DD

Vrijdag 16 november 2007

BEGRAVEN IN DE REGIO

Voetbalfans ontsteken vuurwerk bij graf
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien boven zee van de
as van de overledene.
Vandaag Strijen.
KEES VAN TOL
STRIJEN

D

e begraafplaats van Strijen
is niet alleen een plaats ter
nagedachtenis van overleden individuen. Er wordt
ook collectief leed herdacht.
Voor een ingang van de dodenakker is een monument voor de
Strijense joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd
en omgebracht.
Het bestaat uit een grote stenen
davidster, waarbij een van de zes
punten door de kunstenaar opzettelijk is beschadigd om vorm te geven
aan het gemis. De tekst is soberder
dan sober:
De families
Van Coevorden
Kleinkramer
Zwarestein
Nooit weer
1940-1945
Er tegenover staat in een voortuintje een kopie van het beroemde
beeld David van Michelangelo.
De begraafplaats ligt achteraan
de Kerkstraat met de eeuwenoude
Sint-Lambertuskerk en het vroege-

De golven op de bovenrand van het watersnoodmonument komen terug in de heggen erachter. FOTO REIN GELEIJNSE

re gemeentehuis. Hij grenst aan het
water van de Keen en natuurgebied
het Oudeland van Strijen.
Vlak achter de toegangspoort is een

ander monument: dat voor de 44
Strijenaren die zijn omgekomen tijdens de watersnoodramp van 1953.
De leeftijden die bij de namen staan

gegraveerd, geven aan dat het aanstormende water op die rampzalige
eerste februari éénjarigen noch
grijsaards spaarde.

Er is ook een deel van de dodenakker gewijd aan de leden van de Britse luchtmacht die in de buurt van
Strijen zijn omgekomen en aan oorlogsdoden uit het dorp.
Een van de opvallendste graven is
dat van een Feyenoord-fan die maar
34 jaar mocht worden. ‘Pappa is nu
een sterretje,’ staat op het graf, dat
wordt gesierd met een fors embleem van de Rotterdamse club.
Strijenaren herinneren zich nog
de stoet fans die in september 2006
vanaf kerkelijk centrum Salvatori
door de Kerkstraat naar de begraafplaats liep. Daar was vuurwerk en er
werden fakkels afgestoken als sluitstuk van de uitvaartplechtigheid die
was begonnen op de middenstip
van de Kuip.
Diezelfde harde kern supporters
bedolf een jaar later het graf bijna
onder rozen in de rode en witte kleuren van de stadionclub.
De grafvelden zijn al op leeftijd:
sommige stenen staan er langer dan
een eeuw. Steeds heeft de gemeente
de dodenakker met stukjes en beetjes vergroot. De jongste uitbreiding
is gereed, maar wordt pas over een
jaar of twee in gebruik genomen.
Op een enkele uitzondering na
voert ingetogenheid de boventoon.
Bij de laatste rustplaats van een
oma, moeder en echtgenote de korte
tekst:
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.

Dichterbij Dordrecht
kun je niet komen.
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Ik ontvang AD De Dordtenaar 6 weken voor ¤ 15,95 (50% korting).
(Na deze periode stopt de bezorging vanzelf.)
Naam:

Voorletters:

Straat:

Huisnr.:
Plaats:

Telefoon:
Geboortedatum:

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in uw regio? Neem dan een proefabonnement op AD
De Dordtenaar, dé krant waarin u, naast het landelijke nieuws en het sportnieuws, alles leest over uw eigen leefomgeving. Bovendien krijgt u op donderdag in ‘AD Uit’ allerlei leuke uitgaanstips en leest u op zaterdag dubbel
zoveel met de bijlagen ‘AD Reiswereld’ en ‘AD Weekend’.

Het nieuws dichterbij

(i.v.m. bezorgcontrole)

E-mail:

Ik wacht met betalen tot ik een acceptgiro ontvang. Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar:
AD NieuwsMedia BV, Afdeling Lezersservice, Antwoordnr. 92300, 3009 XD Rotterdam.
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Postcode:

M/V

*Deze aanbieding is alleen geldig indien u de laatste 3 maanden geen (proef)abonnement op het AD heeft gehad. AD, een uitgave van
AD NieuwsMedia bv, legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Zie het colofon voor meer informatie.
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