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Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam, 16-08-2018 

Gerard B.Kosse 

 

Tijdens mijn wandeling naar het graf van mijn toenmalige, in 1992 aan Aids overleden Haïtiaanse 

geliefde, Bob Turnier, realiseerde ik me vanochtend dat ik al weer 26 jaar vanaf de parking 

dezelfde route naar zijn graf volg op de imposante en zéér multiculturele Nieuwe Ooster 

Begraafplaats. Toentertijd had ik die looproute uit gestippeld omdat het me troost gaf te zien dat 

de dood de grote gelijkmaker  was en niet alleen mijn sprankelende en inspirerende levensgezel 

zo vroegtijdig had getroffen. Immers, er waren talloze grafstenen en andere gedenktekens die 

aangaven dat hier de resten  

rustten van overledenen van elk 

ras, van elke nationaliteit, elke 

gezindte, elke leeftijd, elke 

seksuele geaardheid en ook van  

elke levensstijl. Vooral dat laatste, 

die levensstijl, drong zich weer aan 

me op toen ik bij Bobs gedenksteen 

aan kwam. Immers, <SHARE & 

ENJOY>  was Bobs levensslogan. En 

het is  inderdaad de treffende 

typering van de manier waarop hij 

in het leven stond. Met 

dankbaarheid lees ik daarom altijd 

hardop en aandachtig die bijzonder 

hartverwarmende  en inspirerende 

tekst op zijn grafsteen. Zo proef ik 

beter wat die aanmoediging zoal 

kan betekenen voor mijn eigen 

leven met mijn man Yves… 

Soms leidde mijn geprevel tot een 

gesprekje met andere bezoekers 

van een nabij gelegen graf-

monument. En altijd liet men dan blijken dat Bobs graftekst veel vragen opriep. Men vroeg me dan 

wat bedeesd wat voor persoon hij was geweest. Bovendien durfde een enkeling het aan om te 

vragen of ík ‘die Gerard” was en dus de (homoseksuele) partner van de overledene?   
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Bij de hier afgebeelde richtingaanwijzer sla ik altijd automatisch rechtsaf, in de richting van de 

aula’s die deel uitmaken van dit 33 hectare grote Gedenkpark waarvan de sfeer en vormgeving 

voor eeuwig zijn gegarandeerd omdat het de status van Rijksmonumenti heeft. De tropisch 

aandoende, monumentale wandschildering van Albert Muis uit 1938 in de Grote Aula gaf voor mij 

in 1992 de doorslag om juist voor déze begraafplaats te kiezen en er dus de asresten van mijn 

gecremeerde tropische geliefde bij te zetten in het graf dat je op de vorige pagina zag. De 

afgebeelde ruïne met palmen deed me namelijk denken aan de palmbomen op het flonkerend 

zwarte strand in Bobs geboorteplaats Jacmel (Zuid-Haiti) -- een strand dat vanwege zijn kleur en 

de afkomst van de slaven die er in de koloniale tijd ontscheept werden, Congo Plage wordt 

genoemd. Onder de hoogste palm op dat strand werd  -traditiegetrouw-   na Bobs geboorte in 1947 

zijn navelstreng begraven... 

Op mijn vaste wandelroute door deze kunstzinnig vorm gegeven oase van eeuwige rust treft het 

me telkens weer dat zo veel  graven uiting geven aan een bijzonder persoonlijke boodschap, en 

dat er zoveel verschillende culturen vertegenwoordigd zijn. Die grote diversiteit stemt me vredig 

- altijd weer opnieuw. Alle verschillen waarover de levenden zich druk maakten en maken…zijn op 

deze plek niet meer relevant. De dood is inderdaad een Grote Gelijkmaker!  Dat is een grote troost. 

Vooral voor  mensen die zoals ikzelf en Bobby, deel uitmaken van een (seksuele en raciale) 

minderheidsgroep. 
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Een ander in het oog springend kenmerk van de Nieuwe Ooster Begraafplaats is het gegeven dat 

er altijd bezoekers aanwezig  zijn. Het doet er niet toe of het regent, sneeuwt of dat de zon schijnt. 

