Noaberschap in de huidige tijd

uit de G&T van februari 2018

In de vorige eeuw, om precies te zijn op 14 maart 1922, is de begrafenis
vereniging Thesinge en omstreken opgericht. Het ontstaan hiervan
had alles te maken met ‘noaberschap’. Voor overleden dorpsgenoten
werd een waardig afscheid verzorgd door de vereniging. Dit is ook
nu nog steeds het doel. Het wordt in dorpen een zeldzaamheid dat
alle werkzaamheden rond een uitvaart door een plaatselijke groep
mensen kan worden geregeld. In de meeste plaatsen is dit door de
grote bedrijven in deze branche overgenomen.
‘In Thesinge willen we dit niet laten gebeuren’, zegt Lammert Plijter, de
voorzitter van de vereniging. ‘We willen ook duidelijk maken dat er twee
instanties nodig zijn om een overledene te begraven in Thesinge. Het is
goed om onze dorpsgenoten uitgebreid te informeren over de werkzaam
heden van de vereniging en ook over de samenwerking met de Stichting
Begraafplaats’, vindt Renger de Vries, de voorzitter van die stichting.
Twee onafhankelijke instanties
Met een afvaardiging van beide instanties heb ik een gesprek bij Annelies
Hofstede thuis. Zij is penningmeester van de begrafenisvereniging. Beide
bovengenoemde voorzitters zijn aanwezig en de penningmeester van de
Stichting Begraafplaats, Kees van Zanten. De secretaris van beide instan
ties, Joke van der Woude, is vanavond verhinderd. Het doel van een
artikel in de G&T is om duidelijk te maken waar mensen voor kunnen
kiezen. Daarbij komt dat het voortbestaan van beide instanties deze
Thesingers aan het hart gaat. Kees van Zanten: ‘We willen dit systeem in
leven houden. Dit betekent dat we nieuwe leden willen aantrekken om te
voorkomen dat de gemeente Ten Boer/Groningen het over gaat nemen.
We hebben nu zeggenschap over wie er in Thesinge begraven mogen
worden. Daar zijn duidelijke regels voor. Men moet binding hebben met
het dorp. Als je in Thesinge woont, gewoond hebt of er geboren bent dan
heb je het recht om hier begraven te worden. Wat er gebeurt als we het
uit handen moeten geven weten we niet.’ Lammert: ‘Nu is bekend wat een
lidmaatschap van een of van beide instanties kost. Ook is bekend wat een
graf kost en dat men een graf koopt voor de eeuwigheid. Dit is een een
malig bedrag zodat de nabestaanden niet elke zoveel jaar weer moeten
betalen. Dit wordt op andere plaatsen vaak op die manier gedaan. Als de
nabestaanden de grafrechten niet verlengen dan kan een graf geruimd
worden.’ De ruimte op de begraafplaats is nog wel toereikend en mocht er
nog behoefte aan zijn dan kan ook het weiland erachter gebruikt worden.
Dit is zeker zo groot als de huidige begraafplaats en is eigendom van de
stichting. Het weiland wordt nu verhuurd.
Diensten begrafenisvereniging Thesinge e.o.
De vereniging verleent diensten bij sterfgevallen. Er is een uitvaartleider
waar de vereniging mee samenwerkt. Dit is J. van Houten uit Loppersum.
Dit is natuurlijk altijd een vrije keus voor de leden, maar de lijntjes zijn
dankzij deze uitvaartverzorger door de jaren heen heel kort. Zeven
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Een aantal van de dragers van de begrafenisvereniging (v.l.n.r.): Willem
Oomkes, Reinder van der Borg en Jakob van der Woude
(foto Koos van de Belt)
Thesingers zijn bij toerbeurt drager bij een uitvaart. Dit zijn Reinder van
der Borg, Peter Heidema, Luit Oomkes, Willem Oomkes, Jakob van der
Woude, Jacob van Zanten en Kor van Zanten. Als reserve staat Jan
Mollema nog op papier. Hij heeft na jarenlange trouwe dienst zijn taak
vorig jaar overgedragen. Tot de leeftijd van zeventig jaar kan een drager
in functie blijven. Daarna is hij niet meer verzekerd. Voor de dragers is
vorig jaar een nieuwe outfit aangeschaft. Lammert Plijter: ‘Soms wordt het
dragen door nabestaanden gedaan. Dit mag tot aan de begraafplaats.
Daar moet de taak door de dragers van de vereniging worden over
genomen in verband met veiligheid en verzekering. De vereniging regelt
het delven van een graf en zorgt ervoor dat de klokken geluid worden. Bert
Ridder en Pluc Plaatsman zijn de vaste klokkenluiders bij een uitvaart.’
Gezinnen staan van oudsher het vaakst ingeschreven als lid van de ver
eniging. Wanneer iemand achttien jaar wordt moet hij of zij zelfstandig lid
worden. Voor een alleenstaande bedraagt de contributie negentien euro
per jaar en een gezin betaalt achtendertig euro. Tot achttien jaar is een

kind gratis meeverzekerd. Het kind moet wel ingeschreven staan bij de
vereniging. De bedragen worden jaarlijks op de algemene ledenvergade
ring vast- of bijgesteld. Renger de Vries: ‘Toen ik achttien jaar werd zei
mijn pa: “Dit is jouw lidmaatschapsbijdrage.” Daar werd verder niet over
gesproken. Je werd automatisch lid.’
Voortbestaan van de vereniging
Kees van Zanten: ‘Tegenwoordig verhuizen kinderen en zeggen hun lid
maatschap op. We krijgen er niet genoeg nieuwe leden bij doordat nieuwe
bewoners in het dorp nauwelijks toetreden. De mensen die ik spreek
geven aan dat ze het wel regelen bij overlijden. Dat kan zeker ook hoewel
het dan een stuk duurder is. En daarbij komt dat de vereniging dreigt te
verdwijnen als er niet voldoende contributiegelden meer binnenkomen.
Als dorpsgenoten het belangrijk vinden dat deze diensten bewaard blijven
binnen het eigen dorp dan wil ik hen adviseren om lid te worden van de
vereniging. Je betaalt dan wel een entreevergoeding maar dit is vele
malen goedkoper dan het aanschaffen van een graf na overlijden.’
Stichting Begraafplaats Thesinge
Deze stichting regelt de verkoop en het beheer van de graven. Het kopen
van een graf is voorbehouden aan de leden van de begrafenisvereniging.
Als iemand nog geen lid is van de vereniging zal er vooraf aan de koop
van een graf eerst eenmalig een bedrag betaald moeten worden. Dit
bedrag wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van de persoon. Vanaf
de leeftijd van zeventig jaar kan een lid van de vereniging aangeven waar
hij of zij een graf wil aankopen op de begraafplaats.
Het onderhoud van de begraafplaats wordt ook grotendeels gedaan door
de bestuursleden van de stichting. Kees van Zanten heeft vorig jaar de

Opvallend voor deze begrafenisvereniging is de jonge leeftijd van de
bestuursleden (foto Koos van de Belt)
taken van Jan Mollema overgenomen. Dit houdt in dat hij het gras maait.
Daarbij is hij penningmeester. De kantjes en de randjes worden gedaan
door Gert Groothoff (lid van het bestuur) en Jelle van der Veen (vrijwilli
ger). De heggen, bomen en slootranden worden onderhouden door hove
nier Jan van der Woude uit Garmerwolde met zijn roots in Thesinge.
Alle informatie is terug te vinden op de website van de vereniging en de
stichting: www.uitvaartthesinge.nl.
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 13 april in dorpshuis
Trefpunt.
Truus Top-Hettinga

9

