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BEGRAVEN IN DE REGIO

Zevenhonderd zielen, twee dodenakkers
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien van as van de
overledenen. Vandaag:
Wijngaarden.
KEES VAN TOL
WIJNGAARDEN

Hier rust onze lieve kleine HENKIE.
Deze zes eenvoudige woorden staan
gegrift in een kleine steen op de
oude begraafplaats van Wijngaarden. De overledene is september
1953 heengegaan. Hij was nog geen
anderhalf jaar oud. Aan de voorkant
van het sobere zerkje staat een stenen bakje. De sneeuwwitte, brandschone steentjes daarin geven aan
dat de jongen na een halve eeuw nog
niet is vergeten.
Hoewel Wijngaarden een dorpje
is met zo’n 700 inwoners, heeft het
twee begraafplaatsen. De oudste dateert van 1829 en ligt achter de door
boerderijen met rieten daken omringde kerk in het hart van ’Wingerden’.
Heel oude graven liggen er niet
tussen de zestig zerken; de oudste
steen herdenkt iemand die in 1945 is
overleden. De meeste zijn van aanmerkelijk latere datum.
Achter de kerk is nog ruimte voor
enkele tientallen graven. Er vinden
alleen nog bijzettingen plaats.
Soberheid is troef. Een enkele bij-

beltekst, een eenvoudige versiering
op een zerk en maar één foto van een
overleden vrouw op een grafsteen.
De alleroudste zichtbare ’Win-

gerdse’ grafmonumenten liggen
rond de preekstoel in de kerk. Bij de
renovatie van het bedehuis in 1982
kwamen er zes zerken onder een

muur tevoorschijn. De oudste stamt
uit 1637, van ene Maryken Geemens.
Ze lag begraven naast haar echtgenoot, schout Ian Aeryensen Bou-
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De oude begraafplaats van Wijngaarden ligt beschut achter de monumentale dorpskerk. FOTO HENK VAN VEEN

man die haar twee jaar overleefde.
Ergens, verborgen in de polder, is
mogelijk een veel oudere dodenakker: die van het Wijngaarden dat in
een ver verleden ten noorden van
het huidige dorp moet hebben gelegen en dat in de middeleeuwen
werd verplaatst naar de huidige
plek. In de jaren tachtig is besloten
een nieuwe begraafplaats te openen
aan het Oosteinde aan de rand van
de kern van het lintdorp.
Omdat de gemeenschap klein is
en het aantal sterfgevallen navenant, telt de nieuwe begraafplaats
nog geen veertig zerken.
Heel grote verschillen tussen de
oude en de nieuwe begraafplaats
zijn er niet; de nieuwe graven zijn
iets minder ingetogen en hier staan
bankjes waar de bezoeker de rust
van de Alblasserwaard op zich kan
laten inwerken. Die ontbreken op
de oude, maar die heeft de kerk als
belangrijke sfeerbepaler bij de overdenkingen. Minpunt van nieuwe is
dat het toegangshek een onderhoudsbeurt verdient.
Het toegangsgebouwtje, twee bakstenen blokkendozen met een doorzichtig koepeldak ertussen, getuigt
ook niet van gevoel voor schoonheid.
De door zijn eenvoud meest opvallende steen is nummer 16. ’Mej. A.A.
Lange’ staat erop, met verder alleen
haar geboorte- en sterfdatum. Wie
haar niet heeft gekend, komt hier
niets meer over haar te weten.
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