Altijd zijn er mensen die rustig -- met wandelgidsen gewapend -- een cultureel-historische, niet 

alledaagse  wandeling maken. En natuurlijk zijn er altijd ‘nabestaanden’. Die pik je er meteen uit, 

want ze staan mediterend of biddend stil bij het graf van hun dierbare, of ze zitten in een van de 

zithoeken en prieeltjes te lezen. Het is een plaats van Rust en Bezinningii.   De diepe rust van het 

park wordt alleen zo nu en dan verbroken door, bijvoorbeeld, het geluid van een gong die door 

een boeddhistische monnik wordt aangeslagen, door trompetten bij een Surinaamse 

teraardebestelling, door het ploffen van champagnekurken bij de pompeuze grafkelders van 

zigeunerbaronnen, of door een sonore stem die een doodsgedicht reciteert. Bovendien komt het 

natuurlijk ook voor dat je iemand passeert die luid staat te snikken…iii 

 

Het bekende dood-citaat van Michel de Montaigne (1533-1592) komt altijd onwillekeurig bij me 

op als ik rondwandel tussen de vele graven en andere gedenkmonumenten en daarbij aandachtig 

hun  opschriften lees. Ik volg zo Montaignes raad op toen hij zei: “Maak de dood tot uw vriend 

opdat hij u niet overvalt.” Wij Babyboomers zouden dit soort wandelingen wat vaker moeten 

doen, vind ik.…  
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DE STEMMEN die op de gedenkstenen tot ons spreken doen me altijd goed. Het zijn eigenlijk  

levenslessen waar ieder zijn voordeel mee kan doen. Vandaag koos ik er twee uit die elkaar 

aanvullen. Immers, alleen als we ons steeds blijven herinneren aan de gruwelijke, onmenselijke 

krachten die wij in onszelf kunnen oproepen……zullen we onze “zachte krachten” van 

betrokkenheid en liefde kunnen aanwenden om elkaar en onszelf gelukkig te maken.  

 
De hierboven weergegeven hoopvolle, bemoedigende levensvisie schiet wortel in ieder van ons als 

we ons blijven herinneren aan de ontaarding van ons menszijn die altijd op de loer ligt. Vandaar 

dat ik de aanwezigheid van het Gedenkteken van de Nazi-Gruwelijkheden ook fotografeerde! 
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Uit de vele roze rozen die ik regelmatig aantref bij onderstaand monument, leid ik af dat de 

aansporing van de Tsjechische componist Julius Fucik om altijd waakzaam te zijn vooral veel gays 

aanspreekt. De geschiedenis leert immers dat vooral minderheden altijd oplettend op hun hoede 

moeten blijven om zo de meerderheid te helpen op het goede, dus tolerante en medemenselijke 

spoor te blijven… 

 



 

6 
 

Het grote aantal jonge mensen dat ten gevolge van aids overleed in de periode 1985-1995 is 

hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de omslag in de vormgeving van onze 

grafmonumenten en uitvaartrituelen. Beide werden veel persoonlijker en explicieter in alles wat 

te maken heeft met de dood en het verdriet van achterblijvende partners. Ik zei er al iets in het 

artikel waarin verhaalde hoe mijn geliefde en ik afscheid namen van elkaar toen hij zou gaan 

overlijden. Ik doel op de bijdrage AFSCHEID VAN ELKAAR iv. In het boekje dat de Nieuwe 

Oosterbegraafplaats publiceerde over de honderden <Oude Graftekens>v die je daar ook vindt, zul 

je bijvoorbeeld geen grafmonumenten aantreffen die verwijzen naar achterblijvende partners. 

Tegenwoordig wel. Nabij Bobs graf vind je o.m. onderstaand gedenkteken van de cabaretier JOS 

BRINKvi. De rechter helft van dit monument is open gelaten en gereserveerd voor zijn 

homoseksuele partner Frank Sanders; de man met wie Jos 35 jaar samenwoonde. 

  
 

Een variant hierop is het grafmonument van een opmerkelijke Ghanese vrouw die ook wil laten 

zien dat ze christelijk was. Je vind de foto ervan op de volgende pagina. Dat levensbeschouwelijke 

element typeert (nog steeds) de vechtlustige houding die veel christelijke Ghanezen van de Ashanti 

stam in ons land tentoon spreiden. Zij voelen zich namelijk in onze seculiere maatschappij als 

“roependen in de woestijn” van het barbarisme en animisme dat ze ontvluchtten toen ze hun 

geboorteland verlieten. 
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LINKS: Let op de lege linkerhelft en het prominent ‘onzichtbare’ kruis dat beide Ghaneze 

echtgenoten verbindt. 

