
 

 

'Een brug tussen dood en leven' 

DEN BOSCH 

GUUS PETERS 

Begraafplaats Orthen heeft sinds gisteren haar eigen theehuis. Een plek waar 

bezoekers tot rust kunnen komen. 

Een begraafplaats is volgens wethouder Jos van Son normaal gesproken niet de 

plek om vrolijk te zijn. Gistermiddag had de Bossche wethouder van onder meer 

openbare ruimte daar echter alle reden toe bij de opening van theehuis Het Theelicht 

op begraafplaats Orthen. "Een begraafplaats moet ook een plek zijn waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten", zei Van Son. Trots hief hij samen met Yvonne Dijkstra het 

glas toen zij het voormalige mortuarium voor open verklaarden. Het was Dijkstra die 

ruim zeventien jaar geleden voor het eerst met het idee op de proppen kwam. De 

initiatiefneemster miste een plek op de begraafplaats waar je als bezoeker even tot 

rust kon komen. Een plek waar je met andere mensen een gesprek kon aanknopen. 

Of zoals ze het zelf zegt: "Een brug tussen de dood en het leven." Een plek dus waar 

de zwaarte van de rouw zou worden verlicht. 

Rafelrandje 

In het theehuis mag volgens Dijkstra gerust een vrolijke sfeer hangen. "Een sfeer die 

het rafelrandje van de rouwverwerking afhaalt." Daar sloot wethouder Van Son zich 

bij aan. "Gezamenlijk een kop koffie drinken, kan ook troost geven", zei hij. Hoewel 



Dijkstra al heel lang met het idee rondliep, deed ze er lange tijd niets mee. Tot ze in 

2014 met haar idee de vrijwilligersprijs van Den Bosch won. De Stichting Theelicht 

werd in het leven geroepen om aan de slag te gaan. Het gebouw op de 

begraafplaats dat er sinds 1872 staat, diende lange tijd als mortuarium. De laatste 

jaren werd het voornamelijk als opslag gebruikt. Doodzonde, vonden ook de ruim 70 

aanwezigen bij opening van het Theehuis. In samenwerking met de gemeente, 

Stichting Salomen (die de begraafplaats beheert) en de nodige vrijwilligers werd het 

idyllische gebouw in een nieuw jasje gestoken. Er werd onder meer een nieuw dak 

geplaatst en de muren werden binnen met bloemen beschilderd. Van Son 

benadrukte gisteren nog eens dat de gemeente slechts een ondersteunende rol had 

in het project. Hij was er voornamelijk trots op dat het idee was ontstaan . 

Initiatiefneemster Dijkstra glunderde van oor tot oor. "Ik hoop dat deze 

ontmoetingsplek de weg naar huis voor mensen gemakkelijker maakt." 

Een begraafplaats moet ook plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 

Jos van Son, wethouder 

 


