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Donderdag 13 december 2007

’Dodenakker wordt zandvlakte’
Werkgroep neemt 150 jaar oud drenkelingenhuisje onder zijn hoede
KEES VAN TOL
NIEUW-LEKKERLAND

D

e gemeente Nieuw-Lekkerland moet ervoor zorgen dat
de oude begraafplaats aan
de Lekdijk niet verwordt tot
een kale zandvlakte.
Dat vinden Bas de Lange en Nico
de Bie. Ze zijn lid van de werkgroep
Karakteristieke Gebouwen en
Dorpsbehoud van de historische
vereniging West-Alblasserwaard.
Het behoud van de oude dodenakker bij de watertoren gaat de mannen aan het hart. Samen met andere
vrijwilligers hebben ze onlangs het
zogeheten drenkelingenhuisje uit
1843 opgeknapt.
Dit grijze, houten gebouwtje op
een fundament van steen is van
oudsher gebruikt om drenkelingen
op te baren die uit de Lek waren opgevist. Dergelijke gebouwtjes worden steeds schaarser in Nederland.
Er staan er onder meer nog een paar
op de Waddeneilanden en aan de
IJssel.
Volgens De Lange werden eertijds ook zwervers hier opgebaard.
De eenvoudige houten baar staat er
nog steeds en in een gemeentelijk
depot bevindt zich een aan de binnenkant met zink beslagen kist,
waarin het stoffelijk overschot boven de grond werd bewaard, voordat het ter aarde werd besteld.

Bas de Lange (rechts) en Nico de Bie bij het drenkelingenhuisje. FOTO RICHARD VAN HOEK

uitwaaiert. De dodenakker, is ruim
150 jaar oud en telt circa driehonderd graven met daarin vaak verscheidene bijzettingen. Sporadisch
vinden er nog begrafenissen plaats.
NieuwLekkerland zet sinds 1962
verreweg de meeste doden bij op de

Een dubbele rij metershoge coniferen leidt naar dit gebouwtje achteraan op de begraafplaats, maar de
takken zijn zo uitgegroeid dat er
bijna geen doorkomen meer aan is.
De werkgroep wil ze vervangen
door geboomte dat minder breed

begraafplaats aan de Schonenburglaan.
Sommige graven op de oude begraafplaats dateren van omstreeks
1850, waaronder enkele monumentale familiegraven van het beroemde scheepsbouwers- en redersge-

slacht Smit, waarvan Fop Smit de bekendste is.
De gemeente heeft tal van grafstenen weggehaald waarvoor de nabestaanden geen onderhoudskosten
willen betalen. Die zijn vervangen
door bordjes. Daardoor zijn er op
het met zand bedekte terrein kale
stukken ontstaan die bij De Lange
en De Bie de angst hebben doen
postvatten dat het mettertijd een
complete zandvlakte wordt.
Ze zijn blij dat de gemeende de
werkgroep heeft toegestaan om het
drenkelingenhuisje op te knappen.
,,Nu maar hopen dat de rest van de
begraafplaats ook in de huidige
vorm bewaard mag worden.’’
Ze stellen dat de begraafplaats
een monument is voor de inwoners
van Nieuw-Lekkerland waarvan de
waarde niet in geld is uit te drukken. Ze doelen dan niet alleen op de
indrukwekkende grafmonumenten
van de familie Smit en de oorlogsgraven, maar even goed op de laatste rustplaats van een kindje dat
ooit verdronk.
Een woordvoerder van de gemeente stelt dat er gesprekken gaande zijn met de historische vereniging over de toekomst van de begraafplaats. Inzet is dat de dodenakker zijn karakter behoudt. ,,Het reguliere onderhoud gaat gewoon
door en er zijn nog niet zo lang geleden bomen geplant,’’ aldus een
woordvoerder.
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In veel huishoudens is afgelopen weekeinde de kerstboom opgezet.
Deze vrouw uit Nieuw-Beijerland vond een slimme manier om haar spar
met zware kluit te versjouwen: op de step van zoontje Sam. Hoewel er
al vanaf tien euro een Nordmann-spar te koop is, liggen de prijzen van

de goede, dure kerstbomen dit jaar 20 tot 25 procent hoger dan in
2006. Dat meldt tuincentrum Intratuin. Er dreigt een kerstboomschaarste: veel verkopers hebben niet de aantallen gekregen die ze hadden
besteld. FOTO ARIE KIEVIT
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