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Laatste Eer Oosterbierum 110 jaar
‘De kist wordt met acht dragers naar de begraafplaats gebracht’

Friesland telt ruim tweehonderd uitvaartverenigingen
en De Laatste Eer in Oosterbierum is daar één van.
Op 1 januari 2010 was het precies 110 jaar geleden
dat deze vereniging werd opgericht. Dat is onlangs
op gepaste wijze herdacht tijdens een speciale le-
denvergadering.
OOSTERBIERUM – Bestuurslid en
tevens bode Piet van der
Werf en bestuurslid Neeltsje
Houtsma zijn in de historie
gedoken, maar willen zich
vooral op heden en toe-
komst richten. Omdat de
oude notulenboeken be-
waard zijn gebleven – ze
liggen nu veilig in een kluis

– is precies na te gaan hoe
vergaderingen vroeger ver-
liepen en hoe de vereniging
is ontstaan.
,,Het was vroeger op de
dorpen gebruikelijk dat
buren de begrafenis regel-
den en er zijn nog steeds
dorpen waar dat gebeurt.
Maar in Oosterbierum is in

1900 gekozen voor het op-
richten van een aparte uit-
vaartvereniging. Er wordt
gewerkt met vrijwilligers en
het kost nooit moeite om die
te vinden. Het bestuur be-
staat uit zeven personen, we
hebben negentien dragers
en vier mensen die de over-
ledenen afleggen. Acht dra-
gers brengen in gepaste
kostuums de overledenen
naar hun laatste rustplaats,
want we gebruiken dus niet,
zoals op de meeste andere
plaatsen, een baar op wie-
len. Indien mogelijk en
gewenst kan de overledene

zelfs vanuit de woning on-
der klokgelui naar de be-
graafplaats worden ge-
bracht. Deze stijlvolle ma-
nier van dragen maakt ‘de
laatste reis’ tot een waardig
afscheid’’.

Grootste verenigingGrootste vereniging
Opmerkelijk is dat De Laat-
ste Eer de grootste vereni-
ging in het dorp is met 676
(betalende leden). Daar komt
nog een groot aantal zoge-
naamde geboorteleden bij,
want van 0 tot 18 jaar hoeft
geen contributie te worden
betaald. Bovendien zijn veel
oud-Oosterbierumers lid en
die wonen verspreid in het
hele land.
Uit dit grote ledenaantal
blijkt wel dat de inwoners
van Oosterbierum het zeer
op prijs stellen dat uitvaar-
ten en daartoe behoren ook
crematies, door dorpsgeno-
ten worden verzorgd. Dat is
immers veel persoonlijker
dan wanneer een grote com-
merciële uitvaartorganisatie
dat regelt. Hoe persoonlijk
blijkt uit het nog altijd in
gebruik zijnde boek met
namen en overlijdensdata
uit 1900. Piet van der Werf
noteert daar nog steeds
namen in.
In 1933 bijvoorbeeld, vonden
18 begrafenissen plaats en

achter alle namen van de
overledenen staat waar ze
zijn geboren en overleden,
terwijl tevens bijzonderhe-
den worden vermeld. Een
man die dertig jaar ouder-
ling is geweest; een kindje
van drie jaar dat is verdron-
ken. In het jaar 1952 over-
lijdt een vrouw die baakster
en aflegster was en er staat
de volgende tekst bij: ‘zij
was iemand die liefde voor
het hele dorp had. Zij hielp
bij leven en dood, rijk en
arm. Dat haar ziel maar rust
in vrede, want haar vleesch
heeft geen rust gehad’ . Het
hele dorpsleven komt op
deze manier aan je voorbij.
De tijden zijn veranderd en
tegenwoordig is deze uit-
vaartvereniging aangesloten
bij de Federatie van Uitvaart-
verenigingen in Friesland,
het overkoepelend orgaan.
De leden van deze Federatie
verzorgen bijna 50% van alle
uitvaarten in Friesland. Zij
hebben als doel niet het
maken van winst, maar het
ten uitvoer brengen van de
laatste wensen van overlede-
nen en hun naasten. En dat
is in die 110 jaar nooit veran-
derd.
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