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Friesch Paardengetrappel bij de uitvaart.

Ze wonen samen op een prachtige Groningse boerderij boven de stad.
Ze zijn er na zijn pensioen gaan wonen: de ruimte, de stilte, maar vooral de mogelijkheid
om er zijn grote liefde: “de Friesche paarden”, te kunnen houden.
Een mooie stal en een weiland bij het woonhuis.
Sinds Cor gepensioneerd is heeft hij zich helemaal toegelegd op zijn passie en vol trots en
liefde vertelt hij over het hoe en wat van deze prachtige dieren.
Van afstand kan ik zijn liefde helemaal begrijpen: welk paard kan zich meten aan de
majestueuze verschijning en kan zo prachtig in draf als het Friesche paard?
“Tsja, maar nu is het binnenkort afgelopen, ik heb niet lang meer te leven”, zei hij toen
ik bij het echtpaar op bezoek kwam. “Het liefste wil ik dat alles hier gebeurt, in de stal,
en natuurlijk met koets en twee Friesche paarden die mij naar het graf brengen een paar
kilometer verderop.”
Het waren niet zijn eigen Friesche paarden die op de dag van zijn uitvaart naar het
Groningse kwamen. Deze waren ingehuurd met rouwkoets en al en gewend om voor een
rouwkoets te lopen. Van de eigenaar hoorde ik hoe het werkte: hij had dus twee paarden,
waarvan één de leider is. De leider was te oud en dus was er nu een jong paard bij en het
andere paard werd daardoor automatsich de leider.
Toen de uitvaartdienst in de stal aan de gang was, hoorden we steeds het paardengetrappel
buiten van het jonge paard en zag ik het prachtige paardenhoofd steeds door het stalraampje voorbij komen. Achteraf hoorde ik dat het jonge paard nog niet zo lang stil kon
staan en dat hij dus wel moest lopen over het erf. De koetsier verexcuseerde zich daarvoor.
Maar voor de echtgenote en voor alle aanwezigen was dit juist het mooiste wat er kon
gebeuren: de uitvaartdienst van Cor begeleid met het paardengetrappel van dit jonge
Friesche paard. Mooiere uitvaartmuziek konden we ons in deze situatie niet wensen, en
het was nog live ook.
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