keertje omdat hij iemand vergeten was te zoeken. Ik
weet niet meer of we die nou wel of niet hebben gevonden. Tot slot nòg eens om een grafsteen te zoeken
van iemand die er echt niet meer lag, geruimd. In ieder geval de steen. Niet meer te vinden. Een mevrouw
die op een bankje aan haar blote tenen zat te krabben en haar werkzaamheden tijdens ons gesprek niet
staakte, zei dat ze dit graf echt niet kende en ze kwam toch vaak op deze begraafplaats. Ach ja, ieder
heeft zo z’n bezigheden. En bij wijze van uitzondering scheen het zonnetje eventjes, ze zat er lekker en
had toch verder niks te doen.
Ach, omdat we daarna altijd toch weer even naar de kringloop in Nuenen gaan is de herhaling van wéér
die begraafplaats ook niet zo erg.
En dan hadden we onlangs nog de onthulling van het Holocaust Namenmonument. We hoorden niet tot
het selecte gezelschap dat er live bij mocht zijn, dus zaten we voor de buis. Ook al zo’n ouderwets woord.
Dat hakte er in. We waren in oktober 2019, twee jaar geleden alweer, in Auschwitz.

Amsterdam - Holocaust Namenmonument

Ik schreef erover in mijn column van april 2020, o.a. het volgende:
Auschwitz-Birkenau en Sobibor … deze plaatsnamen staan achter vele van mijn familieleden als plek van
vernietiging. Ik was toen ze werden vermoord nog niet geboren en kon ze dus nog niet kennen maar dat
is door deze vernietiging ook nooit meer mogelijk. Ik ga niet vertellen hoe afschuwelijk de beelden van
het kamp bij ons binnenkwamen. Dat kun je toch niet overbrengen.
Maar als ik vlak voor het einde van de rondleiding op de muur met namen mijn familieleden zie staan,
houd ik het niet meer droog. En weer buiten slaat er –naast het verdriet- ook een golf van woede door me
heen. Waar haalde men het gore lef vandaan om mensen te vernietigen. En dan ook nog op zo’n manier….
En weer hield ik het niet droog. De bui barstte los toen men beelden liet zien van de wegvoering van Joden
en men vertelde dat er zelfs een mevrouw van in de negentig op de brancard nota bene werd weggevoerd.
Ook een familielid van mij is op haar 90ste uit het Joodse bejaardenhuis gehaald en weggevoerd naar
Sobibor. Een zus van mijn overopa Jacob. Het is niet te bevatten.
We willen er heen, naar het Holocaustmonument, zodra Rindert weer beter kan lopen, nu gaat dat niet. Ik
wil de door ons geadopteerde stenen zien en alle andere namen van familieleden van mij, van wie we niet
de stenen hebben kunnen adopteren. Dat zijn er teveel.
Ik heb de oorlog niet meegemaakt, toch zit die in mij. Niets aan te veranderen. En als we daar staan, bij
dat Holocaustmonument, dan weet ik wat dat met me zal doen. Inmiddels hebben we negen concentratiekampen gezien en het was overal even heftig. Het zijn er genoeg geweest, we willen er niet eentje meer
bezoeken. Maar wel dat Holocaustmonument, die nog wel. Nog één keertje.
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