
Een deel van de leuning van de Dageraadsbrug in Amsterdam is sinds 13
september 2011 veranderd in een herdenkingsplek voor Bart Debosscher. Hij
werd daar, na dagen zoeken, in het water gevonden. Debosscher had zelf een
einde aan zijn leven gemaakt. Maandenlang was een deel van het hekwerk
versierd met bloemen, tekeningen, kaarsen, briefjes, foto’s en allerhande
‘electronica’ (lampjes, stekkertjes, draden), verwijzingen naar Debosschers
beroep als licht- en geluidstechnicus. Geplastificeerde krantenknipsels
vertelden het verhaal van Debosschers door depressies geplaagde leven en
zijn zelfverkozen dood. In januari 2012 waren alle attributen verwijderd,
maar eind februari hingen er weer twee met water en bloemen gevulde
opengeknipte waterflesjes, plus een geplastificeerd artikel uit de Amsterdamse
krant Het Parool met de oproep van zijn vrienden aan de samenleving om meer
aandacht te hebben voor mensen met psychische stoornissen zoals manisch-
depressiviteit.

1. Het monument voor Bart Debosscher verscheen een jaar na zijn dood opnieuw (inclusief het geplastifi-

ceerde Parool artikel uit 2011).

1 Voor hun commentaar op een eerdere versie van deze bijdrage gaat mijn speciale dank uit naar
Jeroen Beets, Jan Bleyen, Birgit Meyer en, last but not least, de reviewer van Volkskunde.
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2. Het monument voor Johnny Alosery op 21 mei 2008.

Aan de overkant van de brug – op het moment van schrijven een braakliggend
terrein waar binnenkort woningen gebouwd worden – stond tussen mei
en oktober 2008 een herdenkingsplek voor Johnny Alosery, uitbater van
een koffiehuis voor met name taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en
bouwvakkers. In januari 2008 moest het koffiehuis sluiten om plaats te maken
voor een te realiseren nieuwbouwproject. Alosery overleed op 8 mei van dat
jaar aan een hartaanval. Aan en achter het hek dat de plaats waar eerder het
koffiehuis nog stond van de stoep moet afschermen, verschenen bloemen,
kaarsen, foto’s in plastic steekmappen, briefjes, sigarettenpakjes en sigaretten,
de laatste een verwijzing naar het feit – en de foto’s illustreren dat – dat veel
van de gasten van Koffiehuis de Molen rokers waren. Uit krantenknipsels en
een aantal van de brieven wordt duidelijk dat de gemeente Amsterdam en de
burgemeester verantwoordelijk worden gehouden voor Alesory’s dood: volgens
vrienden en familie een direct gevolg van de gedwongen sluiting en sloop van
het koffiehuis en, daaropvolgend, de onmogelijkheid om een vergelijkbare,
betaalbare locatie te vinden om het bedrijf voort te zetten.

Op ongeveer 200 meter afstand van de Dageraadsbrug ligt, ingelegd in
de stoep op de kop van de Dappermarkt, het monument voor Miguel. Op die
plek werd Miguel, in het schemerdonker spelend op zijn fietsje, door een
achteruitrijdende vuilnisauto doodgereden. Het monument bestaat uit een
zwart-marmeren steen met ingelegde bruin-granieten teddybeer, waarop
gegraveerd: Miguel, 25-12-1997, 28-2-2002. In de linkerbovenhoek is een
fotootje van de kleine Miguel te zien, zittend met zijn teddybeer. Hoewel de
eerste, tijdelijke gedenkplek niet lang na Miguels dood verscheen, heeft het tot
eind 2006 geduurd voordat het monumentje zijn vaste plaats en vorm kreeg
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(zie Stengs 2010) .2 Elk jaar wordt Miguel op zijn geboorte- en sterfdag met
kaarsen, bloemen en kleine speeltjes herdacht.

Op ongeveer dezelfde afstand van de Dageraadsbrug, maar dan 200 meter de
andere kant op, werd in 2006 een nisje in een muur aan de straat ingericht als
een gedenkplek voor Iris de Vries. De nis werd gevuld met grafkaarsen waarop
foto’s van De Vries met haar geboorte- en sterfdatum (4 januari 1942-10 januari
2006) in kleurenprint, rozen en een appel om wierrookstokjes in te branden.
Achter in het nisje stond, nauwelijks zichtbaar, nog een kleurenprint met foto
met de woorden ‘liberty of the press’ plus een verwijzing naar een website. Op
de site wordt duidelijk dat De Vries’ echtgenoot er zeker van is dat zijn vrouw
vergiftigd is en vervolgens door niet-tijdig en nalatig handelen van het Onze
Lieve Vrouwe Ziekenhuis uit Amsterdam-Oost is overleden. Inmiddels zijn de
foto’s verdwenen en herinneren alleen de vijf lege houders van de opgebrande
grafkaarsen aan de nis als gedenkplek.

De bovenstaande voorbeelden geven aan hoezeer in Nederland rouw een
vrijwel dagelijkse aanwezigheid is in de openbare ruimte: meestal verbonden
met de plek waar iemand de dood heeft gevonden, soms op een andere, voor
de nabestaanden, betekenisvolle locatie.3 Maar altijd is de rouw die uit deze
gedenkplekken spreekt, specifiek verbonden met een onverwacht en voortijdig
verlies. Daarmee is niet gezegd dat deze rouw eenduidig is: zoals de meeste
emoties bestaat ook rouw uit gemengde gevoelens. De verhalen van verlies
die uit de gedenkplekken spreken laten zien welke gevoelens hierbij zoal
meespelen: verdriet, woede, berusting, verbittering, liefde, verontwaardiging.
Hoe mensen in hun persoonlijk leven met een dergelijk verlies omgaan en wat
rouw op het individuele niveau betekent is echter niet het onderwerp van deze
bijdrage. Mijn interesse gaat uit naar publieke en collectieve uitdrukkingen van
met rouw verbonden emoties, en met name naar de materiële manifestaties
ervan in de vorm van monumenten .4

In de afgelopen twintig jaar is het in Nederland steeds vanzelfsprekender
geworden om slachtoffers van een voortijdige en onnatuurlijke dood door
middel van gedenkplekken, stille tochten of waken in het publieke domein te

2 I. Stengs, ‘Public Practices of Commemorative Mourning. Ritualized Space, Politicized Space,
Mediatized Space. Three Cases from the Netherlands’, in: P. Post & A. L. Molendijk (red.), Holy
Ground. Re-inventing Ritual Space inModernWesternCulture. Leuven, 2010, p. 119-144.

3 De gedenkplekken voor Johnny Alosery en Iris de Vries laten zien dat het publieke rouwen niet altijd
met de exacte plek van de dood verbonden is en dat publieke rouw meer omvat dan herdenken op ‘de
plek des onheils’ alleen. Zeker in het laatste geval gaat het wel om een plek vol betekenis in het verhaal
van Alosery’s dood.

