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Doodgewoon 
 

 

In het prachtige gedicht van Pieter Nicolaas van Eyck ziet een tuinman bij het 

snoeien van de rozen plots de Dood achter zich staan en vlucht wit van schrik op 

een paard naar een verre stad. Wanneer de Perzische edelman vraagt waarom hij 

zijn knecht heeft bedreigd, antwoordt de Man met de Zeis glimlachend: 

 

“Geen dreiging was ’t  

waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast, 

toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ’t werk zag staan, 

die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan.” 

 

Meer dan een halve eeuw geleden declameerde ik op school ´De tuinman en de 

Dood´ en nog zitten er flarden van in mijn hoofd. In de periode van vallende 

bladeren zijn het louterende woorden. Vluchten heeft geen zin. Sterven hoort bij 

het leven. Doodgaan is doodgewoon. Dit is ongetwijfeld waar, maar ik hoef 

Magere Hein nog niet zo direct achter me te zien opduiken. 

Wie dag in dag uit, achtendertig jaar lang met hem wel is omgegaan is François 

Commers.  

Swa de grafmaker woont met zijn Maria in de Wijngaardstraat in een heel mooi 

huis met zadeldak. Heel apart. Nu ja, Swa is ook een heel aparte. Geboren en 

getogen in de omgeving van het Stenen Kruis, naar de lagere school op de 

Veemarkt, na een paar jaar in ´den Athené´ in de Koning Albertstraat thuis vader 

helpen, daarna vijftien maand legerdienst kloppen in Duitsland en uiteindelijk 

aan ´’t stad´ beginnen, hoofdzakelijk als grafdelver. Hij is gekend tot uren in het 

rond, want Swa is ook zesendertig jaar brandweerman geweest. Hij is een 

levensgenieter. Jonger dan zijn negenenzestig jaar. Spierwit haar. Wangen als 

gezonde blozende appeltjes. Pretoogjes. 

Zijn eerste ´werkterrein´ als grafmaker was vlak in zijn buurt. Na de fusie 

werden het zeven kerkhoven. Hij en zijn twee gasten hebben op al die jaren 

zowat vijfduizend mensen begraven. Een dorp. 

´Het went niet helemaal, maar met de jaren kan ik er tegen´, zegt Swa, ´uiteraard 

is het niet makkelijk als je familieleden of bekenden moet begraven of 

ontgraven. Ik kan heel veel verdriet hebben en tranen laten, maar één keer de 

begrafenis is geweest, is dat voor mij gedaan, dood is dood! Punt. Afgesloten. 

Zo ben ik nu eenmaal.´ 

Of het toch niet moeilijk is om dag in dag uit met Het Sterven om te gaan? 

´Je moet optimist zijn om die stiel te doen, het van u kunnen afzetten. Dat lukt 

met een goeie pint en een goeie mop.´ 

En een stevige pint drinken, heeft Swa altijd graag gedaan. Hij is joviaal, heel 

sociaal en altijd ´graag onder het volk gekomen´. Toen hij in de jaren tachtig 

Prins Carnaval werd, hebben de cafébazen en de tooghangers het geweten.  
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Hij is een echte entertainer, kan moppen tappen als geen één en zijn voorraad 

lijkt onuitputtelijk. Hij schrijft ze ook op, maakt er sketches van voor de Revue 

van Tielebuis en als hij zelf op de planken staat, wordt het telkens hilarisch. 

Veel van zijn grappen zijn uit het leven gegrepen. 

Op vakantie in Spanje had Swa in de gaten hoe een Hollander, nochtans 

getrouwd en twee kinderen, al een paar dagen een meer dan gewone 

belangstelling had voor Hilde, de achttienjarige dochter van hun reisgezellen 

Sisse en Roos Laureyn. Op een avond zaten Swa en Hilde met een slaapmutsje 

aan de bar. De hitsige noorderbuur schoof op zijn stoel heen en weer. Hij liet 

geen oog van haar af. Uiteindelijk kwam hij naast hen aan de toog staan. Hij 

wou in de gratie komen bij ´papa´ Swa. Zat er goed in, was eigenaar van een 

fabriek, gaf vijftig man werk, had een riante villa. Patati, patata.  

´Papa´ zei dat hij niet erg onder de indruk was. Hijzelf had immers ongeveer 

negenduizend man onder zich. De hele avond wou de flirter de naam van de 

firma te weten komen. Wat? Waar? Hoe? Na lang aandringen zei Swa: ´Ik ben 

grafmaker in Diest. ` De Hollander stond plots met zijn mond vol tanden, een 

zeldzame gebeurtenis. ´Ik ga bij manier van spreken over lijken, ´ voegde de 

grafmaker er bloedserieus aan toe. 

Ze hebben die man niet meer in hun buurt gezien. 

Swa heeft er nog steeds deugd van als hij het vertelt.  

´Eigenlijk ben ik, al zeg ik het zelf, gene kwaaie, want ik heb altijd toch twee 

van de zeven werken van barmhartigheid ter harte genomen: het begraven van 

de doden en het laven van de dorstigen. ´ 

Het vak van grafmaker heeft hij heel graag gedaan en als hij opnieuw moest 

beginnen, zou hij het hetzelfde doen. Een gelukkige man, die dat kan zeggen. 

Of hij niet stilstaat bij de gedachte wie hem zal begraven? 

“Ik word niet begraven. Ik weet wat een mens in de grond is. Ik laat me 

cremeren. Zeker weten. En als de wind goed zit, ben ik voor de familie thuis!” 

 

 

Swa is nog vaak te vinden op het kerkhof.  

Ik denk, als hij daar plots achter zich de Dood ziet staan, hij niet vlucht zoals de 

tuinman uit het gedicht, maar tegen hem zegt: ´Kom, we gaan een pint pakken, ´ 

en hem op weg naar het café vraagt: ´ A propos, kent ge geen goeie mop?´ 
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