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Begraven in de regio

Kindergrafje laat geen mens onberoerd
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien boven zee van de
as van de overledene.
Vandaag Papendrecht.
KEES VAN TOL
PAPENDRECHT

D

e oudere man loopt met
een violet plastic tasje
langs de aula naar het
nieuwste deel van de gemeentelijke
begraafplaats van Papendrecht.
Een minuut of tien later
komt hij terug. Hij heeft de bloemen
op het graf van zijn in 2004 overleden vrouw verzorgd. Als het zomers
warm is, doet hij dat dagelijks. ,,Ze
hield erg van bloemen’’, vertelt de
73-jarige man. Als het wat koeler
weer is, slaat hij weleens een dag of
wat over.
Zelf heeft hij nooit zoveel om bloemen gegeven, maar nu hij weduwnaar is spelen ze een belangrijke rol
in zijn leven. ,,Zolang ik gezond ben,
blijf ik haar graf verzorgen. Hier
voel ik me met haar verbonden,’’
legt de in Dordrecht geboren Papendrechter uit, om er vervolgens letterlijk zijn emoties wegslikkend het
zwijgen toe te doen.
Hij verlegt even later de aandacht
naar een Dordtse begraafplaats en

De begraafplaats van Papendrecht heeft wel iets weg van een park. FOTO HENK VEENSTRA

praat weer honderduit. Zomaar een
tafereeltje op een zomerse middag
op de Papendrechtse begraafplaats.
Het graf dat de man zo respectvol
verzorgt bevindt zich op een gedeelte waar de bomen nog niet zo hoog

zijn dat ze het uitzicht op flats en gemeentewerken benemen. Het geluid van verkeer op de N3 en het gedreun van heimachines elders in
het dorp dringen hier ook door.
Bij de inrichting in 1911 was de be-

graafplaats letterlijk een kerkhof
achter de hervormde kerk.
Maar sinds de gemeente de dodenakker heeft overgenomen is het een
algemene begraafplaats, waar op
3,7 hectare 4920 mensen van alle ge-

zindten hun laatste rustplaats hebben.
Hoewel het onmogelijk is om de
graven, de urnenmuur en het asstrooiveld weg te denken, heeft de
begraafplaats ook wel iets weg van
een park met gevarieerd groen, waterpartijen en een fontein. Tal van
houten wegwijzers roepen het
beeld op van een wandelbos bij een
toeristisch dorp op de Veluwe of in
Drenthe.
Typisch Papendrechtse namen
voeren de boventoon: Dekker, Visser, Van de Graaf, Van Dalen, Van
Wijngaarden, Veth, De Koning, De
Jong, Kraal en De Heer.
De kindergaven vormen een
apart hoekje. Bij wie hier zijn ogen
de kost geeft, komt onontkoombaar
de vraag op waarom deze kinderen
maar zo kort mochten leven.
Met knuffels, stenen beesten, kabouters, engelen, elfjes, vlinders
met propellers en een dolfijn wordt
geprobeerd iets troostends toe te
voegen.
Een ouderpaar heeft een lange
tekst in het steentje laten graveren
van hun kind dat nog niet eens twee
dagen heeft geleefd: ’Jij keek ons
aan, die blik heeft ons hart gestolen’, staat er tot besluit.
Even verderop getuigt een andere
graftekst dat woorden volledig tekortschieten als een kindje nog voor
zijn eerste verjaardag is gestorven:
’Het was kort maar krachtig’.

Uw eigen krant op
uw favoriete strand
Haal gratis het AD plus verrassing bij tankstations aan de grens.
GAAT U
MORGEN OP
VAKANTIE?

Uw vakantie is pas helemaal compleet wanneer u op uw
bestemming ook op de hoogte bent van het laatste nieuws.
Daarom is het AD tijdens de zomermaanden ook te koop
in veel vakantielanden!
Gaat u morgen op vakantie?
Rij dan langs tankstation Gulf Zwarte Water in Venlo (A67)
of tankstation Samba Knuvelkes in Eijsden (A2) aan de
Nederlandse grens. Het AD promotieteam biedt u daar een
gratis AD plus een leuke verrassing aan voor op uw vakantie.*

* zolang de voorraad strekt
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