4 Deze bijdrage is gebaseerd op een meerjarig onderzoek (2002-heden) naar publiek gedenken en
materiële rouwcultuur in Nederland: voor een deel grootschalige herdenkingen rond de dood van
publieke figuren, voor een ander deel de particuliere gedenkplekken die het onderwerp van deze
bijdragen vormen. Methodologisch uitgangspunt hierbij is de publieke zichtbaarheid van het
herdenken. Vele gedenkplekken heb ik de afgelopen jaren systematisch in hun ontwikkeling gevolgd,
zowel via hun aanwezigheid in de media (berichtgeving over de doodsoorzaak van het slachtoffer, de
ontstaansgeschiedenis van de plek, informatie over en van de nabestaanden, en in sommige gevallen
ook een virtueel monument) als in hun hoedanigheid als ‘bermmonument’ in de openbare ruimte. Dit
artikel berust voornamelijk op veldwerk verricht in Amsterdam, waar ik woon. De Dageraadsbrug en
de gedenkplekken in de omgeving ervan passeer ik vrijwel dagelijks.
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herdenken.5 Dit staatniet op zichzelf, maarvormt onderdeelvan eenwereldwijde ontwikkeling, door Tony Walter
aangeduid als het ‘nieuwe publieke rouwen ’.6 Kleinschalige herdenkingen voor ‘gewone mensen’ die op een
dramatische manier – in het verkeer, door geweld, brand, werk-gerelateerde ongelukken of zelfdoding –
zijn overleden vormen evenzeer onderdeel van deze publieke herdenkingscultuur als de massale reacties op
rampen of op de onverwachte, eventueel gewelddadige dood van publieke figuren. In beide gevallen getuigen
onofficiële, tijdelijke monumenten die door iedere voorbijganger meteen als gedenkplek herkend
worden van het drama dat heeft plaatsgevonden. Vanwege de grote mate van rituele overeenkomst tussen
de herdenkingen van publieke figuren en particuliere herdenkingen vanuit persoonlijk verlies is het belangrijk
ze in relatie tot elkaar te begrijpen, zonder echter de een tot de ander te reduceren.

Parallel aan de ontwikkeling van het nieuwe publieke rouwen als maatschappelijk fenomeen,
neemt de wetenschappelijke interesse voor dit onderwerp toe.7 Het nieuwe publieke rouwen heeft zich in de
afgelopen vijftien jaar tot een apart studieveld ontwikkeld. Afhankelijk van de gebeurtenissen die herdacht
worden en de disciplinaire benadering wordt dit fenomeen begrepen als politieke actie, uitdrukking van
een nieuwe spiritualiteit, rouwverwerking of collectief geheugen. Net als bij onderzoek naar andere
domeinen van het dagelijks leven (eetcultuur, religie) is het echter van belang om een verbinding te
blijven maken tussen meer overstijgende, theoretische benaderingen en de empirische
werkelijkheid. Juist de vrijwel universele herkenbaarheid van de rituele elementen van deze
publieke herdenkingscultuur brengt het gevaar met zich mee dat hieraan gedeelde intenties en betekenissen
worden toegekend. Enerzijds vraagt het nieuwe rouwen om verklaringen voor de algemene
overtuigingskracht van de rituele vormen en praktijken die er onderdeel van uitmaken. Anderzijds is
het belangrijk te blijven bedenken dat

5 Voor onderzoek in Nederland, zie met name het werk van J. de Hart Voorbeelden & Nabeelden.
Historische vergelijkingen naar aanleiding van de dood van Fortuyn en Hazes. Den Haag, 2005; M.
Klaassens, ‘Final Places. Geographies of Death and Remembrance in the Netherlands’,
proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2011; P.J. Margry, ‘Performative Memorials: Arenas of
Political Resentment in Dutch Society’, in: P.J. Margry en H. Roodenburg (red.), Reframing Dutch
Culture. Between Otherness and Authenticity. Aldershot, 2007, p. 109-134; P. Post, A. Nugteren en H.
Zondag, (red.),Rituelenna rampen. Verkenning vaneenopkomend repertoire. Kampen, 2002; I. Stengs,
‘Commemorating Victims of “Senseless Violence”: Negotiating Ethnic Inclusion and Exclusion’, in:
Margry en Roodenburg, Reframing Dutch Culture, p. 159-179; I. Stengs, ‘Dutch Mourning Politics.
The Theo van Gogh Memorial Space’, Quotidian 1:1, 2009, p. 8-32.

6 T. Walter, ‘The New Public Mourning’, in: M. Stroebe e.a. (red.)Handbook of Bereavement Research and
Practice: 21st Century Perspectives.WashingtonDC, 2008.

7 Zie met nameM. Brennan,Mourning and Disaster: Finding Meaning in the Mourning for Hillsborough and
Diana. Newcastle, 2008; E. Doss,Memorial Mania. Public Feeling in America. Chicago, 2010; E.Doss,
TheEmotionalLifeofContemporaryPublicMemorials. TowardsaTheoryofTemporaryMemorials.Amsterdam,
2008; H. Everett, Roadside Crosses in Contemporary Memorial Culture. Denton, 2002. A. Kear, D.L.
Steinberg.Mourning Diana: Nation, Culture and the Performance of Grief. Londen, 1999; P.J. Margry en C.
Sánchez-Carretero (red.),Grassroots Memorials. The Politics of Memorializing Traumatic Death.NewYork,
2011; J. Santino (red.), Spontaneous Shrines and the PublicMemorialization of Death, NewYork, 2006; T.
Walter (red.), TheMourning for Diana. Oxford, 1999;Walter, The New PublicMourning.
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de boodschappen, morele kaders en betekenissen die hierachter schuilgaan
ingebed zijn in de lokale samenleving. Etnografisch onderzoek naar publieke
rouwcultuur kan daarom ook altijd iets laten zien van de verhoudingen tussen
culturele en politieke ontwikkelingen in een bepaalde samenleving op een
bepaald moment.

Publieke monumenten voor ‘gewone’ mensen in Nederland zullen
het etnografisch uitgangspunt van deze bijdrage vormen. Wat deze
monumenten – ook wel aangeduid als gedenkplekken, herdenkingsplekken of
bermmonumenten8 – laten zien is hoe binnen de geleefde ruimte (espace vécu),
de ruimte zoals deze door mensen in het dagelijks leven wordt ervaren en
gevormd,9 de omgang met de voortijdige en onnatuurlijke dood door middel
van materiële praktijken voortdurend opnieuw zichtbaar gemaakt wordt.
De vier gedenkplekken bij de Dageraadsbrug en omgeving, een betrekkelijk
willekeurig deel van Amsterdam, illustreren hoe algemeen de behoefte is van
nabestaanden om hun gevoelens van rouw in het publieke domein zichtbaar
te maken. Het gebied waarbinnen deze monumenten zijn ontstaan beslaat
nog geen kwart vierkante kilometer. In de afgelopen acht jaar zijn er binnen
deze omgeving, maar ook net daarbuiten, nog meer gedenkplekken geweest,
plekken waarvan de meeste echter maar kort, tot hooguit twee weken, hebben
bestaan. Belangrijke vragen die ik aan de hand van bovenstaande voorbeelden
wil beantwoorden zijn: Waarin onderscheiden deze monumenten zich van
andere plekken waar de doden worden herdacht? Waarom speelt ‘de plek
des onheils’ zo vaak een belangrijke rol in het herdenken? Hoe beïnvloeden
deze gedenkplekken hun fysieke en sociale omgeving? Concreter gesteld, hoe
interacteren de monumenten met voorbijgangers, overheidsbeleid en media-
aandacht?

Instabie le ru imtes, verontrustende plekken

De gedenkplekken van het nieuwe publieke rouwen liggen vrijwel altijd in
de openbare ruimte, meestal omdat de persoon daar is overleden, maar soms
ook omdat de dood van de persoon om andere redenen geassocieerd wordt
met een specifieke publieke locatie. Het initiële herdenkingsritueel, waarbij de
nabestaanden bloemen, kaarsen, foto’s, knuffels, kaarten en andere parafernalia
plaatsen, transformeert deze plekken tot geritualiseerde ruimtes. Ongeacht
of het een berm, stoep, boom of brugleuning betreft, de oorspronkelijke
bestemming of functie van de plek wordt door de objecten naar de achtergrond
gedrongen. Tegelijkertijd echter blijft deze er ook doorheen schemeren.

8 In deze bijdrage worden deze termen door elkaar gebruikt. Hoewel de term bermmonument in
eerste instantie vooral verbonden was aan gedenkplekken voor verkeersslachtoffers, is het nu een
algemene uitdrukking voor alle onofficiële, vaak tijdelijke gedenkplekken voor slachtoffers van
een onverwachte, onnatuurlijke of gewelddadige dood. Dat ‘het bermmonument’ in Nederland
een relatief recent fenomeen is valt af te leiden uit het feit dat het woord pas in 2002 voor het eerst
gesignaleerd wordt (NRC Handelsblad 29-12-2002). In noot 27 wordt nader ingegaan op het waarom
van deze toename.

