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BEGRAVEN IN DE REGIO

Moderniteit taboe in Molenaarsgraaf
De laatste eer bewijzen
kan op veel manieren, van
een piramide bouwen tot
het uitstrooien van de as
van de overledene.
Vandaag: Molenaarsgraaf
KEES VAN TOL
MOLENAARSGRAAF

e ijzeren poort van het kerkhof van Molenaarsgraaf
doet eerder denken aan een
uitgang dan aan een ingang.
Hier eindigt schijnbaar de wereld
van televisie, internet en auto, van
glamour en glitter en van de ijdelheid en het najagen van wind.
Het zwarte hekwerk is versierd
met metalen mensenschedels en
beenderen, als symbolen van de eindigheid van het leven.
Gevleugelde zilverkleurige zandlopers geven aan dat het aardse bestaan tijdelijk is.
Het voorste deel van de dodenakker is woest en ledig: paalkoppen
van hout en steen markeren de plekken waar ooit zerken stonden.
De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan. De Nederlandse Hervormde
dorpskerk beschut de begraafplaats
tegen de gure noordenwind. Het
ooievaarsnest – teken van nieuw leven – op het dak van het eenbeukige
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De begraafplaats van Molenaarsgraaf is wars van elke opsmuk. FOTO HENK VAN VEEN

gebedshuis is verlaten. De koperkleurige haan waakt op de torenspits.
Naast de kerk staat de pastorie:
een kolossale woning die lijkt uit te

drukken dat de dominee het hoogst
gewaarderde beroep van Molenaarsgraaf uitoefent.
Op de begraafplaats ontbreekt
van alles dat elders in de Alblasser-

waard en omstreken van lieverlee
gemeengoed is geworden: foto’s
van de overledene, kerststukjes,
graflantaarns, kleurrijke troostartikelen bij kindergraven, gedichten

van nabestaanden, laat staan grote
beelden van sprookjesfiguren. Moderniteit is hier taboe.
De enige op papier gezette mededelingen zijn van de gemeente: nabestaanden wordt verzocht contact
op te nemen omdat van enkele graven de rechten zijn verlopen.
De teksten op de zerken zijn kort
en sober; ze zijn veelal geïnspireerd
op de bijbel, zoals ‘De Heer is mijn
Herder’ en ‘En nu, wat verwacht ik o
Heere? Mijn hoop die is op U’.
‘Onvoltooid’ staat op het graf van
een jongeman die op zijn twintigste
is overleden.
Het meest opvallende grafmonument is dat van een echtpaar: een
zandstenen hond en een kaboutertje met een bloembak op zijn rug dienen als versiering. Of het moet het
graf zijn waarop vier forse aardewerk plantenpotten zijn gezet. ‘Wel
verloren, niet vergeten’, staat erbij.
Een bescheiden bloempje van
strijkkraaltjes siert het graf van een
overleden grootvader.
Bomen zijn er niet, behalve dan
enkele miniatuurexemplaren die nabestaanden hebben geplant.
Een kat sluipt muisstil langs een
van de heggen die de grafvelden omringen.
Wel duidelijk hoorbaar zijn de
kinderstemmen die soms van het naburige schoolplein klinken. Verder
heerst er de stilte. Totdat de kerkklok begint te beieren.

AD pakt uit met de Nieuwjaarsactie!
Doe mee en win één van de vele mooie prijzen.
Speciaal
voor
abonnees

AD sluit 2007 af met de knallende Nieuwjaarsactie voor trouwe abonnees.
U maakt kans op één van de vele prachtige prijzen. Als hoofdprijs verloot
het AD maar liefst 100 arrangementen in een Bilderberg hotel t.w.v. ca.
¤ 150,-. Daarbij zijn er vele andere prijzen te winnen.
Meedoen is heel eenvoudig
Ga vòòr 7 januari 2008 naar www.AD.nl/nieuwjaarsactie en vul uw naam
en adresgegevens in. U maakt direct kans op één van de prijzen. Heeft u
geen internet? Dan kunt u ook de onderstaande bon invullen en opsturen.

¸ Ja, ik doe mee met de AD Nieuwjaarsactie en maak kans op één van de vele prijzen.
Ik ben AD abonnee en mijn gegevens zijn:
Naam:

Voorletters:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

M/V

Woonplaats:

Telefoon:
Geboortedatum:

E-mail:

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
AD NieuwsMedia bv, t.a.v. afdeling Lezersservice, antwoordnummer 92300, 3009 XD Rotterdam.
Actievoorwaarden:
Winnaars ontvangen vòòr 21 januari 2008 bericht. De actie geldt alleen voor vaste AD abonnees. Over de
uitslag van de loting kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
Meer informatie over de prijzen en de actievoorwaarden vindt u op www.AD.nl/nieuwjaarsactie.

www.AD.nl/nieuwjaarsactie

