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BEGRAVEN IN DE REGIO

Rusten tot de dag der wederopstanding
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien over zee van de
as. Vandaag: de Jeroen
Boschlaan in Zwijndrecht.
KEES VAN TOL
ZWIJNDRECHT

D

e begraafplaats aan de
Jeroen Boschlaan in Zwijndrecht is een goudmijn voor
mensen die van bijbelse en
in calvinisme gedrenkte grafschriften houden. Vooral het oude gedeelte biedt veel lezenswaardigs. Toon
Hermans-teksten moeten daar met
een lantaarntje gezocht worden.
Een bloemlezing: ’Wat God doet dat
is welgedaan, Zijn wil is wijs en heilig.’ ’Ik heb geloofd en daarom zing
ik.’ ’Dien Heer zij eeuwig lof en elke
zegge amen, amen.’ ’Mijn schuilplaats in is God. Ik zal u geven de
kroon des levens.’ ’Mijn genade is u
genoeg.’ ’Veilig in Jezus’ armen.’
,,Hier rust tot de dag der wederopstanding...’ ’En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.
Andere nabestaanden hielden het
eens stuk aardser, maar niet minder
gevoelig, met ’We missen je’, of
’Voor altijd in ons hart’ en ’Mooi was
onze tijd’.
Opmerkelijk is een grafsteen

De herdenkingsplaats is om even stil te staan temidden van de jachtige samenleving. FOTO HENK VEENSTRA

waarop een gezin twee keer de dochtertjes en zusjes Beppie herdenkt;
de eerste Beppie leefde van augustus 1939 tot januari 1940 en de tweede van 16 mei 1940 tot 29 maart
1944. Kennelijk kreeg de tweede

Beppie dezelfde naam als haar kort
tevoren overleden zusje.
Een 80-plus echtpaar uit Epe zit
op een bankje bij de aula. De twee bereiden zich in alle rust voor de teraardebestelling van een oude

vriend. ,,Zwijndrecht heeft een ontzettend mooie begraafplaats,’’ vinden ze.
Even verderop het denderen onzichtbaar de treinen tussen
Dordrecht en Rotterdam voorbij en

raast het verkeer over de A16.
Alle grafmonumenten hebben
een eigen karakter, van de imponerende steen voor ereburger Piet van
Leeuwen, grondlegger van de wereldwijde buizenhandel, tot een eenvoudig zerkje voor Zwijndrechtenaren waarvan de herinnering vooral
in familiekring voortleeft.
Eén momument is er voor iedereen: dat is een ruwe steen met vlinder op een veldje met grind aan het
hoofdpad. ,,Deze herdenkingsplaats
is opgezet voor eenieder die een dierbare wil herdenken,’’ zette de gemeente in 2001 op een bordje naast
de steen. ,,Het is goed om temidden
van onze jachtige samenleving even
stil te staan, even afgezonderd te
zijn, te mijmeren en de herinnering
aan het verleden te doen herleven,''
aldus toenmalig burgemeester Dick
Corporaal bij de ingebruikname. De
vlinder symboliseert de kortstondigheid van het leven.
Deze herdenkingsplek was een initiatief van beheerder Cathy van
Meer. Zij kwam in actie nadat veel
graven moesten worden geruimd en
dit tot onrust leidde onder nabestaanden. Die vonden het erg dat de
laatste rustplaats van een geliefde
verdween, ook al kwamen ze er
maar eens per jaar om op de verjaardag van de overledene bloemen op
het graf te leggen. ,,Deze plek is heel
mooi om die ene dag in het jaar naartoe te gaan,’’ zei een betrokkene.

I, Claudius ( 2 disc ) + Caligula
Over de turbulente levens van Romeinse keizers
Caligula was een tiran eerste klas, die een incestueuze
relatie onderhield met zijn zus en genoot van martelpraktijken. I Claudius (2 dvd – dubbelzijdig afspeelbaar) brengt het
leven in beeld van verschillende Romeinse Keizers. Het is een
heldhaftig verhaal over meedogenloze ambitie, shockerende
en moorddadige uitspattingen tijdens één van de meest
fascinerende tijdperken van onze historie. Bekijk de levensverhalen van de veelal vreemde Romeinse keizers met eigen ogen!

❏ Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging om het aangekruiste bedrag van mijn
rekening af te schrijven.
❏ I, Claudius en Caligula € 14,95
❏ I, Claudius € 9,95
❏ Caligula € 9,95
❏ plus max. € 2,95 verzendkosten


I, Claudius en Caligula per stuk voor slechts € 9,95
Bestel nu samen voor slechts:

€ 14,95

*
( excl. max. 2,95 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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telefoonnummer
bank/girorekening
❏ 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 118 I Claudius en Caligula
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