9 H. Lefebvre, The Production of Space. Vert. D. Nicholson. Oxford, 1991.

v o l k s k u n d e 2 0 1 2 | 3 : 2 6 3 - 2 8 1 267



Dit maakt bermmonumenten inherent ambigue verschijnselen. Enerzijds
zijn ze door hun materialiteit duidelijk afgebakend van hun omgeving, en zijn
ze als het ware omgeven met een aura van sacraliteit .10 Uit mijn observaties van
een groot aantal gedenkplekken in Amsterdam blijkt dat attributen weliswaar
door wind en regen desintegreren of verdwijnen, maar ook maanden kunnen
blijven liggen. Omgewaaide vaasjes worden weer rechtgezet, en niet, wat voor
de hand lijkt te liggen, kapotgemaakt of meegenomen. Van de kaarsen en
bloemen achtergelaten op de negende sterfdag van Miguel in 2011 bleef het
grootste deel meer dan een maand ongestoord liggen, terwijl dit monument
onderdeel is van een druk belopen en bereden stoep. Bermmonumenten
dwingen kennelijk een bepaald ontzag af, en daarmee een bepaald gedrag.

Anderzijds blijft aan hun voortbestaan als gedenkplek altijd een
belangrijke mate van onzekerheid en instabiliteit kleven. Immers, anders dan
begraafplaatsen, kerken of officiële monumenten hebben deze plekken geen
formele rituele bestemming. Het is vanwege dit onderscheid met rituele locaties
dat ik er de voorkeur aan geef bermmonumenten als geritualiseerde ruimtes
aan te duiden: door met de dood verbonden rituele handelingen en objecten
te verbinden met een specifiek gedeelte van de tot dan toe ongearticuleerde
publieke ruimte wordt deze geritualiseerd. Sterker dan ritueel vraagt het begrip
ritualisering de aandacht voor het procesmatige karakter van deze plekken.

’. 12 Gedenkplekken verlengen de aanwezigheid van de doden in de
wereld van de levenden, ongeacht waar ze zich bevinden: thuis, op

de begraafplaats, in de openbare ruimte of op internet.13 Waar het mij hier
echter om gaat, is of alle gedenkplekken, ondanks hun verschillen, dezelfde
effecten hebben op hun omgeving. In onze samenleving is de begraafplaats
met zijn relatief afgebakende rituele beslotenheid de locatie die bestemd is
voor rouwbetoon in het openbaar. Bermmonumenten overschrijden deze,
zowel door conventie als formeel bestuurlijke, bestemde afbakening, en zijn
daardoor ook wel aangeduid als ‘matter out of place ’.14 De publieke ruimte
wordt door dergelijke plekken verstoord, ‘verontreinigd’ als het ware. Het
rituele materiaal en de vorm die bermmonumenten aannemen maken dat de
gedenkplekken vaak sprekend op een graf lijken, al ontbreekt in dit geval het
lichaam van de overledene. Dit verklaart waarom van bermmonumenten, anders
dan van het graf op de begraafplaats, altijd een verontrustende werking 10 M.
Azaryahu, ‘The Spontaneous Formation of Memorial Space. The Case of Kikar Rabin, Tel Aviv’

Area 8:4, 1996, p. 501-513, hier p. 503 en 512.
11 J. Hockey, C. Komarony en K. Woodthorpe (red.), TheMatter of Death. Space, Place and Materiality. New

York, 2010.
12 J. Bleyen, ‘The Materiality of Absence after Stillbirth: Historical Perspectives’ in: Hockey, Komarony

enWoodthorpe, The Matter of Death, p. 69-84, hier p. 81.
13 Voor een begrip van het rouwen vanuit het perspectief van de nabestaanden is het onderscheid

tussen private en publieke plekkenweinig zinvol, zie bijvoorbeeld J. Bleyen,Doodgeboren. Een
mondelinge geschiedenis van rouw. Amsterdam, 2012.

14M. Douglas,Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Londen, 1966, p. 52;
A. Petersson, The Presence of the Absence.Memorials and Places of Ritual. Lund, 2004, p. 66.
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uitgaat. Als ‘misplaatste materie’ confronteren ze ons met de dodelijke
consequenties van ongelukkig toeval of immoreel gedrag, zoals rijden onder
invloed of gewelddadigheid. Of, verontrustender nog, ze verwijzen niet naar
de sterfelijkheid, maar roepen een concreet sterven op.

In vrijwel alle onderzoek naar bermmonumenten en publieke rouw
wordt verwezen naar de achterliggende politieke dimensies als belangrijke
verklaring voor het ontstaan van deze plekken.15 Het dominante perspectief
hierbij is dat deze monumenten een uitdrukking zijn van publieke, dan
wel individuele verontwaardiging over of onvrede met de status quo, en
een poging zijn om de samenleving, haar politiek en haar overheden te
beïnvloeden .16 Het zwaartepunt van het onderzoek ligt meestal bij de intenties
van de initiatiefnemers: de betekenis die mensen aan hun handelen toekennen
is belangrijk om te begrijpen hoe mensen met de – in dit geval, voortijdige en
onnatuurlijke – dood omgaan, en met een publiek rouwbetoon proberen het
verlies van een geliefde een plaats in hun leven te geven.

Om de werking van bermmonumenten te begrijpen is het echter belangrijk

een duidelijk onderscheid te maken tussen de particuliere intenties van de

oprichters en het aanwezig zijn van deze plekken in het openbare domein.

Antropologen als Maurich Bloch, Anthony P. Cohen, Don Handelman en Roy

A. Rappaport hebben er vanuit verschillende gezichtspunten op gewezen dat

het gezamenlijk ritueel handelen de verschillen in innerlijke staat, beleving

of motivatie van de individuele participanten aan het zicht onttrekt: via het

ritueel wordt een gezamenlijk statement naar de buitenwereld gemaakt.17

Dit antropologisch inzicht over ritueel helpt te begrijpen dat gedenktekens

in de openbare ruimte meer doen dan voor de nabestaanden een verlenging

van de sociale aanwezigheid van de overledene te bewerkstelligen. Door in

het openbaar ritueel te getuigen van een dodelijk ongeluk of moord geven de

oprichters, ongeacht de specifieke, persoonlijke motivaties voor de oprichting

van het monument, de dode een nieuwe sociale identiteit en betekenis, zoals die

van ‘slachtoffer van een verkeersongeluk’ of ‘slachtoffer van zinloos geweld’.18

Uiteindelijk zelfs delen al deze doden eenzelfde, meer abstracte, sociale

identiteit, namelijk die van slachtoffer van een voortijdige, onnatuurlijke
15 Zie bijvoorbeeld Margry en Sánchez-Carretero, Grassroots Memorials; J. Santino, Spontaneous Shrines.

16 Margry en Sánchez-Carretero, Grassroots Memorials, p. 4 en 25.
17 M. Bloch, ‘The Disconnection between Power and Rank as a Process’, in: M. Lambek (red.), A Reader

in the Anthropology of Religion. Malden/Oxford/Victoria, 2002, p. 432-445; A.P. Cohen, The Symbolic
ConstructionofCommunity. Londen, 1985;D.Handelman,Models andMirrors: TowardsanAnthropologyof
Public Events (2nd ed.). NewYork, 1998; R.A. Rappaport,Ritual and Religion in theMaking of Humanity.
Cambridge, 1999.

