
Grafschennis…… 

 
Door Leo Koster 

 

Onlangs las ik dat de vrouw van een collega van mij gestorven was en dat zij een plaatsje had 

uitgezocht op de uit 2003 daterende Natuurbegraafplaats Bergerbos. Deze natuurbegraafplaats 

bezoek ik nog wel eens i.v.m. de herdenking van Arno Henderix die in 2005 gestorven is en 

waarvan de urn hier op 11 april 2006 werd bijgezet. Hij en anderen worden dan herdacht tijdens 

een wandeltocht die ik zo om de vijf jaar organiseer onder de noemer “Van Basiliek naar 

Bergerbos”. In 2020 kon de tocht geen doorgang vinden i.v.m. de heersende pandemie Covid-19.  

Twee vliegen in één klap, dacht ik, om die twee personen met een bezoekje te vereren. Doch op 

zowel 8 als 14 december 2021 heb ik beide graven niet gevonden. De plek waar de urn van Arno 

werd geplaatst wordt gekenmerkt door een liggende kwartsiet, waarin vier witkleurige aders 

(kwartsbanden) lopen. Op de steen is op een aangebracht plaatje zijn naam, geboorte- en 

overlijdensdatum te lezen. Aan de zijkant werd een kunstwerkje aangebracht in de vorm van een 

rechterhand die een boek omklemt. Het boek is fraai versierd met het opschrift Flora, de lagen 

van de bladzijden zijn zichtbaar, de bolle rug waar de bladzijden zijn vastgemaakt is duidelijk te 

zien. De naam en de hand met de Flora zijn ontworpen door Sillen & Co te Swalmen in opdracht 

van Conny. Zo’n steen moet je toch kunnen vinden! Als ik langs de in het midden gelegen oude 

grafheuvel wandel, moet ik ergens links af. Maar mijn zoektocht levert niets op. Ik heb ook 

gekeken bij een bijzondere gedenkzuil voor alle overledenen. Het gaat om een kolossale 

basaltsteen waarin Wouter Bouman in gepolijste banen (van boven naar beneden) het gedicht “en 

ik schreef mijn naam” van Mine Stemkens uit Maastricht heeft gebeiteld.  

De tekst:  

En ik schreef mijn naam in de aarde waarin ik mijn voetafdruk achterliet        

in het water dat mij meevoerde op de stroom        

in de ongrijpbare lucht die ik greep met mijn adem        

in de stralen van de zon die mijn dagen verlichtten en verwarmden       

in die dagen die kwamen en gingen zich vullend met vreugde en verdriet ontmoeting en afscheid 

droom en verlangen beweging en stilstand           

schreef ik mijn leven weefde draden samen met jullie die ik liefheb 

                                                                                                                    Mine © 2009  

                                                                                                                           MS 

 

Rondom deze gedenkzuil worden, per jaar, kleine zwartkleurige en hoekige basaltstenen gelegd 

met daarin de naam van de overledene en de daarbij behorende vakaanduiding. Vlakbij 2005 de 

naam Arno en de letter I. 

Als ik thuis ben neem ik contact op met de beheerder en later met Bergerbos zelf. Het graf is niet 

geruimd. Mij wordt wel medegedeeld dat koper- en brons dieven in Bergerbos huisgehouden 

hebben, ook het graf van Arno heeft het moeten ontgelden.  

 

Ik besluit om op 16 december 2021 nog maar weer eens naar Bergerbos te rijden om wederom te 

zoeken naar de bekende steen. Op diverse plekken ligt een hoop geelkleurig zand, binnenkort 

vindt hier een teraardebestelling plaats. Als ik door de begraafplaats loop, zie ik een gaai die ook 

aan het graven is, maar deze legt een wintervoorraad aan en dan met name eikels. Een merel 

alarmeert en tegen een forse boom hangt een bosuilenkast, de onderkant van het invlieggat is 



licht beschadigd, ik denk dat deze kast bewoond is. Weer wandel ik richting vak I, parallel aan 

de geasfalteerde Roskam. De paden hier hebben allemaal een bloemennaam, ik moet zoeken in 

de buurt van Vingerhoeds-kruid, Salomonszegel, Boshyacint, Aronskelk. Op een hoekpunt, waar 

ik al vele malen langs gewandeld ben, valt mijn oog op een kleine verhoging tussen een jonge 

beuk en een zomereik. Deze verhoging is geheel overwoekerd door klimop. Als ik de klimop 

verwijder, stoor ik onder meer miljoenenpoten maar ik zie een natuursteen met witte banden. Op 

de steen het naamplaatje van Arno, doch aan de zijkant ontbreekt de hand met daarin de Flora.  

Enkele boorgaten tonen de bevestigingspunten waar het schitterende kunstwerkje heeft gezeten. 

Met geweld is het van de steen losgerukt. Volgens artikel 149 van het Wetboek van Strafrecht; 

het met opzet vernielen van een graf of het enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken 

opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één 

jaar of een geldboete van €7.400,00.  

 

Voordat ik mijn kleinkinderen ophaal van de basisschool Aan de Roer wandel ik nog even door 

deze prachtige en rustgevende begraafplaats. Ik ontdek ook nog de plek waar Herman Hecker op 

29 april 2013 begraven werd. De plek wordt gemarkeerd door een opvallend, staand Keltisch 

kruis waarin ook de sint-jacobsschelp te zien is. Langs zijn graf liggen meerdere schelpen. 

Herman heeft het bedevaartsoord Santiago de Compostela te voet bezocht. Hij was ook IVN-gids 

en was een boeiend verteller.  

 

Conny heb ik van mijn bevindingen op de hoogte gebracht. 

Ik heb destijds een gedicht geschreven: 

 

Arno, 
De doktoren konden jouw ziekte niet vermijden, 

doch gelukkig heb je niet lang hoeven te lijden. 

Ook voor ons was het een bittere pil, 

laten we maar zeggen; “het was Gods wil”. 

Met de welbekende Flora in jouw hand, 

benoemde jij de bloemen van het land. 

Helaas dat boek wordt niet meer opengeslagen, 

doch wij zullen de kennis overdragen. 

De passie voor de prachtige natuur 

was voor jou helaas niet van lange duur.  

Vandaag ben je beslist niet alleen,  

want diverse vrienden staan om je heen. 

Arno, zie ik op jouw gezicht nu een glimlach? 

Ik sluit het niet uit, want vandaag is het een bijzondere dag. 

Bijzetting vindt plaats in een voor jouw bekende streek, 

en heel bewust is door Conny gekozen voor de Goede Week. 

Je wordt bijgezet tussen een jonge Beuk en een wat oudere Eik, 

ik hoor je zeggen “ik ben de koning te rijk”. 

Je rust nu uit tussen vogels, planten en bomen, 

een ander zou zeggen “daar kan ik slechts van dromen”. 

Deze plek zal zeker vaker worden opgezocht, 

soms in combinatie met een mooie wandeltocht. 



Vogels gaan binnenkort weer volop zingen, 

knoppen van bloemen zullen weer openspringen. 

Helaas, jouw Flora blijft nu altijd dicht 

en daarmee beëindig ik bijna dit korte gedicht. 

Ten slotte deel ik je nog mede, 

“Rust in vrede”.                    

 Bergerbos, 11 april 2006, Leo Koster.  

 

Ik ben van plan om deze wandeling te laten opnemen in het jaarprogramma 2023 van IVN 

Roermond e.o..  

                                                                                                                               


