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BEGRAVEN IN DE REGIO

Begraafplaats ’achter de Oude Toren’
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren, van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien over zee van de
as. Vandaag: de dodenakker
van Alblasserdam.
KEES VAN TOL
ALBLASSERDAM

R

echts naast de ingang van de
eeuwenoude begraafplaats
van Alblasserdam ligt een
een enorme stobbe van
brons. Ooit stond er een indrukwekkende beukenboom, maar die
moest om.
Dankzij de plaatselijke kunstenaar
Roel Teeuwen is het onderste stuk
van de stam in brons gevat en leeft
de gevelde boom op die manier symbolisch voort.
Op het oudste deel van de begraafplaats, pal achter de Oude Toren, is
het één grote bomenpracht. Vooral
de treurbeuk valt op. Met zijn machtige, neerhangende takken lijkt hij
tientallen zerken en grotere grafmonumenten te beschermen tegen
zon, regen en wind.
Op dat stuk van het kerkhof staan
soms imponerende stenen monumenten van personen en families
die hun stempel op Alblasserdam
hebben gedrukt, zoals J.U. Smit, Cornelis Smit, Jonker, Rijkee en Vroe-

De treurbeuk, links voor de kerk, is een sieraad voor de Alblasserdamse begraafplaats. FOTO HENK VEENSTRA

ge. Smit hoort met Bakker, De Jong,
Stout en Roodnat tot de meest voorkomende namen op de dodenakker.
De geschiedenis van het kerkhof
gaat ver terug: tot ongeveer 1475.
De begraafplaats van Alblasser-

dam ligt achter De Oude Toren, aan
het eind van de Kerkstraat.
De toren is het enige overblijfsel
van een ooit rooms-katholieke kerk,
die omstreeks die tijd werd gebouwd. In 1575, tijdens de tachtigja-

rige oorlog, is de kerk door brand
verwoest. Spaanse troepen zouden
hier de hand in hebben gehad.
Slechts de toren bleef over.
In 1612 is het kerkgebouw gedeeltelijk herbouwd door de inmiddels

protestants geworden kerkgemeenschap.
In 1855 is het kerkgebouw achter
de toren verlaten, gesloopt en verkocht aan de burgerlijke gemeente
met als doel de begraafplaats in
stand te houden.
Er kwam en nieuwe kerk aan het
Cortgene en de Oude Toren met zijn
blinkende wijzerplaat en zonnewijzer aan de muur werd geleidelijk
aan een monument en een symbool
voor de dood, vooral als de klokken
beieren, ten teken dat er weer een Alblasserdammer is overleden. De uitdrukking ’Hij ligt achter de Oude Toren’ betekent voor de oudere dorpsbewoners, in verzachtende termen,
dat iemand daar zijn laatste rustplaats heeft gevonden.
Het deel pal achter de toren is verreweg het mooiste stuk, met het
fraaie geboomte en een grijze tombe
zonder opschrift, waar stoffelijke
overschotten werden bijgezet.
Op andere delen van de algemene
begraafplaats wordt bijna pijnlijk
duidelijk dat hij te krap is geworden. In veel graven liggen drie kisten boven elkaar, om ruimte te sparen. Andere graven zijn om dezelfde
reden bijna tegen elkaar aan gepropt.
Er bestaan vergevorderde plannen om uit te breiden in de richting
van de Van Eesterensingel. Dit jaar
begint de bouw van een grotere
aula.

James Herriot All Creatures Great And Small
Belevenissen van een jonge dierenarts
Deze populaire serie was vanaf 1979 tot 1990 op de Nederlandse televisie te zien. Onlangs werd deze serie nog herhaald
bij de NCRV. De jonge dierenarts James Herriot komt te wonen
in het schilderachtige dorpje Darrowby, waar hij vers van de
universiteit zijn dierenartsenpraktijk wil opzetten. Hij begint
enthousiast, maar merkt al snel dat zijn stugge dorpsgenoten de
dieren liever op een heel ouderwetse manier genezen, zonder
tussenkomst van medicijnen. Herriot moet alles op alles zetten
de harten van de dorpelingen voor zich te winnen.

❏ Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging om het aangekruiste bedrag van mijn
rekening af te schrijven.
❏
❏
❏
❏
❏

James Herriot seizoen 1 t/m 4 ( 16 dvd’s ) € 59,95
James Herriot seizoen 1 ( 4 dvd’s ) € 19,95
James Herriot seizoen 2 ( 4 dvd’s ) € 19,95
James Herriot seizoen 3 ( 4 dvd’s ) € 19,95
James Herriot seizoen 4 ( 4 dvd’s ) € 19,95

❏ plus


James Herriot seizoen 1 t/m 4 Op 16 dvd’s met een speelduur
van 40 uur! Per stuk voor € 19,95 en samen van € 78,90 voor slechts:

€ 4,95 verzendkosten

naam
adres
postcode + woonplaats
telefoonnummer

€ 59,95

*
( excl. 4,95 verzendkosten **)

* Alle actieprijzen zijn maximaal vier weken geldig, zolang de voorraad strekt.
** De verzendkosten bedragen ongeacht de grootte van de bestelling nooit meer dan € 4,95.
Wijzigingen in prijzen, afbeeldingen en/of drukfouten voorbehouden.
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❏ ja, ik meld me aan voor de AD Filmshop digitale nieuwsbrief!
E-mail adres:
handtekening
stuur de bon naar: AD Filmshop, Antwoordnummer 1304,
2000 VD Haarlem (postzegel niet nodig). Telefonisch bestellen kan
ook tijdens kantooruren op 023-540 58 78.

AD 117 James Herriot
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