18 De uitdrukking ‘zinloos geweld’ betreft niet zozeer een specifieke vorm van geweld, maar eerder
een morele categorie waarbinnen een heel scala aan gewelddadige gedragingen veroordeeld wordt (zie
A. Blok, ‘Zinloos en zinvol geweld’,Amsterdams SociologischTijdschrift 18, 1991, p. 189-207; Stengs,
Commemorating Victims; P. Vasterman,Mediahype. Amsterdam, 2004).
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dood .19 De geritualiseerde ruimte van het bermmonument maakt hierdoor
deel uit van een omvattender ruimte, die niet tot de locatie zelf beperkt is, en
evenmin valt te herleiden tot de intenties van de nabestaanden. Deze ruimte
is een sociale ruimte met een sterk gepolitiseerd karakter en omvat evenzeer
de vele andere bermmonumenten en andere plekken waar slachtoffers van de
voortijdige en onnatuurlijke dood herdacht worden.20

Veranderlijkheid en vergankeli jkheid

Op de hoek van de Stadhouderskade/Van Woustraat in Amsterdam ligt een
monument voor Mirella: een bescheiden zwart-marmeren tegeltje met
daarin haar naam, geboorte- en sterfdatum, en twee hartjes. Het ontwerp
van het tegeltje is nagenoeg een verkleinde replica van de grote, roze graffity,
die haar vriend vlak na het ongeluk op de plek maakte. Mirella werd op 11
september 2005 op het naastgelegen fietspad door een afslaande vrachtwagen
doodgereden. Het monument dat uit de herdenkingsbijeenkomst voortkwam,
en in de weken daarna nog verder groeide, bestond behalve uit de graffity uit
de gebruikelijke attributen: bloemen, kaarsjes, lichtjeshouders, knuffeltjes,
foto’s en briefjes. De ‘rozige’ uitstraling van het monument – opgeroepen door
de schildering, de bloemen, de lichtjes en ballonnen in roze- en paarstinten, en
door ‘de’ foto van Mirella in roze T-shirt, met roze roos en lipgloss – gaven het
monument de uitstraling van een meisjeskamer, een effect dat versterkt werd
door de uitgestalde spulletjes en knuffels.21

Ruim twee maanden vormde Mirella’s monument een van de meest
esthetische, ontroerendste en levendigste gedenkplekken van de stad. In
de avond brandden de kaarsen; oude bloemen werden vervangen. In de
laatste week van november was het monument plotseling verdwenen: in de
tramleidingen boven het kruispunt bungelde nog enige dagen een grote tros
roze en witte ballonnen, een restant van de herdenkingsbijeenkomst die op
Mirella’s geboortedag, 27 november, had plaatsgevonden. In januari 2006 was
het monument er weer, ditmaal in de vorm van het hierboven beschreven
tegeltje.

De beschrijving van het monument voor Mirella laat een aantal van de
veranderingen zien die de meeste bermmonumenten doormaken. Soms
zijn die veranderingen snel en abrupt, soms nauwelijks zichtbaar. Voor de
voorbijganger ontstaan ze altijd plotseling, om dan vervolgens ook weer

19 Jan Bleyen wijst er, in navolging van de sociologe Eva Illouz, op hoe ‘slachtofferidentiteiten’ –
een combinatie van zelfidentificatie als slachtoffer met zelfhulp (in groepen) – steeds meer
weerklank vinden (Bleyen, Doodgeboren, p.164-165). In Nederland hebben ook de slachtoffers van
zinloos geweld en verkeersslachtoffers zich verenigd in landelijke organisaties (de Landelijke
StichtingTegenZinloosGeweld en de Vereniging Verkeersslachtoffers)
en zelfhulpgroepen (zie www.moed.nl en http://verkeersslachtoffers.nl)

20 Stengs,Commemorating Victims; Stengs, Public Practices.
21 Tussen de bloemen hing een brief waarop de ouders en zussen van Mirella lieten weten dat er een

herdenkingswebsite voor Mirella was gemaakt. Op de site staat onder andere dat roze en wit
Mirella’s lievelingskleuren waren.
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3. Het monument voor Mirella, drie weken na het dodelijk ongeluk.

zomaar te verdwijnen. Veel van deze plekken vergaan echter juist langzaam
door desintegratie: de bloemen verwelken, de knuffels verregenen, de briefjes
verbleken en worden onleesbaar. Sommige monumenten transformeren naar
een meer permanente hoedanigheid: stenen, bloembakken, kruisen, tegels.
Maar ook in zo’n meer solide vorm behoeven monumenten onderhoud. Het
bermmonument voor een omgekomen brommerrijder langs een fietspad bij
het dorp Landsmeer, tegels en beeldjes, is inmiddels door gras en riet aan het
oog onttrokken. Ook het monument voor Mirella lijdt aan desintegratie: wind
en regen hebben het oorspronkelijke roze van de cijfers en letters bijna weg
geërodeerd, onkruid groeit over de randen.

Uit de voorbeelden tot nog toe blijkt dat sommige mensen in staat zijn
de dood van een geliefde voor langere tijd met alleen efemere objecten aan
de buitenwereld kenbaar te blijven maken. Maar voor velen is dat op termijn
kennelijk niet haalbaar of niet wenselijk, waardoor bermmonumenten
desintegreren en verdwijnen. Het verdwijnen van een monument kan
ook voortkomen uit ingrijpen van de lokale overheid, die na bepaalde tijd
gedenkplekken ‘opruimt’, een dimensie waar ik nog op terugkom. Verder laten
de voorbeelden zien dat, ook al wordt gekozen voor een meer vast monument,
een bermmonument altijd de nodige aandacht van de nabestaanden blijft
vereisen. Zoals alle cultuuruitingen zijn ook bermmonumenten dan ook in
eerste plaats een proces, een dynamische, gematerialiseerde vorm van rouw
die voor kortere of langere tijd zichtbaar is.

Hiermee bepleit ik een andere benadering van deze gedenkplekken
dan een waarin tijdelijke en permanente monumenten expliciet als twee
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aparte categorieën beschouwd en geanalyseerd worden22 of een waarin dit
onderscheid min of meer impliciet gemaakt wordt door het onderzoek vrijwel
exclusief op de tijdelijke vorm te richten .23 In een processuele benadering van
bermmonumenten wordt het verstrijken van de tijd zichtbaar. Het ‘verdwenen
bermmonument’ en het ‘goed onderhouden vaste monument’ verschijnen zo
als de twee extremen op een continuüm van mogelijke stadia in de levensloop
van monumenten.24 Het is het aspect van tijd dat het mogelijk maakt te
begrijpen waarom bermmonumenten – zowel in tijdelijke als permanente vorm
– een schakel vormen tussen de wereld van de levenden en die van de doden.
Met bloemen en decoraties – narcissen in het voorjaar, asters in de herfst, een
hartvormige ballon met Valentijnsdag, een kerstkrans – volgen monumenten
de ritmes van de seizoenen en de jaarlijkse feestkalender en plaatsen zij zich
in de publieke tijd. Met knuffels, kaarten en kaarsen op verjaar- en sterfdagen
volgen de levensloop van monumenten die van de overledenen, en vallen zij
daar mee samen.

Beelden van rouw

Ook al zijn bermmonumenten een recente vorm van herdenken en vinden
er allerlei verschuivingen plaats, voor het materiaal, de vormgeving en de
praktijken die deze geritualiseerde ruimtes maken grijpen mensen terug op
elementen uit bestaande rituele tradities. Dit verklaart de overtuigingskracht
van nieuwe rituelen: ondanks nieuwe volgordes, situaties en plekken
worden de vormen en praktijken onmiddellijk herkend en begrepen. Omdat
de materiële cultuur waaruit deze herdenkingsplekken bestaan onderdeel
vormt van een mondiale, gemedialiseerde herdenkingscultuur, is deze
herkenbaarheid vrijwel universeel. De beelden van de gedenkplekken die als
reactie op de dood van prinses Diana en 9/11 ontstonden zijn de hele wereld
over gegaan. Zowel de ontwikkeling van het nieuwe publieke rouwen als de
vormen waarin dit zich manifesteert zijn dan ook alleen te begrijpen door de
rol van de moderne media hierbij te betrekken. De massale rituele respons op
de voortijdige, onnatuurlijke of gewelddadige dood van publieke personen
bestaat niet zozeer uit ‘spontane’ opwellingen van individuen, maar komt
voort uit een wisselwerking tussen de aandacht van de media voor dergelijke
gebeurtenissen en het heersende rituele verwachtingspatroon. Het gaat hier
om een circulair patroon waarbij reeds bestaande, gemedialiseerde beelden
van eerdere herdenkingen vorm geven aan nieuwe herdenkingen elders,
ongeacht of het hier gaat om grotere, publieke herdenkingen of om intiemere,
meer persoonlijke herdenkingen. Om uitdrukking te geven aan hun emoties
grijpen mensen terug op bekende vormen en handelingen: praktijken die voor
een belangrijk deel juist via de media bekend zijn geworden. Dat tegenwoordig
via gedenkplekken in het publieke domein uitdrukking wordt gegeven aan de

22 Zie bijvoorbeeld Klaassens, Final Places.
23 Zie bijvoorbeeld Doss, The Emotional Life; Margry en Sánchez-Carreto, Grassroots Memorials.
24 A. Appadurai (red.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, 1986.
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rouw die met een heftig en voortijdig verlies gepaard gaan, is misschien wel
hèt voorbeeld van dergelijke gemedialiseerde praktijken.

