
Als verslaggever van
Laetare bezoek ik begin

november OmA IIeZíeIen in
het Augustijns Centrum de

Boskapel in Nijmegen. Dit is
een van de vete mln of meer
geseculariseerde Allerzielen-
vieringen die op een groot
aantal plekken in NederJand

in de eerste dagen van
nove mber plaatsvinden.

Jan Meijering

ls reporter op verzoek van de redactie
naar zo'n viering gaan, is nogal een
afstandelijke insteek. Maar juist die
ochtend viel bij mij thuis een rouw-

kaart door de deur. Mijn tante P. is overleden.
De zuster van mijn moeder is 84 jaar geworden,
een mooie leeftijd, denk ik. Met deze tante was
het altijd pret en het liefst over de meest banale
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ge
zaken. Als jonge blom in de jaren 5o verbleef ze

een tijd Zuid-Frankrijk waar ze een 'pottenbak-
kertje' als buurman had, een kleine man met
grote fonkelende donkere ogen. Hij maakte
mooie dingen en ze kocht een schaaltje waarop
een vis getekend stond. Toen die jaren later ka-
pot viel, gingen de scherven met de vuilnis mee.
Een originele Picasso, vertelden haar dochters



later. Over'leden is n'rijn leuke tante nu en vol-
gende week ga ik naar de cretnatie, ook voor
mijn oom en n'rijn irichten.
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Onderweg naar de Boskapel daalt het besef van
waar ik naar toe ga dieper in. Het is een vierir-rg

Een kaars opsteken, namen zingen,
viool en pianospel in de Boskapel.

orn rrret de zielen van dierbare overledenen sa-

men te zijn. De dode zielen van mijn leveu pas-

seren voor mijn geestesoog en vorlnell een hele
stoet die mij terugbrengt naar mijn kinde{aren
in de Achterhoek.
Allereerst mijn witte konijn, hij lag heel stil ir-r

zijn hok, het kor-r geen slaap zijn. Ik huilde.
En toen: eeir jongetje van zes jaar, net als ik. Een

verdrietige stoet van kinderen trok aan ons hr-tis

voorbij van cle kerk naar de begraafplaats. Ik zie
het weer h:rarscherp voor me. Bij begrafênissen
deed iedereen in de dorpsstraat de gordijnen of
de luiken dicht om de ziel van de overledene
niet rleel binnen te iaten eir hem zo naar de he-

mel te begeleider-r. De kerkklokken klonken en
voor de rest was het compleet stil, in mijn her-in-

nering. Zo rouwden we in ons dorp samen. En

vanda:rg sloot tante P. zicl't aan in die droeve rij
van dode zielen. Op de kaart staat: wij gaanhaar
v e r s chr ikk elijk nti s s e n -

De clood snijdt, de dood is altijd pijnlijk.
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In de Boskapel word ik ontvangen en ttitgeuo-
digd om op rnijn eigen m:ruier n-rijn dierbaren
te gedenken, in een belevingstocht langs plek-
ken met muziek, poêzie eu beeldende kltust.
Ik krijg een plattegrondje rlee. Met zorg is de

kapel ingericht, stemmig, met veel ecirte kaar-
sen. Mensen verzamelen zich, volwassenen, jon-
geren, kinderen, kleine groepjes. paren. nenselt
alleen. Er is een gemeenschappelijk begin in eeu

grote kring. Il< hoor dat Augustit-ttts de kracht
van de liefde tegenover de kracht van de dood
zet, clat geeft de avond perspectief. Dair g:r:rt ie-

der zijr-r weg, w:rt ongenakkelijk, zo erv:lar ik,
alsof we elkaar wat voor de voeten lopen. Viool
en piano spelen slepend. Ik steek een kaars op
en plaats die aan de raud van de grote sch:ral

met zand, dicht bij de planten die er na:rst staau.