RECHTS: Een seculiere versie van hetzelfde idee van <liefde-die-de-overledene-verbindt-met-de- 

-achtergebleven-partner>  

 

  

…dat het niet zo moeilijk is om te raden waaraan ik op het eind van elke wandeling in de Nieuwe 

Ooster Begraafplaats denk: Ik visualiseer dan mijn eigen wachtende grafkuil & wat men hopelijk 

over mij zal zeggen. Hier zijn die ze in fotografische vorm:  
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BIJLAGE 

7 Herkenningspunten op mijn vaste looproute 

 
1) DE GEESTELIJKE VADER VAN DE ONDERWIJSVERNIEUWING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over deze markant figuur: https://geheugenvanoost.amsterdam/page/31270/het-graf-

van-auke-postma-onderwijshervormer  

 

 

 

https://geheugenvanoost.amsterdam/page/31270/het-graf-van-auke-postma-onderwijshervormer
https://geheugenvanoost.amsterdam/page/31270/het-graf-van-auke-postma-onderwijshervormer
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2) BOBS BUREN 

Ik onderhoud ook hun graf -- vooral om de liefdevolle houding en inspirerend gesprekjes die ik 

met mevrouw Helena mocht hebben toen ze nog leefde 

 

3). GRAFKELDER VAN GENERAAL VAN HEUTSZ 

Ook blijf ik altijd stil staan bij de Grafkelder van de wrede Koloniale Generaal Van Heutsz. Het 

grote Monument dat voor hem werd opgericht en ons altijd met ons Koloniale Verleden blijft 

confronteren, staat in Amsterdam Zuid. Zijn grafkelder verhuisde enkele jaren geleden naar een  

minder opzichtige plaats op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Het stond namelijk altijd recht 

tegenover de grote bronzen deuren van de Grote Aula -- niet getuigend van fijngevoeligheid….. 
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Meer over deze omstreden figuur wiens monument in Amsterdam Zuid nog regelmatig wordt 

beklad of wordt ‘gehoond’ door demonstrerende anti-kolonialen die wijzen op onze besmette 

koloniale erfenis: https://anderetijden.nl/aflevering/652/Van-Heutsz  

 

4). FAMILIE VAN DE BEVRIENDE CHINESE FAMILIE VAN TSJANG -- EEN MINNAAR UIT MIJN JEUGD 

 
Elk jaar herdenk ik ook Tsjang -- samen met zijn eigen nabestaanden. Dan eten en drinken we veel 

lekkere hapjes op de graven van hun ouders en geven we de overledenen  weer dikke pakken 

Chinees (namaak)geld zodat ze zich weer een tijdje royaal kunnen redden in het Hiernamaals… 

https://anderetijden.nl/aflevering/652/Van-Heutsz
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5). EEN VAN DE GRAFMONUMENTEN VOOR OVERLEDEN OFFICIEREN VAN HET LEGER DES HEILS 

Een prachtige dia-show over de moderne glasmonumenten van het Leger des Heils op de Nieuwe 

Oosterbegraafplaats vind je hier: 

https://boschglaskunst.nl/gerealiseerde-grafmonumenten/gedenkteken-leger-des-heils/  

 

6). TWEE VAN DE VELE GRAFMONUMENTEN VAN ZIGEUNER-BARONNEN 

Met gereedstaand meubilair: Ook voorbijgangers zijn altijd welkom om wat mee te eten en een 

glaasje champagne mee te drinken op het vreedzaam voortbestaan van de overledenen 

https://boschglaskunst.nl/gerealiseerde-grafmonumenten/gedenkteken-leger-des-heils/
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7). EN TOT SLOT: EEN VERWIJZING NAAR MEKKA -- NABIJ HET HEK DAT HET ISLAMITISCH DEEL 

