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BEGRAVEN IN DE REGIO

Mooie tekst? Zeg alleen iets als het zinnig is
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien boven zee van de
as van de overledene. Vandaag Neder-Hardinxveld.
KEES VAN TOL
HARDINXVELD-GIESSENDAM

’I

’m going fishing’ (ik ga vissen,
red). Het is een van de opmerkelijkste grafschriften op de
algemene begraafplaats van
Hardinxveld-Giessendam. Een ander opschrift luidt: ’Sterven is geen
gang naar de vergetelheid, maar
een gang naar Gods liefde.’
Bij de nieuwe ingang aan de Spindermolen scheiden een lange rij populieren en een sloot de begraafplaats van een schoolplein. Kindergeluiden overstemmen in de middagpauze het geruis van de wind in
de bomen.
Alsof ze willen zeggen dat de
jeugd de toekomst heeft en op de dodenakker de historie de hoofdrol
speelt. Nadat de schoolzoemer is gegaan, klinkt alleen nog het geluid
van een heggenschaar.
Gert Buijk uit Meerkerk wandelt
naar zijn auto. Hij had vernomen
dat de zerk van het graf van zijn
grootouders weg was. Het bleek
loos alarm. Het is lang geleden dat
hij de begraafplaats heeft bezocht.
Nu hij er toch is, loopt hij langs gra-

Bas van der Linden vindt een kinderbegrafenis het zwaarste onderdeel van zijn werk. FOTO RICHARD VAN HOEK

ven van familieleden en dat van een
collega die drie jaar geleden is overleden. ,,Daar sta ik dan even bij stil,
al weet ik dat je hen hier niet vindt.

Het is vooral voor de herinnering.’’
Deze begraafplaats was tot de samenvoeging van Giessendam en
Hardinxveld in 1957 alleen bestemd

voor Hardinxvelders. Giessendammers vonden in Giessen-Oudekerk
hun laatste rustplaats.
Bas van der Linden snoeit tiental-

len meters heg op de begraafplaats.
Eigenlijk kan dit werk nog even
wachten, maar binnenkort begint
het gebladerte van de bomen te vallen en dan heeft hij de heggen alvast
winterklaar.
Bas draagt eenvoudige werkkleding, maar als er een uitvaart is,
hijst hij zich in een zwart pak met
dito hoofddeksel, want het dragen
van de kist is ook een van zijn taken.
Hij vertelt dat er nabestaanden
zijn die dagelijks naar de begraafplaats komen en heel vaak de bloemen verversen. Tegen de kerst is het
het drukst, weet hij. Dan zetten veel
mensen een kerststukje op het graf.
Dat kan hij dan maanden later opruimen, want veel nabestaanden komen dat niet eens doen. ,,Niet iedereen woont hier in de buurt,’’ vergoeilijkt hij dit gedrag.
Net als zijn collega’s elders vindt
hij kinderbegrafenissen het zwaarste onderdeel van zijn werk, omdat
de combinatie van jong zijn en sterven zo onnatuurlijk lijkt.
Als er dan ook nog een schoolklas
verdrietige kinderen om het graf
staat, raakt dat Van der Linden
extra. Ondanks dat er onder werktijd soms gevoelens meespelen, zet
hij alles van zich af zodra hij aan het
eind van de dag het hek achter zich
dichttrekt.
De mooiste graftekst? Van der Linden wil het liever niet hardop zeggen, maar wijst op een steen: ’Zeg alleen iets als het zinnig is’.
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