Mijll lante hicld van bloenretjes.
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Ik wil naar buiten, waar je rond een itlLtr naar
gedichten kttut lttisteren. Het is fijn om daar te
zitten, stil te zijn en in het mrtlr te stareu. Men-
sen zitten er met hlrn hanclen gevollwen. De me-
vrolrw die de gedichten voordlaagt, laat blijken
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Luisteren naar datze zich niet op haar gemak voelt door het ge-

gedichten bij het raas van het verkeer. Dan maar naar binnen naar
vuur. de stilteruimte. Het is er stil, er staan lege foto-

lijsten en kaarsen om naar te kijken. Stil, maar
niet stil genoeg naar mijn zin, de muziek uit de

centrale ruimte trekt me weer naar buiten. In
de belendende kamer draait de ontroerende f,lm

Augustijns Centrum de Boskapel
Voor.tgekomen uit de kloos- ballast maar wel met het know-
terkapel van de Augustijnen how uit de kerkelijke traditie op
met haar traditie van experi- het gebied van rituelen en spi-
menteren en vernieuwen zet ritualiteit probeert de Boskapel
het Augustijns Centrum de aan zoekers en zieners ruimte
Boskapel deze traditie voort te bieden voor zingeving en

als zelÍstandige gelooÍsge- verdieping.
meenschap. Mensen met een
katholieke, protestante of niet- Stichting Augustijns Centrum
kerkelijke achtergrond komen de Boskapel
er bij elkaar om zich te laten Graafseweg z7ó
inspireren door de Augustijnse 653zZY Nijmegen
spiritualiteit.Zonderkerkelijke www.boskapel.nl

Vader en dochter van Michael Dudok de Wit. Het
is een getekende animatiefilm over een meisje
dat haar vader verliest en hem haar hele leven
blijft missen. Net als mijn tante, bedenk ik me,
wiens vader, mijn opa dus, overleed toen ze nog
maar een klein meisje was.

Namen van dlerbaren
Voor haar ga ik een gedenksteen maken van
mergel. Ook andere mensen, waaronder enkele
kinderen, zijn ijverig met gutsen in mergel-
steentjes aan het kerven. De natte steen voelt
lekker in mijn hand. Ik maak spontaan een
ronde vorm, het leven als een cirkelgang, met
een begin en een eind. Het is ook een koepel,
het wordt een gebouwtje. Vanuit ons knutselhok
horen we stemmen de namen van overledenen
zingen. Mensen kunnen namen opschrijven en
die worden dan door twee zangeressen gezon-
gen. Dit is een sterk ritueel. '... 36 jaar, ... 57 jaar,
... mijn vader'. Er ontstaan spontaan gesprekken:
'Zo ortd ben ik nu ook' en: 'Toen ik die leeftijd
had, vielen veel mensen om mij heen weg'. Mijn
kunstwerk breng ik naar een stellage, waar al
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veel steentjes geplaatst zijn. Hierop ook weer
nanen en symbolen. Het wordt een mooi mo-
nument.

Coed om te vieren
Verhalen worden ook uitgewisseld bij de 'tafel
van herinneren'. De tafel is mooi gedekt. We
worden uitgenodigd om aan een dode te denken
door mooie verhalen over hem ofhaar te vertel-
Ien en herinneringen rnet elkaar te delen. Dan
kunnen we naast het verdriet ook vrolijk zijn.
Een meneer zegt: 'Het is goed dat we dit hier
deze avond vieren. Vorig jaar was ik er ook en
volgend jaar kom ik weer.'
Een groot koor zingt een Ave Maria irt de cen-
trale ruimte. Mensen op de stoelen zingen mee.
Er zijn daar ook gedichten opgehangen. Ik lees:
'De mensen van voorbij' ... 'bij God mogen ze
wonen.'We eindigen samen in een grote kring,
víer ríjen dik. Daar eten we een druif van de le-
vensboom en drinken een glas wijn om te pro-
beren 'het leven te vieren.' Ik neem mijn steen
mee voor mijn tante. Enkele dagen later leg ik
die bij haar in de kist.

Jan Meijering is beeldend kunstenaar en redac-
tielid van Laetare.

Het Augustijns Centrum is een zelfstandige ge-
loofsgemeenschap van mensen met een katho-
I ieke, protestantse oí niet-kerkel ijke achterg rond.
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Een kaars aanste-
ken voor de díer-
bare overledene.

Het gutsen van
gedenkstenen.
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