Kleine monumenten (55)

De poort naar de eeuwige rust
Arn old Fortuin

In Usselo w eren zc al ee uwe n precies
wa t ze w illen. Dat was zo toen in
I S37 w erd beslot en een zelfstandige
kerkelijke gem een te met ee n eige n
kerk geb ouw en ee n daarbij gelege n
begraafplaats te stichten. H et duurde
wel even voordat het kerkje, gebo uw d
op her Hulstliocldcucn in 1 S45 in
gebruik w erd geno mc n. Op het
kerkho f moest U sselo nog lan ger
wachten . Het terrein dat ze daarvoor
op her oog hadd en , bleek drassig.
D c plannenrnakers zoc hten daarn a
ee n andere plek . Zc kozen daarvoor
het hoger gelegen Hulsdi crsbroau. In
1 S70 kon daar dc begraafplaats, 41 are
en 30 ca groot, worden geopend.
Ruim 60 j aar later , in 1934 , moest het
terrein worde n vergroot. Dc ene
vc rbe tering vraagt al snel o m een
nieu w e ve rfraaiing. Bij ce n
opge knapt kerkho f hoort ook ee n
nett e poort.
Het o ude hek imponeerd e wel met
zij n van symbolen van
ver gankelijkheid en van God s
ee uw ige wij sheid versierde staande rs
waaro p ee n vogel de wa cht hield .
M aar wi e in Usselo w il er nu zijn
laatste gang rnake n langs vc rganc
gloric?

H erman Dalen oort heeft in ee n
ee rde re uitgave van n Sliepstee n
besc hreve n wat hij tegenkwam bij
zij n onde rzoe k naar de oo rspro ng van
het hek dat nu dc hoofdingang afslu it.
W at ze in Usselo zoc hten sto nd wat
ver van huis , kerk en kerkhof In
O osterb cek . In 19 35 trok een Ussclcr
delegatie, getipt ove r ee n 'gesc hikte
poort', naar park R ozend aal en dc
H evea rubbe rfabrie k. De groep uit
Usselo vo nd daar wel een poort maar,
met de w oorden van H erman
Dalen oort: 'l11e11 schrok Fa11 de ellClld(iZc
hoop roest die z ich daar i11 bU11a 2 0 jaar
hadgeForl11 d'. Als ee n U sseloër op pad
gaat, wil hij oo k met iets terug
komen, dus de delegatie keek net iets
ve rde r dan de neu s lang was. D e
poort die ze bij het nabij liggende
Huis ter Aar zage n, viel meer in de
smaak. H erman Dalen oort daarover
kort en kern achtig: 'Op 16 maart /9.,6
k011 de nieuwe be,graajjJ/aars niet haar
IlIaard(iZe cl/tree t!fftciecl i11 gebruik worden
,iZen0I11C11 '. Dat hek staat nu op dc lijst
van M onumenten zorg.

(Me t med ew erki ng van Leo
M ettcrn ich)
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