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BEGRAVEN IN DE REGIO

Wenen om in de knop gebroken bloem
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien van de as van de
overlevende. Vandaag:
Nieuw-Lekkerland.
KEES VAN TOL
NIEUW-LEKKERLAND

Geboorte en dood van een jongetje
vielen samen op een julidag in 1981
in een Nieuw-Lekkerlands gezin.
Het meisje dat negen jaar later in
hetzelfde gezin werd geboren, overleed na zes dagen. Onthutsende feiten, die zijn af te leiden uit datums
op een zerk op het deel van de begraafplaats waar deze baby’s ter aarde zijn besteld. Cijfers waarachter
voor buitenstaanders een nauwelijks te bevatten wereld schuilgaat.
Elders op de dodenakker staat in
steen gegrift:
Daar boven juicht een grote schare
kinderen voor Gods troon.
Nabestaanden van een man die
voor zijn 31ste verjaardag is overleden, hebben zich bij het grafschrift
laten inspireren door de romantische dichter Willem Kloos (18591938). Met een kleine variant op een
diens pennevruchten staat te lezen:
Ik ween om een bloem, in de knop gebroken.
De zerk staat rechtop. Bodembedekkers zijn over het graf gekropen. Tussen de bladeren schitteren
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Kastanjes op een vers kindergraf vormen een hart met een H in het midden. FOTO RICHARD VAN HOEK

knalroze besjes in de herfstzon.
Gelijk een bloem... luidt een ander
opschrift dat de kortstondigheid
van het leven wil uitdrukken.

De begraafplaats van Nieuw-Lekkerland is 45 jaar oud, maar oogt
vanaf de buitenkant als nieuw. Dat
komt door de eerder deze maand ge-

opende aula Schoonenburg, pal achter het toegangshek dat na een klimmetje vanaf de straat bereikbaar is.
Treurwilgen markeren de doden-

akker. Centraal ligt een rond plein
met bankjes, keien, klinkerbestrating en pergola’s die helaas (nog)
niet begroeid zijn. Nieuw-Lekkerland is een overwegend christelijke
gemeente en dat is te merken aan de
graven.
Vele zijn sober en teksten verwijzen naar de bijbel. Zoals: Gezaaid in
de aarde tot de wederopstanding.
Andere nabestaanden weten zeker
dat hun naaste, een man van dertig,
door God is ‘thuisgehaald’. Hij was
in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar, zo wordt zijn aard
geschetst.
Andersdenkenden laten zich niet
onbetuigd, zoals de nabestaande die
op een steen liet zetten:
Je bent er niet meer,
en toch zal ik je groeten.
Je elke dag weer vele malen
ontmoeten.
Je handen, je lippen, je lach,
je bent bij me... iedere dag.
Een van de meest opmerkelijke stenen heeft de vorm van een randstukje van een legpuzzel. De op 86-jarige
leeftijd overleden man die er ter aarde is besteld, wordt ook herdacht
met de afbeelding van een schoenmakersleest op zijn steen.
Bijna zeventig werd ze, de in 1935
geboren moeder en oma wier leven
en karakter als volgt is samengevat:
Niet willen klagen,
niet willen vragen.
Tot het einde zo gebleven,
dat was haar leven.

A Touch of Frost
Nu alleen verkrijgbaar bij het AD: seizoen 1 t/m 5 van de nummer één detectiveserie uit
Groot-Brittannië, gebaseerd op de misdaadromans van R.D. Wingﬁeld. Zet u schrap voor
avonden vol misdaad, intrige en suspense. David Jason speelt de doortastende en morsige
rechercheur Jack Frost, die de regels graag aan zijn laars lapt en daardoor nog al eens in de
problemen raakt. Toch weet Frost de meest raadselachtige zaken altijd weer op te lossen.
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