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BEGRAVEN IN DE REGIO

’Elke grafsteen vertelt zijn eigen verhaal’
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien over zee van de as
van de overledene. Vandaag:
Oud Alblas.
KEES VAN TOL
OUD-ALBLAS

E

r bestaat geen betere gids op
de begraafplaats van Oud-Alblas dan Simon de Jong. Hij
werkt er al 29 jaar en kent de
bezoekers en hun verhalen en ook
over de overledenen kan hij veel vertellen.
Simon vindt het heel belangrijk om
de begraafplaats tot in de puntjes te
verzorgen. ,,Het is de laatste zorg die
je de overledenen kunt bieden, ook
uit respect voor de nabestaanden. Ik
heb iets met die mensen. Vroeger
ging ik ook condoleren.’’
De dood is voor hem meer dan
voor de gemiddelde burger een vast
onderdeel van zijn leven. Dat houdt
niet in dat hij de afgelopen dertig
jaar ongevoelig is geworden of is afgestompt. Vooral kinderbegrafenissen kunnen hem aangrijpen, net als
de gevolgen die een kinderdood
heeft voor nabestaanden. De Jong
vertelt over de vader van een overleden kindje die jaren lang trouw wekelijks verse bloemen op het graf

Beheerder Simon de Jong werkt met veel respect voor de doden en de nabestaanden. FOTO HENK VEENSTRA

kwam leggen. ,,Hij is nooit meer de
oude geworden.’’ De Jong kent vrijwel iedereen die overlijdt in zijn
woonplaats Oud-Alblas. Door de jaren heen is zijn kennis van de dodenakker temidden van de boerderijen

aan de Noorzijde alleen maar toegenomen. ,,Elke grafsteen heeft zijn eigen verhaal.’’ Op de begraafplaats is
een monument voor gevallenen in
de Tweede Wereldoorlog. Onder
hen zijn mensen uit Oud-Alblas die

het dorp tijdens de meidagen van
1940 ontvluchtten omdat ze goede
redenen hadden om een Duitse
luchtaanval te verwachtten. Ze
spoedden zich naar buurgemeente
Bleskensgraaf, waar ze omkwamen

door Duitse bommen. ,,Ze zijn letterlijk hun dood tegemoet gelopen,’’
verhaalt de doodgraver met een
ernst alsof het gisteren is gebeurd.
Een jonge vrouw fietst met een
peuter op het zitje de begraafplaats
over. Geeft niks, vindt de Jong, anders moet ze zo’n eind lopen met de
kleine.
Een van de meest aangrijpende
stenen op de sobere dodenakker
aan de Alblas is er een met een gegraveerd portret van een man in de
kracht van zijn leven naast een afbeelding van een rustiek plattelandshuis. Grote letters ’Waarom?’
geven iets weer van verdriet en verbijstering. Het is het graf van de 49
jaar geworden schilder die in 2004
omkwam bij de renovatie van het
Catshuis in Den Haag. De explosie
en de daaropvolgende brand waren
de man fataal.
De gemeente Graafstroom, waar
Oud-Alblas deel van uitmaakt, wilde ooit één centrale begraafplaats
maken voor alle dorpen. De Jong is
blij dat dat niet is doorgegaan. ,,De
meeste mensen hier willen in hun eigen dorp begraven worden.’’ Hij
houdt op zijn geheel eigen wijze van
het bestaan op de dodenakker.
,,Soms heb ik liever met de doden te
maken dan met de levenden buiten
de begraafplaats. Een dode stelt je
niet teleur.’’ Hij realiseert zich ook
ten volle dat hij eveneens in de wereld moet en wil leven.

De meest avontuurlijke klassiekers
BBC Classics box op 15 dvd’s!
Kostuumdrama’s vormen welkome buitenbeentjes binnen filmland.
Ze worden gekenmerkt door veel drama, veel romantiek, bedrog,
ingewikkelde familierelaties, van adel zijn of niet, geld en… weelderige
kostuums! In deze box vindt u enkele van BBC’s meest bekeken miniseries en tv-films – onder andere naar meesterwerken van Britse
schrijvers als Charles Dickens, Anthony Trollope en William
Makepeace Thackeray. Geniet meer dan 32 uur lang van intriges,
onmogelijke liefdes en erfenis-aangelegenheden!

❏ Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging om het aangekruiste bedrag van mijn
rekening af te schrijven.
❏ BBC Classics box ( 15 dvd’s ) € 49,95

❏ plus € 4,95 verzendkosten
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BBC Classics box op 15 dvd’s! Met een speelduur van ca. 32 uur!
Bestel nu voor slechts:

€ 49,95

*

( 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.
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