Vrijwel elke voortijdige dood genereert weer nieuwe mediabeelden van
zowel het herdenken als van de plekken die hieruit voortkomen. Media-
aandacht gaat namelijk niet alleen, of niet zozeer, uit naar de persoon en
de omstandigheden waaronder deze overleed, maar evenzeer naar de te
anticiperen, geritualiseerde reacties van mensen die, ook weer via de media,
van het drama gehoord hebben. Op het nieuws over de moord op Theo van
Gogh (2 november 2005) waren binnen een uur tientallen verslaggevers en
ruim honderd mensen op de plek des onheils afgekomen. Al snel werden,
voor het oog van de camera, de eerste attributen geplaatst: zes bolvormige
gouden kaarsen rondom een heideplant, de eerste verschijningsvorm van ‘het
Theo van Gogh monument’. De media vormen daarmee een onlosmakelijk
onderdeel van het rituele raamwerk waarbinnen dergelijke gedenkplekken
ontstaan.25 Hiermee ga ik voorbij aan een instrumentalistische opvatting
van media, om aan te sluiten bij een benadering van media als practice.26
Dit betekent onder andere dat beelden van herdenkingen niet gereduceerd
kunnen worden tot het resultaat van verslaggeving over wat er ‘ter plekke’
gebeurt, maar dat deze ook zelf weer – net als de herdenkingsrituelen zelf –
een vorm van bemiddelingspraktijken zijn die op hun beurt weer een format
bieden voor toekomstige praktijken en vormen van overdracht. Beelden van
rouw, herdenkingen of gedenkplekken zijn dus op te vatten als geritualiseerde
formats met een eigen esthetiek, die lokale praktijken rondom rouw en
herinnering mede beïnvloeden en vormgeven.

Deze lijn doortrekkend zijn bermmonumenten zelf ook in zekere zin media,
en zelfs in meerdere opzichten. In de eerste plaats verbinden ze de aanschouwer
met de rouw van de nabestaanden. Daarnaast beïnvloeden ze, in samenspel
met gemedialiseerde beelden van bermmonumenten, praktijken van rouw.
Bovendien verbinden bermmonumenten, zoals in de vorige paragraaf al aan
de orde kwam, onze wereld – de wereld van de levenden – met de onzichtbare
wereld van de dood: hun materialiteit geeft de doden een zichtbare en tastbare
aanwezigheid. Ten slotte dragen bermmonumenten, onontkoombaar, een
gezamenlijke, maatschappelijke boodschap uit: een aanklacht tegen voortijdig
en gewelddadig verlies. In die zin vormen alle bermmonumenten samen
een betekenisdragend netwerk dat zijn boodschap zelfstandig de wereld
in stuurt. Dit overstijgend geheel geeft deze vorm van publieke rouw een
normerend karakter dat, naarmate het aantal bermmonumenten toeneemt,
steeds dwingender wordt. Zo bevordert het geheel aan bermmonumenten, als
materiële uitdrukking van veranderende rouwcultuur, zijn eigen uitbreiding.

25 Stengs, Dutch Mourning Politics.
26 N. Couldry, ‘Theorising Media as Practice’, Social Semiotics 14:2, 2004, p. 115-132; P. Eisenlohr,

Introduction: What is a Medium? Theologies, Technologies and Aspirations. Social Anthropology 19:1,
2011, p. 1-6; B. Meyer, Mediation: Forms and Formats of World-Making. Keynote presented at Sant
Naf Konferns on Mediation. Stockholm University, 4-6 May, 2012.
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Herdenken als maatwerk

De dwingende aanwezigheid van gedenkplekken in het publieke domein kan
niet genegeerd of ontkend worden, wat maakt dat ook overheden zich hier in
toenemende mate toe moeten verhouden. Zo zijn er in de afgelopen tien jaar
beleidsregels opgesteld in reactie op de groeiende behoefte van nabestaanden
om de plek des onheils als gedenkplek te markeren, een ontwikkeling
die ergens midden jaren negentig begonnen is. In eerste instantie ging
het hierbij vooral om beleid dat specifiek gericht was op het herdenken
van verkeersslachtoffers, meestal in wegbermen. Tegenwoordig vallen
monumenten voor geweldsslachtoffers onder ditzelfde beleid, en zijn er veelal
aparte richtlijnen voor het inrichten van gedenkplekken binnen de bebouwde
kom. Deze verbreding moet geplaatst worden in het kader van de, hierboven al
aangeduide, maatschappelijke onrust in Nederland – en tot op zekere hoogte
ook in België – over ‘de toename van zinloos geweld’ en in verband hiermee het
toenemend aantal doden dat als slachtoffer van zinloos geweld in het publieke
domein herdacht wordt. Voor deze bijdrage voert het te ver om uitgebreid
in te gaan op de betekenissen van en contexten waarbinnen zinloos geweld
begrepen moet worden. Relevant is vooral dat het ook bij slachtoffers van
zogenaamd zinloos geweld altijd gaat om een voortijdig en abrupt verlies, en
dat de collectieve verontwaardiging hierover parallel loopt met de toegenomen
verontwaardiging over dood in het verkeer.27

Aan het begin van de 21ste eeuw bestond in sommige delen van het
land, zoals bijvoorbeeld in de provincie Drenthe, een algemeen verbod op
bermmonumenten: nabestaanden mochten niets ter herdenking in de openbare
ruimte achterlaten. Ook Rijkswaterstaat, dat zowel snelwegen (A-wegen)
als provinciale wegen (N-wegen) beheert, was een fervent tegenstander van
bermmonumenten. Elders, zoals in de provincie Zeeland, bestond echter een
veel liberaler beleid ten aanzien van bermmonumenten. Naar aanleiding van
deze ongelijkheid stelde de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat
in 2004 een aantal richtlijnen op. Het uitgangspunt van de minister was

