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1110et vAn de straat'

S De vele bronzen beelden bepaalden het karakter van de prachtig gelegen begraaftlaats FteiÍig Land Stieltting. foto Bert Beelên
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HEltlG LAf{DSTtCl"tTlNG - De graf-
rovers die in de nacht van z op 3
mei begraafplaats Heilig Lanà
Stichting in het gelijknamige
dorp plunderden, hebben meer
gestoien dan aanvankelijk werd
aangenomen: Directeur Marieke
van Baarle van de begraafplaars
ontdekte drie weken na de dief-
stal dat er nog een bronzen beeld
ontbreekt.
Van Baarle: ,,We ontdekten het
doordat het kunstwerk nier tus-
sen de beelden zat die wij preven-

tief hadden verwijderdi We heb-
ben het ook aangegeven bij de po-
Iitie."
De dieven hebben. zover nu be-
kend is, twintig bronzen beelden
en een brouzen urn gestolen. Ook
na[nen ze gereedschappen mee
uit het depot van de begraaf,-
plaats.
Van Baarle houdt voor de onlangs
als vermist opgegeven sculptuur
nog wel een slag om de arm. ,,FIet
ontbreken van dat beeld hebben
we eerder over het hooftl gezien.

Ftret zou theoretisch kunnen dat
het later ís gestolen. Maar dat gelo-
ven we niet." De directeur van de
begraafplaats gaat er niet van uit
dat er nog n'leer bronzen rvoorweÍ-
pen zijn meegenornen door de
dieven dan nu bekend is.
Enkele nabestaanden hebtren de
bronzen beelden opgehaald die
preventief zijn verwiiderd. Van
Baarle bekijkt hoe de kunsrwer-
ken kunnen worden vefvangen.
Ze onderzocht eerder ofde bËel-
den zijn re beveiligen, maar dat is

voigens haar te kosrbaar.
,,We zijn nu aan het uitzoeken
wat een goed aiternatief is. \Me
gaan gee:r brons terugpiaatsen
omdat het risico op diefstal re
groot is. We bekijken weik mareri-
aal we het beste kunnen gebrui
ken voor replica's. Zo behoren be-
ton ofkunitstofrot de rnogelíjk-
heden, Dát kan weer worden over-
gespoten met een spray waardoor
het op brons lijkt. Zo kan het ka-
rakter van de tregraafplaats toch
irehouden blijven."
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graf door diefstal
w&m bg'oneem urÍ!"

door
jasper vam Gruljthui!sen

lasper.van.gruijthuijsen@gelderlander.ni

Wiilem van den
Berk kan zlin
vroEtw niet laten
bilzetten in eigen

!'lËlllG LA$,lOSTl€&lT!t{6 - ,,Ze zei:'lk
heb een triesre mededeiing"', her-
innert Willem van den geïk zích
het telefoongesprek op 3 mei met
Marieke van Baarle, directeur van
begraafplaats Fleiiig Laad Srich-
cing in het gelijknamige dorp. De
nacht ervoor hadden dieven in
hun zucht naar brons de begraaf!
plaats geplunderd. Ze pieegden
graf,schennls door de bronzen urn
met de asresren van de vrouw van-fan den Berk uit een familiegraí
te stelen.
De 7z-jarige, díe in Frankríjk
woont: ,,Ik dacht dat er iemand
was overleden, orndat ze daÍza
zei. Maar toen kwam ze met dit
verhaal. Afschuweiijlc Dir soort
tuig moet van de straat."
Van den Berk besloot 5.o0o euro
uit te loven voor de tip die leídt
tot de aanhouding van de brons-
díeven. Niet aileen vanwege de
urn. ,,Het gaat om het geheel, om
de arrestatie van de dieven. Niet
dat iemand voor mijn deur staat
met de urn en dan 5:ooo euro
vraagt. lk wil er zo ook voor wa-
ken dat andere nabestaanden in
de toekomst hetzelftie n'loer oveí-
komen. Dit soort praktijken moe-
cen worden uitgebannen."
Hii overweegr de andere nabe-
staanden die slachtoffer zijn van
de grafrovers te vragen om een bij-
draee te seven. zodat het rinseld

omhoog kan. ,,We hebben er alle-
maal trel4ng bij dat de daders wor-
dgn gepakt. Her zou mooi zijn als
de beloning ergens roe leidr. Maar
ik vermoed dat het hele spul al de
grens over is. In Nederland zou
een ijzerhandelaar meteen weten
dat het van een begraafplaats
komt. Die zou het nooit aanne-
men, of anders is 5.ooo euro een
rnooie beloning."

Van den Berk is er van overtuigd
dat de dieven <ie situatie op de be-
graafplaats kenden. ,,De daders
rnoeten hebben geweten waar de
urn precies stond. \Manr ais ik in
het donker over de begraafplaars
loop, zou ik de urn niet eens kun-
nen vinden. Het farnilíegraf ligt
achter een paar andere graven.
Daar kom je niet zomaar. F{et is
bovendien een van de weinige
bronzen urnen."
Van den Berk zette de urn met de
resten van zijn vrouw tien jaar ge*
leden bij in een f,amiiiegraf ,,Ik
heb mijn eigen grafal laren iruich-
ten op F{eilig Land Stichting.
Mijn vrouw zou worden bijge-

6S e* daders sm@eten hehbear
geweten waar de urn
pre€ics st@md

Willem van den Berk

&Ee gestolen urn. foto Begraafplaats Heilig Land Stichting