VAN DE NIEUWE OOSTER BEGRAAFPLAATS OMGEEFT 
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NOTEN 
 
i DE NIEUWE OOSTER BEGRAAFPLAATS (1894 - )  
Over dit bijzondere gedenkpark en zijn gebouwen en monumenten vind je veel op internet. Over de grote aula met de 
wandschildering die mijn keuze voor juist deze Begraafplaats bepaalde, vind je hier een korte tekst met plaatjes: 
https://www.totzover.nl/ontdek-de-dood/verhalen/de-nieuwe-
ooster/?gclid=CjwKCAjwwdTbBRAIEiwAYQf_E5uYALKhGtRhPr4CIIgH-
s9iQRn5bAN8mgeBMnYjV_jXFmq0S2c2fBoCBBsQAvD_BwE   
 
ii EEN PLAATS VAN RUST EN BEZINNING 
Bij gelegenheid van <100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats> verscheen in 1994 een prachtig geïllustreerd boek met 
dezelfde titel bij Spruyt, Van Mantgem & De Does BV in Leiden. 119 pagina’s en ongeveer 150 foto’s. ISBN 9023831624 
Aansluitend bij het eveneens aanwezige Uitvaart-Museum TOT ZOVER wordt ook de geschiedenis van <begraven> uit 
de doeken gedaan. Meer over dat unieke museum in Nederland vind je hier: https://www.totzover.nl/      
 
iii SNIKKEN…VAN VERDRIET & GEMIS 
Het is er in deze korte bijdrage niet de plaats voor om verder in te gaan op de noodzaak van <rouwen> en de heilzame, 
mentale uitwerking ervan. Voorbijgangers en andere getuigen van iemands verdriet….wenden zich meestal heel snel 
en wat gegeneerd af als ze iemand zien huilen. Dat is m.i. onterecht. Een korte hoofknik of glimlach als blijk van 
erkenning van iemands verdriet is m.i. meer op zijn plaats. Verdrietige mensen voelen zich namelijk heel vaak ‘alleen’ 
en ‘afgesneden’ van het leven. Door een kort blijk van medeleven te geven….toon je op zulke momenten je mede-
menselijkheid…en doorbreek je het beknellende isolement van de rouwende man of vrouw die je ziet!  
 
iv AFSCHEID NEMEN VAN HET LEVEN EN VAN ELKAAR 
De volledige tekst, inclusief  de aan Cafavis verwante, seculiere levensvisie die eruit spreekt, is hier te vinden: 
https://www.postvakh3.nl/afscheidgbk.pdf  
 
v OUDE GRAFTEKENS OP DE NIEUWE OOSTERBEGRAAFPLAATS  
Lees en verwonder je over hetgeen je ziet in het prachtige boekje “IN ‘T NOKKEND WEE DER ZIELE WELT EEN TRAAN’ 
waarin de auteur, Meindert Stokroos, de foto’s van oude graftekens becommentarieert. Het is een uitgave van het 
Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg, 1992. ISBN 90 800261 3 1 
 
vi JOS BRINK & ZIJN MAN FRANK SANDERS 
Over de terugblik van Frank -- 17 jaar na het overlijden van zijn geliefde Jos: 
https://www.story.nl/artikel/showbizz/frank-sanders-tien-jaar-na-overlijden-jos-brink 
 

                                                           

https://www.totzover.nl/ontdek-de-dood/verhalen/de-nieuwe-ooster/?gclid=CjwKCAjwwdTbBRAIEiwAYQf_E5uYALKhGtRhPr4CIIgH-s9iQRn5bAN8mgeBMnYjV_jXFmq0S2c2fBoCBBsQAvD_BwE
https://www.totzover.nl/ontdek-de-dood/verhalen/de-nieuwe-ooster/?gclid=CjwKCAjwwdTbBRAIEiwAYQf_E5uYALKhGtRhPr4CIIgH-s9iQRn5bAN8mgeBMnYjV_jXFmq0S2c2fBoCBBsQAvD_BwE
https://www.totzover.nl/ontdek-de-dood/verhalen/de-nieuwe-ooster/?gclid=CjwKCAjwwdTbBRAIEiwAYQf_E5uYALKhGtRhPr4CIIgH-s9iQRn5bAN8mgeBMnYjV_jXFmq0S2c2fBoCBBsQAvD_BwE
https://www.totzover.nl/
https://www.postvakh3.nl/afscheidgbk.pdf
https://www.story.nl/artikel/showbizz/frank-sanders-tien-jaar-na-overlijden-jos-brink

