
De Herbegrafenis van ds. Anthony Winkler-Prins

De geschiedenis van de Bekende Onbekende

Persbericht

Betreffende de terugkeer van Anthony Winkler Prins en zijn vrouw naar
Veendam.
op vrijdagmiddag 09 - 09 - 2005 om 14.00 uur

Op 4 Januari 1908 overlijdt te Voorburg Anthony Winkler Prins.
Zijn dochter opent een enveloppe, die hij haar op zijn tachtigste
verjaardag heeft gegeven en gesloten moest blijven tot na zijn dood.
Zijn dochter leest de inhoud aan haar moeder, broers en zusters voor:
"Als ik mocht overlijden, dan mogen mijn vrouw en kinderen weten,
dat ik een lang en gelukkig leven heb gehad. Het bericht van mijn
overlijden moet alleen maar geplaatst worden in de Nieuwe
Veendammer Courant". Zijn wensen zijn verhoord.

Een Bekende Onbekende
Gjalt van der Mark
maart 1988

Hij was de grondlegger van de familienaam Winkler Prins, doopsgezind dominee, schrijver, dichter,
lid en medeoprichter van de Vrijmetselaarsloge te Veendam.
Samensteller en schrijver van de naar hem genoemde encyclopedie.
Mede oprichter van de Gemeentelijke Hogere Burger School (na 1911 de Rijks HBS) en
Zeevaartschool te Veendam nu zijnde de Winkler Prins scholengemeenschap.
De verbondenheid van Anthony Winkler Prins met Veendam is mede aanleiding geweest voor Petra
Maters, directeur van het Veenkoloniaal Museum, om, na overleg met een vertegenwoordiging van
de familie, tot de aanvraag voor een herbegraven in Veendam te komen.
De gemeenten Voorburg-Leidschendam en Veendam hebben evenals de familie de medewerking
toegezegd.
Op de prachtige begraafplaats van de Hervormde Kerk zijn Anthony's moeder en een zoon naast
elkaar begraven.
Grenzend aan deze beide graven is van oudsher een derde plaats door de familie aangekocht.
Dit feit geeft nu de mogelijkheid om Anthony en zijn vrouw te herbegraven op deze historische plek.
Gezien zijn verknochtheid aan Veendam zou deze terugkeer zeker passen in zijn gedachtegang. De
terugkeer zal een voor Winkler Prins kenmerkend en eenvoudig karakter hebben.

Het WP monument
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Wat zijn de gebeurtenissen tijdens deze plechtigheid:

1. Bij Bareveld wordt de kist overgezet in de Rouwkoets.
Kist en Koets zullen overeenkomen met het tijdsbeeld van rond 1900.
In de rouwadvertentie van zijn overlijden staat: Op verlangen van de Overledene geen bloemen.
Dit verlangen wordt ook nu gerespecteerd met dien verstande dat de familie zorg zal dragen
voor een bescheiden kiststuk.

2. De koets zal over de Bareveldstraat en langs het Oosterdiep Veendam binnenkomen om via de
Poststraat, Nijverheidsstraat en het Boven Oosterdiep naar het kruispunt met de Julianalaan
gaan.
De koets zal een rustpunt inlassen, van circa 5 minuten, tegenover de plaats van zijn voormalige
pastorie en kerk aan het Boven Oosterdiep (ter hoogte van het gedenkteken).

3. Via de Julianalaan en de J.G. Pinksterstraat wordt verder gegaan naar het Museumplein. Daar zal
de koets naar de oude entree van het Veenkoloniaal Museum gaan.
Een erehaag zal gevormd worden door de leerlingen van de WP - Scholengemeenschap langs de
route waar de koets de school passeert, zo mogelijk tot aan het Museum.

4. Bij de oude ingang van het Museum zal de koets stoppen bij het beeld van Winkler Prins.
Vanaf de geopende ingang zullen de familieleden en daartoe genodigden de koets volgen tot
voor de Hervormde Kerk.

5. Voor de Hervormde Kerk is gelegenheid voor het welkomstwoord en een beperkt aantal
toespraken.

6. De eerste spreker spreekt het "Welkom" aan Anthony en zijn vrouw uit. Tussen de eerste en de
volgende spreker wordt de kist van de koets genomen en naar het graf gedragen.
Tijdens de volgende sprekers wordt het graf gedicht.
Na de toespraken gaan we naar het graf.

7. Aan het graf zal door dominee Coot Winkler Prins een passend gedenkwoord worden
uitgesproken.

8. Met het aanbrengen van de steen wordt het graf en de plechtigheid besloten.
9. Hierna is er gelegenheid, in de aula van het cultuurcentrum Beresteyn, voor een nazit voor

familieleden en genodigden.



De historische koets
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De volgende sprekers zullen A.Winkler Prins welkom heten:

* Petra Maters, dir. Veenkoloniaal Museum, als initiatiefnemer het "Welkom".
* A.Meijerman, burgemeester van Veendam
* J. Winkler Prins, namens de Winkler Prins familie
* W. van der Heide, namens de Doopsgezinde Gemeente Veendam
* Coot Winkler Prins, grafrede namens de Winkler Prins familie

Mogelijkheden tot het maken van films, TV opname en of foto's is toegestaan met in achtname van de voorwaarden dat
geen ongewenste inbreuk wordt gemaakt op de plechtigheid en verder:
De filmgroep "Dubbel 8" heeft voorrangsrecht op grond dat zij een historische vastlegging van deze dag maken.
Voor de overige filmers en fotografen zijn de volgende plaatsen voor opnamen aangewezen:
* het rustpunt van de koets bij de Nijverheidsstraat
* tijdens het passeren van de erehaag bij de school
* tijdens het rustpunt bij zijn beeld voor het Veenkoloniaal Museum en de oversteek.
* tijdens de toespraken.
* op afstand aan het graf
* van het graf na afloop van de plechtigheid.
Deze terugkeer is middels financiële bijdragen of kortingen mogelijk gemaakt door:

o Veenkoloniaal Museum te Veendam.
o Gravendienst Noord-Nederland
o hr. Woldhuis te Appingedam met speciale dank voor de prima samenwerking
o Uitvaartzorg- en verzekering Monuta te Veendam
o hr. Harries Bakker met speciale dank voor de prima samenwerking.
o Natuursteenbedrijf Tonkes bv te Veendam
o familie Tonkes met speciale dank voor de prima samenwerking.
o eigenaar van de koets de firma Luining te Siddeburen
o Burgerlijke Gemeente Veendam
o Diakonie Hervormde Gemeente Veendam
o Doopsgezinde Gemeente Veendam
o Doopsgezinde Gemeente Groningen
o Algemene Doopsgezinde Societeit
o Rotary International Veendam
o Familie Winkler Prins
o Familie van Riemsdijk
o P.J. van Riemsdijk b.v. Architect BNA Nieuwe Pekela.


