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BEGRAVEN IN DE REGIO

Gemengde gevoelens aan de Kerkweg
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
pirmamide bouwen tot het
uitstrooien van de as van de
overledene.
Vandaag: Brandwijk.
KEES VAN TOL
BRANDWIJK
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en graf is bedekt met drie glasplaten die sprekend lijken op
over elkaar geschoven, broze
ijsschotsen. Erachter ligt een
ruwe keisteen. Nabestaanden schreven op het graf van de man:
Was niet gegaan
was bij ons gebleven
maar zo is de dood
hoe prachtig ook jouw leven.
De dodenakker van Brandwijk
ligt aan de Kerkweg. De kerk met
het oude kerkhof, waar tot 1960
werd begraven, torent een kilometer verderop boven de weilanden
uit. Even buiten de begraafplaats,
die ook de laatste rustplaats is van
mensen uit Molenaarsgraaf, staat
een fraai gerenoveerde molenstomp
met bakstenen bijgebouwen, als een
wachtpost in de Alblasserwaardse
polder.
Op het oudste gedeelte, dat tot
1971 groot genoeg was voor de twee
dorpen, vallen de veelal in onbruik
geraakte meisjesnamen op: Sijgje,
Adriaantje, Krijntje, Dirkje, Teuntje
en Dingena.

De molenstomp en bijgebouwen staan als wachters naast de Brandwijkse begraafplaats. FOTO HENK VAN VEEN

Mannen die op dit deel liggen begraven heetten Hendrik, Willem,
Jan, Harmen en Gerrit.
Ingetogenheid en het bewustzijn

van de Allerhoogste zijn hier troef:
‘De Heere nam tot zich, mijn lieve
man en vader. De Heere is recht in al
Zijn werk’ is daar een voorbeeld van.

Het graf van een doodgeboren
meisje weerspiegelt de gemengde
gevoelens van de nabestaanden.
Enerzijds weten zij dat hun baby vei-

lig in Gods armen is. Aan de andere
kant beschrijft een gedicht het verdriet:
Geen woord drukt uit de droefheid
en niets geeft weer de pijn
aan alles wat wij wensten
en dat niet zo mocht zijn.
Toch heeft jouw tere leven
ons in het diepst geraakt
en daarom, lief klein meisje
ben jij voor ons volmaakt.
Opmerkelijk is het graf van een
man die in 2000 op 54-jarige leeftijd
is gestorven en een vrouw en vier
kinderen heeft achtergelaten. Er
staat niet één zerk op zijn laatste
rustplaats, maar twee dunne exemplaren, die bij elkaar worden gehouden door een reusachtige paperclip.
Om over na te denken is het graf
van een meisje dat nog geen twee weken oud mocht geworden. In de
steen is de bijbeltekst van Marcus 5
vers 41 gegraveerd:
En Jezus pakte de hand van het
kind vast en zei tegen haar ‘talita
kûmi’ (dat is: meisje, ik zeg je, sta
op).
Het twaalfjarige meisje uit dit bijbelverhaal stond onmiddellijk op en
kon lopen. Christus gebood vervolgens dat er eten voor haar werd gehaald.
Op de zerk staat ook het gedicht
‘langs de vloedlijn’ dat de vergankelijkheid van het leven uitdrukt in
woorden. Naast het gedicht verbeeldt de afbeelding van twee kindervoetjes op het strand hetzelfde.

Ga je mee naar het stadion?
Nu twee voetbalkaartjes cadeau bij een kwartaalabonnement
Met AD Sportwereld, dé sportkrant van Nederland en partner van de
Eredivisie, lees je alles over je favoriete club en spelers. Het AD nodigt
u nu ook graag uit in het stadion zelf!

GRATIS
TWEE
KAARTJES

Neem nu een kwartaalabonnement op het AD en ga GRATIS naar
Feyenoord – AZ op 15 december in de Kuip in Rotterdam.
Bovendien leest u het AD de eerste 2 weken gratis. Uw reactie moet wel
vóór 3 december 2007 bij ons binnen zijn, dus reageer direct!

✓

Ja, ik neem een kwartaalabonnement op het AD en betaal per kwartaal, ¤ 59,95 per
automatische incasso. Als welkomstcadeau lees ik het AD de eerste 2 weken gratis en
krijg ik bovendien 2 kaartjes voor de wedstrijd Feyenoord – AZ op 15 december in de
Kuip.
Naam:

Voorletters:

Straat:

Huisnr.:

Postcode

Plaats:

Telefoon:
Geb.datum:
Giro-/Rekeningnummer:

M/V

(i.v.m. bezorgcontrole)
E-mail:
Handtekening:
INP3062

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: AD NieuwsMedia bv,
t.a.v. afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 92300, 3009 XD Rotterdam.
*Afhankelijk van uw postcode ontvangt u het AD of één van de regionale titels. 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, gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Zie het colofon voor meer informatie.
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www.AD.nl

