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BEGRAVEN IN DE REGIO

Graf bekijken als door vlies van tranen
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien boven zee van de
as van de overledene.
Vandaag Bleskensgraaf.
KEES VAN TOL
BLESKENSGRAAF

D

e hemelsluizen zijn wagenwijd opengegaan boven de
begraafplaats aan de Meulenbroek in Bleskensgraaf.
Medewerkers van de groenvoorziening zoeken een goed heenkomen.
Zerken die op de bodem liggen,
worden bedekt met een laag regenwater. Vogels schuilen in het gevarieerde geboomte op de door sloten
omgeven dodenakker, waar de middagzon is verduisterd door grauwe
wolken.
Het enige licht komt van een graflantaarn met een brandende kaars
erin. De overledene is nog geen twintig geworden. Een gedicht herdenkt
hem:
Je glimlach en die blauwe ogen,
zijn ons veel te vroeg ontnomen.
Veel liefde heb je ons gegeven.
In onze gedachten en harten,
zul je voor altijd voortleven.
Veel bezoekers van de begraafplaats zullen zich herinneren dat in
januari 2004 de jongeman omkwam aan het Hofwegen in zijn eigen dorp; door een stuurfout. Ook

Op dit Bleskensgraafse graf brandt permanent een lantaarn. FOTO RICHARD VAN HOEK

verse rozen, andere bloemen en de
tekst I love you bewijzen dat het verkeersslachtoffer niet is vergeten.
De algemene begraafplaats is in

1931 aangelegd. Wie er wil kijken
moet eerst door een wit, houten hekwerk en door een groen met wit ijzeren exemplaar met sierkrullen.

Tientallen jaren lag de dodenakker buiten de kern van het lintdorp
langs de Graafstroom.
Langzaam maar zeker is er nieuw-

bouw rond de begraafplaats gekomen.
Er zijn een kleine vierhonderd zerken. Tegen twee ervan staat een in
doorschijnend plastic verpakte
brief waarin het gemeentebestuur
van Graafstroom de nabestaanden
of erfgenamen verzoekt om voor 10
september 2008 contact op te nemen. De uitgiftetermijn van 35 jaar
is verlopen en de eigenaren van die
graven zijn overleden. Op deze manier probeert de gemeente contact
te leggen met eventuele nabestaanden of erfgenamen. Dan wordt hun
gevraagd of ze het graf willen overnemen. Zo niet, dan vervallen graf
en -bedekking aan de gemeente en
wordt de grafbedekking verwijderd.
De naam Jongeneel is verreweg
het vaakst te lezen vanaf de hier en
daar met mos bedekte grindtegels.
Temidden van andere kindergraven staat een gepolijste granieten
steen. Het is alsof een kunstschilder
er grove stippen op heeft aangebracht uit een palet van lichtgrijs
tot zwart. Het steentje herdenkt een
baby. Door het grijs tot zwarte patroon van het graniet zijn de letters
niet goed te lezen. Het is alsof de toeschouwer door een vlies van tranen
naar de tekst kijkt:
Kort was je leven hier,
groot je betekenis voor ons.
De zon kwam op 29 juli 1980.
De duisternis viel 12 november
1980.
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