27 Voor de meeste verkeersslachtoffers wordt geen gedenkteken opgericht. Ware dit wel het geval
geweest dan zou vrijwel het gehele Nederlandse wegennet met de dood gemarkeerd zijn. Er is hier
daarom eerder sprake van een, in de woorden van Adorno, ‘schuldig landschap’ waarin de bestaande
gedenkplekken verwijzen naar de dood van tienduizenden anderen. Desondanks kan toch
gesproken worden van een verandering in de maatschappelijke acceptatie van de dood in het verkeer,
resulterend in een toenemende verontwaardiging op dit vlak. Deze verandering is ten eerste zichtbaar in
de investeringen in verkeersveiligheid in de afgelopen decennia In de jaren zeventig kwamen per jaar
meer dan 3.000 mensen om in het verkeer: het aantal dodelijke ongelukken is inmiddels gedaald
tot 640 in 2010 (661 in 2011) (Bron: CBS, 2012). Ten tweede wordt deze veranderende houding
zichtbaar in de verschijning van het bermmonument. In de jaren zeventig waren bermmonumenten
nog een onbekend verschijnsel. De eerste bermmonumenten verschenen pas midden jaren negentig
toen het aantal verkeersdoden al sterk gedaald was (1251 doden in 1996). Deze verandering laat
zien dat bermmonumenten los staan van ‘statistiek en cijfers’ maar dat deze toename verband houdt met
een bredere maatschappelijke verandering in de omgang met de voortijdige en gewelddadige dood en,
in verband hiermee, de toegenomen mogelijkheid om rouw te tonen (zie ook Bleyen, Doodgeboren, p.
153-155).
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Het idee van herdenken als maatwerk komt
in de beleidsregels van sommige overheden vrijwel letterlijk tot uitdrukking.
Hoewel de richtlijnen van de minister als algemeen uitgangspunt gelden, zijn
de verordeningen omtrent de omvang, vorm en duur van de plaatsing van
gedenktekens lokaal vaak zeer gedetailleerd ingevuld. Tijdelijke monumenten
mogen bijvoorbeeld niet langer dan drie maanden (gemeente Best) of moeten
binnen een ruimte van 1 x 1 meter blijven (gemeente Heerlen). Voor
‘permanente’ monumenten geldt meestal maximaal een periode van drie jaar
(gemeente Hellevoetsluis) tot vijf jaar (gemeente Leeuwarden). Voor de laatste
categorie dient vaak wel een ontheffing of vergunning te worden aangevraagd, of
geldt een meldingsplicht (gemeente Nieuwegein). De gemeente Heerlen geeft
hierbij aan dat er voor bermmonumenten, ook al gaat het om een
vergunning, geen kosten in rekening worden gebracht, de Gemeente
Zeewolde vraagt daarentegen 375 euro. De maximale grootte en hoogte zijn
vaak ook precies vastgelegd: 30 x

30 x 10 cm (gemeente Hellevoetsluis), ‘een standaardtegel – met opschrift –
zonder verticale elementen, met een maximale omvang van 50 x 50 cm’
(provincie Drenthe).28 In de gemeente Bladel mogen de nabestaanden alleen een
speciaal voor dit doel ontworpen kunstwerk, getiteld ‘het geknakte leven’ (80 x
10 x 8) laten plaatsen (kosten 400 euro). De gemeente Haaren geeft alleen
toestemming voor een in de grond verankerde gedenktegel (maximaal tien cm
boven het maaiveld) of voor het planten van klimop ‘als ingetogen en toch
herkenbare oplossing’. 29 Ook kan niet ‘zomaar iedereen’ een vergunning voor
een bermmonument aanvragen. In de gemeente Best mogen alleen eerstegraad
bloedverwanten of levenspartners een verzoek indienen, of zij moeten
toestemming verlenen aan derden. De provincie Flevoland wil onduidelijkheid
over de initiatiefnemers en de verantwoordelijkheid wegnemen door middel
van een

De bovengenoemde voorbeelden van regelgeving laten zien dat achter de
aanwezigheid van bermmonumenten, plekken die bij uitstek geassocieerd
worden met spontane manifestaties van rouw,31 paradoxaal genoeg een
uitgebreide bureaucratische werkelijkheid schuilgaat. Overheden proberen

28 Beleidsregel gedenktekens verkeersslachtoffers, d.d. 5-11-2006.
29 Beleidsnota gedenktekens voor gemeente Haaren, d.d. 20-11-2003.
30 http://verkeerinbeeld.nl/Het platform voor verkeerstoepassingen en mobiliteitsoplossingen

(laatst bezocht 11-04-2012).
31 In het dagelijkse taalgebruik worden bermmonumenten ook vaak ‘spontane monumenten’ genoemd.

Voor een discussie over het adjectief ‘spontaneous’ in wetenschappelijke teksten, zie Margry en
Sánchez-Carreto, Grassroots Memorials, p. 11-13.

zoveel als mogelijk voor dergelijke plekken toestemming te verlenen, mits de
verkeersveiligheid niet in gevaar werd gebracht. Omdat het bij gedenkplekken
om ‘maatwerk’ ging, zo stelde de minister, gaf zij er de voorkeur aan niet een
algemene regel op te stellen.
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gegevens, zoals een contactpersoon en een foto van het monument.30 In de
meeste verordeningen – een van de richtlijnen van de minister – staat ook
expliciet aangegeven dat de initiatiefnemers verantwoordelijk zijn voor de
kosten van het plaatsen en het verwijderen van het monument.



hun greep op de openbare ruimte vast te houden door gedenkplekken formeel
te markeren als slechts tijdelijke onderbrekingen van de oorspronkelijke
bestemming van deze ruimtes, berm of stoep. In de woorden van Michel de
Certeau valt dergelijk beleid onder de noemer strategies, acties ten opzichte van
‘anderen’ op en vanuit het eigen (proper) terrein.32 Waar, hoe en voor hoe lang
rouw om een voortijdige en gewelddadige dood wel of niet in het publieke
domein zichtbaar wordt, wordt dus in belangrijke mate bepaald door sturing
van bovenaf. Tegelijkertijd echter laat de toenemende zichtbaarheid van deze
rouw ook zien dat controle en sturing tot bepaalde hoogte gedoemd zijn te
mislukken. Elk bermmonument – legaal of niet – vormt immers ook altijd
een inbreuk op de als stoep of berm bestemde ruimte. Overheden kunnen de
behoefte van mensen om zich de plek waar een geliefde is gestorven toe te
eigenen door deze ritueel te markeren niet onderdrukken. Bermmonumenten
zijn daarmee, opnieuw in de woorden van De Certeau, een vorm van ‘tactiek’.
Als alle tactieken (tactics) – de alledaagse praktijken waarmee gewone mensen
zich hun leefomgeving eigen maken, en die soms onbewust tegen de beoogde
orde ingaan – stellen bermmonumenten de vanzelfsprekende bestemming van
de ruimte ter discussie, ook al is hun aanwezigheid zelf ook altijd instabiel en
aan discussie onderhevig.33

In het afsluitend deel van deze bijdrage zal ik aan de hand van de
ontstaansgeschiedenissen van respectievelijk het MaastunnelMonument
Verkeersslachtoffers in Rotterdam en het Landelijk Monument Spoorweg-
ongevallen in Utrecht dieper ingaan op het verschil tussen de belangen van
de autoriteiten en de wensen van de nabestaanden, en laten zien hoezeer
deze spanning samenhangt met de betekenis van de plek des onheils in het
herdenken van de nabestaanden.

Col lect ieve monum enten

Het MaastunnelMonument Verkeersslachtoffers is opgericht ter herdenking
van alle verkeersslachtoffers, zowel ‘in de stad als daarbuiten’, en is daarmee
een ‘gemeentelijk gedenkteken’.34 Op 28 november 2003 werd het monument
onthuld. De aanleiding voor de oprichting van het monument was een
individueel verkeersongeval vier jaar eerder: de dood van Raymond Stevens
en John Goossens, die in de vroege ochtend van 27 november 1999 door een
dronken automobilist frontaal werden aangereden. John Goossens was op slag
dood, Raymond Stevens overleed een dag later, twee andere inzittenden van
hun auto raakten voor het leven invalide. De ouders van Raymond Stevens
wilden voor hun zoon een monument oprichten, maar de deelgemeente
Charlois en de gemeente Rotterdam – een gemeente die een zeer restrictief
beleid ten opzichte van bermmonumenten voert – gaven in eerste instantie
32 M. de Certeau. The Practice of Everyday Life. Berkeley, Los Angeles, Londen, 1984, p. xix.
33 Ibidem.

34 ‘MaastunnelMonument komt er voor alle verkeersslachtoffers’, Rotterdams Dagblad 13-11-2003;
‘Rotterdam krijgt monument voor alle verkeersslachtoffers’, Metro 17-11-2003.
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geen toestemming.35 Uiteindelijk mocht er toch een monument komen, mits dit
een, wat ik noem, ‘collectief monument’ zou worden. Onder een collectief
monument versta ik een monument dat is opgericht ter nagedachtenis aan
een specifieke categorie van slachtoffers. In dit geval gaat het om de categorie
‘verkeerslachtoffers in de gemeente Rotterdam en omgeving’. In Nederland
staan vele monumenten ter nagedachtenis aan specifieke categorieën van
slachtoffers. Het grootste deel van deze monumenten herdenkt categorieën
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en is in de jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw opgericht. 36 Het recente onderzoek van Van Ginkel laat
zien dat ook nu nog in de eenentwintigste eeuw voortdurend monumenten
voor nieuwe categorieën WO II-oorlogsslachtoffers worden opgericht .37 Wat
categorale Tweede Wereldoorlogsmonumenten echter onderscheidt van
categorale monumenten voor bijvoorbeeld verkeersslachtoffers is dat de eerste
een afgesloten categorie slachtoffers herdenkt terwijl de laatste ook specifiek
bedoeld zijn voor het herdenken van slachtoffers die nog zullen vallen.
Dergelijke monumenten zijn daarmee dus open voor de rouw van de toekomst.

Aan de totstandkoming van het MaastunnelMonument Verkeersslacht-
offers ligt een combinatie van omstandigheden ten grondslag. Allereerst, de
vastberadenheid en het doorzettingsvermogen van de ouders. Hoeveel moeite
het gekost moet hebben om het monument van de grond te krijgen blijkt
uit de woorden van de vader van Raymond. Op de avond van de onthulling
verklaarde hij voor TV-Rijnmond dat hij trots was dat hij dit voor elkaar had
gekregen: hij had er drie-en-een-half jaar van zijn leven voor gegeven. De broer
van Raymond spreekt vervolgens van ‘het kroonstuk op het werk van mijn
vader’. Daarnaast bestond er relatief veel media-aandacht voor dit ongeluk, dat
algemeen als een vorm van ‘zinloos geweld in het verkeer’ geframed werd.38
Vervolgens was, door uiteindelijk in de vorm van een collectief monument aan
de wensen van de familie Stevens tegemoet te komen, meteen een oplossing
gevonden voor toekomstige verzoeken voor het plaatsen van gedenktekens.
Dit laatste aspect moet ook geplaatst worden in een bredere maatschappelijke
ontwikkeling: in de laatste tien jaar van de eenentwintigste eeuw zijn er in

35 Naar aanleiding van een recent verzoek (april 2012) om een monument ter herdenking aan een
overleden straatkrantverkoper te mogen plaatsen vat de woordvoerder van de gemeente het beleid
als volgt samen: ‘De gemeente hanteert een algemeen beleid wat betreft gedenktekens. Er zijn een
aantal plekken waar je toestemming voor kan krijgen om een algemeen gedenkteken te plaatsen.
Er is bijvoorbeeld een gedenkmuur voor verkeersslachtoffers bij de Maastunnel.” http://www.
metronieuws.nl/regionaal/studente-maakt-zich-hard-voor-gedenkteken/SrZldd!nu39pQzle3HY (laatst
bezocht 12-04-2012).

36 Zie F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis. Groningen, 1995.
37 R. van Ginkel, Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland. Amsterdam, 2011, hier p. 379-463.
38 Zoals op het monument te lezen staat sprak de verkeersofficier van justitie in Rotterdam tijdens de

rechtszaak van ‘zinloos geweld in het verkeer’. Een krantenbericht had als kop ‘Vijf jaar geëist tegen
zinloos geweld in het verkeer’.
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Nederland – onder ander voor verkeersslachtoffers – steeds meer van dergelijke
collectieve monumenten opgericht.39

De beeldend kunstenaar Kamiel Verschuren kreeg de opdracht het
monument te ontwerpen. Als locatie werd het Maastunnelplein gekozen, vlak
boven de tunneluitgang waar het ongeluk gebeurde .40 Het monument, eigenlijk
een installatie, bestaat voor een belangrijk deel uit de ruimte en objecten zoals
die zich daar al bevonden. De kunstenaar heeft een ‘asfaltvlek’ toegevoegd,
waaruit aan de linkerkant een plateau oprijst. Hierop bevindt zich de helft van
een groen-geaderde granieten steen, met daarop de tekst:

“ter nagedachtenis aan de vroege ochtend van 27 november 1999
en de dag van 28 november die daarop volgde...
als gevolg van een ernstig verkeersongeluk overleden

R.S.& J.G.”

De andere helft van de steen ligt – ingelegd in het wegdek – precies op de plaats
van het ongeluk, beneden bij de tunneluitgang. Op de avond van de onthulling
werd de Maastunnel kort afgesloten zodat de nabestaanden op de feitelijke
plek des onheils een korte herdenkingsceremonie konden houden. Ook het
verkeer op het Maastunnelplein werd stilgelegd. De jaarlijkse herhaling van
dit herdenkingsritueel, inclusief het stilleggen van het verkeer, zou een van de
manieren worden waarop invulling zou worden gegeven aan de doelstelling
een gedenkplek te zijn voor alle verkeersslachtoffers van Rotterdam. In de
praktijk echter heeft deze collectieve herdenking na het tweede jaar niet meer
plaatsgevonden.41

39 Naast het MaastunnelMonument Verkeersslachtoffers staan er in Nederland in elk geval nog drie
collectieve monumenten voor verkeersslachtoffers: een monument voor ‘verkeersslachtoffers in de
gemeente Wassenaar’ (onthuld in 2003); het monument ‘Toekomst, Troost, Tranen’ voor jonge
verkeersslachtoffers in Nuenen (onthuld in 2005 (zie I. Stengs, ‘Giving Public Space a Face. The
Agency of Monuments and Portraits, Thailand and the Netherlands Compared’, in: B. Boute en T.
Smålberg (red.),Devising Order. Performance, Ritual, and the Performativity of Practice. Leiden, 2012, p.
61-80); het monument ‘de Verstomde Schreeuw’ in Friesland (2000). Voor al deze verkeersmonumenten
geldt dat individuele dodelijke ongelukken de directe aanleiding vormden voor hun ontstaan. Wat
‘de Verstomde Schreeuw’ onderscheidt van de andere monumenten is dat het als particulier monument
een paar jaar later door de provincie Friesland is overgenomen en als collectief herdenkingssymbool is
ingezet bij het verkeersveiligheidsbeleid. Het oprichten van dit soort collectieve monumenten, open
zowel als afgesloten, is onderdeel van een bredere trend van categoriegewijs herdenken: zo zijn er
bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar specifieke gedenkplekken opgericht voor kankerpatiënten (onthuld in
2002, Dronten; zie J. Tonnaer, Bomen voor het leven. Een studie naar een collectief hedendaags
herdenkingsritueel voor overleden kankerpatiënten. Proefschrift Tilburg/Groningen, 2010), voor tijdens dienst
omgekomen politieagenten (onthuld in 2006, Warnsveld), voor overleden kinderen (onthuld in 2004,
Bargercompascuum) en voor omgekomen brandweerlieden (onthuld in 2012, Arnhem).

40 De feitelijke onheilsplek kwam niet alleen niet in aanmerking vanwege redenen van
verkeersveiligheid en ontoegankelijkheid, maar ook omdat de Maastunnel zelf de status van een
(architectonisch) monument heeft.

41 Navraag bij de gemeente leerde dat er al jaren geen vergunning meer is aangevraagd (deze
vergunning is nodig om het verkeer stil te leggen).
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Verschuren heeft ook de reeds aanwezige muur en reling van de balustrade
tot onderdeel van het monument gemaakt. Op de muur staat in grote letters:
‘ter nagedachtenis aan de slachtoffers van willekeur in het verkeer – dat
wij zijn...’. Op een in brons uitgevoerd gedeelte van de reling staat een
dichtregel van Cees Nooteboom: ‘soms denkend aan de dood maar denken
aan iets anders.’42 De rest van de reling is turquoise geschilderd, een kleur die
ook terugkomt in de opstaande zijkant van het plateau en een schakelkast,
een ander object dat in het monument opgenomen is. Op de schakelkast zijn
zowel op de voor- als achterkant vier messing platen aangebracht. Op de
voorkant staan alle krantenartikelen gegraveerd waarin over het ongeluk, de
rechtszaak, de uitspraak, het monument en de herdenking geschreven was.
De platen op de achterkant zijn leeg, speciaal om hier verslaggeving over
latere verkeerslachtoffers te laten graveren. Dit monument is daarmee bij
uitstek een illustratie van hoe media en de boodschappen die worden
overgedragen met elkaar verweven zijn, naar elkaar verwijzen en elkaar
constitueren.

Een monument als het MaastunnelMonument Verkeerslachtoffers roept
de vraag op of een collectieve, algemene gedenkplek inderdaad kan volstaan.
Het monument is in elk geval niet, zoals beoogd, de plek voor een jaarlijks
terugkerende collectieve herdenking van Rotterdamse verkeersslachtoffers.
Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat de herdenkingsplek van het
MaastunnelMonument Verkeersslachtoffers dubbelzinnig is: ongeacht de
collectieve herdenkingsdoelstelling blijft het tegelijkertijd de herdenkingsplek
voor Raymond Stevens en John Goossens. Op geen enkele manier is zichtbaar
of hier ooit andere verkeersslachtoffers uit Rotterdam en omgeving zijn
herdacht dan deze twee jongens.

De vraag is dan ook hoe ‘de werking’ van een collectief monument als
het MaastunnelMonument Verkeersslachtoffers begrepen kan worden en
wat ‘de plek’ zo essentieel maakt in het herdenken. Een vergelijking met de
ontstaansgeschiedenis van het Landelijk Monument Spoorwegongevallen, een
collectief monument waarbij juist gestreefd is naar een zo neutraal mogelijke
locatie om het herdenken van toekomstige slachtoffers mogelijk te maken, is
in dit opzicht verhelderend.

Het Landelijk Monument Spoorwegongevallen in Utrecht (2004), opgericht
ter nagedachtenis aan allen die ooit op een of andere manier op het spoor zijn
omgekomen, staat in Park Nieuweroord vlak langs het spoor. De kunstenaar
Anton Broos ontwierp het monument: een drie meter hoge cirkel die overgaat
in een vijftien meter lange strook plaatstaal staat voor ‘de dynamiek van het
leven en de verstilling van dood’. Op de strook staat een gedicht van de theoloog
Anne van der Meiden, die zich hiervoor door de vormgeving liet inspireren:

“Herinneringen lopen samen op
Met hen die op het spoor
De wissel van de dood passeerden
Met onze voeten meten wij verdriet en rouw

42 Uit ‘Romantiek’, in de bundel De doden zoeken een huis 1956.
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Een lieve groet van dit verstild station
Tot weerziens op de volgende bestemming.”

Het monument is opgedragen aan alle slachtoffers van spoorwegongevallen
en hun nabestaanden. De aanleiding tot het initiatief voor de oprichting
was een brief uit 2001 van een nabestaande van een van de slachtoffers van
het grootste treinongeluk in de Nederlandse geschiedenis (Harmelen, 1962),
waarbij 95 mensen omkwamen.43 De context is echter breder: net als andere
(semi)overheden kreeg de NS steeds vaker verzoeken van nabestaanden van
treinongevallen om op de plek des onheils een permanente gedenkplek te
mogen inrichten. Daarnaast nam het aantal tijdelijke gedenkplekken langs het
spoor en bij de perrons toe. Bij de dodelijke slachtoffers van het spoor moet niet
alleen gedacht worden aan treinongelukken, maar ook aan arbeidsongevallen
en, de grootste categorie, zelfdoding.44 Behalve dat herdenken bij het spoor uit
oogpunt van de veiligheid problematisch is, zijn dergelijke gedenkplekken
echter uitermate confronterend voor machinisten. Door ‘één landelijk
monument voor alle spoorwegongevallen in Nederland, geldend voor de gehele
spoorwegbranche’ op te richten, zoals de NS het uitdrukt, zou voorzien kunnen
worden ‘in de behoefte aan een plek waar men op elk willekeurig tijdstip en
op persoonlijke wijze kan herdenken’. In samenwerking met de nabestaanden
van de Harmelen treinramp werd besloten tot de oprichting van het Landelijk
Monument Spoorwegongevallen, waarvan de inwijding op 16 april 2004
plaatsvond.

Omringd door de hoofdgebouwen van de NS en ProRail, vlakbij
kilometerpunt 0 van het Nederlandse spoorwegennet, ligt het monument
zowel in het fysieke als het bestuurlijke hart van het spoor: de plek is
veelzeggend zonder gerelateerd te zijn aan enige specifieke onheilslocatie.
Daarmee ontbreekt de dubbelzinnigheid die het MaastunnelMonument
kenmerkt. Dit wil, zoals ik zal laten zien, echter niet zeggen dat dit monument
de betekenis en werking van ‘de plek des onheils’ heeft kunnen overnemen,
en een plek is geworden waar nabestaanden hun geliefden willen herdenken.
Nog steeds verschijnen op plekken waar mensen op het spoor omgekomen zijn
monumenten. De recente onthulling van een monument ter nagedachtenis
van de slachtoffers van de Harmelen treinramp op 8 januari 2012, precies
vijftig jaar na dato is een nog sprekender voorbeeld van het onvermogen van
het Landelijk Monument Spoorwegongevallen om te voorzien in de behoefte
aan herdenken. De oorspronkelijke betrokkenheid van de nabestaanden van
deze ramp bij de oprichting van het Landelijk Monument Spoorwegongevallen
heeft niets weggenomen van de behoefte aan een eigen monument, vlakbij
de plek des onheils, vlak naast de rails. Rouw laat zich moeilijk kanaliseren,
overheidsbepalingen en -initiatieven (strategieën) kunnen de beladenheid van
de plek des onheils niet wegnemen. Het verborgen verhaal van verlies en rouw

43 Voor de ontstaansgeschiedenis van het monument en achterliggende ideeën van de NS baseer ik me
op de bij de onthulling uitgereikte persmap (16 april 2004).

44 Gemiddeld vinden op het spoor tweehonderd zelfdodingen per jaar plaats, ongeveer elf procent van
het totaal aantal zelfdodingen in Nederland.
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4. Werknemers van de NS leggen ieder een roos neer tijdens de inwijding van het Landelijk Monument Spoorwegongevallen op 16 april 2005.

dat onlosmakelijk met dergelijke plekken verknoopt is geraakt, moet verteld worden.45
Het persoonlijke drama van de nabestaanden, de breukervaring van het abrupte optreden van de dood in het

leven en daarmee van het definitief verstoren van het leven van alle betrokkenen zoals het was, zet aan tot
handelen. Het radicale en onherstelbare karakter van deze breuk maakt de gedachte dat de plek die in de biografie
van de betrokkenen zo beladen is met betekenis niet als zodanig herkenbaar zou zijn voor velen onverdraaglijk. Het
markeren verandert deze plekken in geritualiseerde ruimtes, die voor iedereen in een oogopslag herkenbaar zijn
als locaties waar iemand een voortijdige en gewelddadig dood heeft gevonden, en tegelijkertijd daarmee als locaties
waar anderen een geliefde verloren hebben.

Aan het traditionele rituele repertoire rond de dood, waarin vooral de omgang met het dode lichaam
centraal staat, is het publiekelijk herdenken op de plek des onheils als mogelijk ritueel toegevoegd. Het
bermmonument – als gematerialiseerde neerslag van deze herdenkingspraktijk – is daarmee een medium dat
tegelijkertijd zowel het onzichtbare en het onbevattelijke (de dood) als het onaanvaardbare (onnatuurlijk en
voortijdig) voor de wereld zichtbaar maakt.

45 Vgl. De Certeau, The Practices, p. 106.
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