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…werkt op de

“Ik ken iedereen en elk graf”
Onder de gemeente Schouwen-Duiveland vallen 21 begraafplaatsen. Sander 

Flikweert (63) is beheerder van het district Oost en heeft de zorg over acht 

begraafplaatsen in zes verschillende dorpen. Religie speelt een grote rol in de 

dorpen en op de begraafplaatsen. Vanwege het geloof wordt er weinig gecre-

meerd en zijn de aanwezige urnenhofjes en -graven niet veel in gebruik.

Flikweert was vier jaar oud toen de grote watersnoodramp op 1 februari 1953 zich 

voltrok. Veel op de begraafplaatsen in Zeeland herinnert nog aan deze ramp, op 

enkele staat een monument ter nagedachtenis van de overledenen. Flikweert: 

“Mijn zuster is tijdens de watersnoodrampnacht geboren. Ik kom van een boer-

derij. Ons huis is helemaal weggevaagd door de metershoge golven. In de dorpen 

kun je het verval van gebouwen naar aanleiding van de rampspoed nog goed 

zien. De Zeeuwen hebben het dan ook nog steeds over ‘voor- en na de ramp’. 

Bijna zestig jaar later is de ramp nog steeds niet vergeten. Laatst was hier op de 

begraafplaats in Nieuwerkerk een vrouw wier zuster, haar man en hun dochter 

waren verdronken. Ze waren begraven in een eenvoudig graf met een kruisje 

erop. Ze wilde nu een monumentje plaatsen. Na al die tijd.”

De broer van Flikweert heeft het boerenbedrijf van hun vader overgenomen. “Ik 

heb nu nog een stuk land waar ik voornamelijk bloemzaad op verbouw. Het 

was niet mogelijk op het boerenbedrijf genoeg geld te verdienen voor meerdere 

gezinnen. Ik ben na de land- en tuinbouwschool eerst bij de plantsoenendienst 

gaan werken en ben al snel daarna op de begraafplaats terechtgekomen.”

Op alle begraafplaatsen tezamen worden jaarlijks ongeveer tweehonderd men-

sen begraven. Samen met een collega doet hij alle voorkomende werkzaamhe-

den. Alleen voor groot onderhoud zoals het verwijderen van bomen en het graf 

delven wordt een fi rma ingehuurd.

“Ik ken iedereen hier en van bijna elk graf weet ik wel wie er ligt en soms zelfs 

hoe de persoon is overleden. Mensen doen ook buiten werktijd een beroep 

op me. Dan willen ze hun verhaal kwijt of hebben ze vragen over hun fami-

liegraf. Het is me nooit teveel. De grafadministratie is weliswaar sinds enige 

jaren helemaal geautomatiseerd, maar door de watersnoodramp en door al het 

vrijwilligerswerk zijn niet alle grafuitgiften even duidelijk geadministreerd. De 

administratie van voor de ramp is grotendeels verdwenen, daarna zijn we rede-

lijk op orde. Tijdens een vakantie werd ik gebeld door mijn vervanger. Hij had 

een bijzetting. Ik kon hem uit mijn hoofd antwoorden om welke begraafplaats 

het ging, en welk graf in welk vak. En zelfs hoe het graf eruit zag.”

(TEKST EN FOTO PAULINE PRIOR)
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begraafplaats

Toen Henk Lansink (56) drie jaar 

boomonderhoud bij de gemeente 

Hengelo (Overijssel) had gedaan, vroeg 

zijn chef van de Plantsoenendienst of 

hij belangstelling had voor een functie 

op de begraafplaats. Daar voelde hij 

wel voor, en in 1983 werd hij mede-

werker en vervangend beheerder op 

de begraaf- en gedenkplaats aan de 

Oldenzaalsestraat. Sinds 1988 is hij 

beheerder. “Ik heb er nooit spijt van 

gehad.”

Lansink heeft het vak in de praktijk 

geleerd. Het werk bij een plantsoenen-

dienst en op een begraafplaats heeft 

veel gemeen. Steeds meer mensen 

ontdekken de begraafplaats als park 

waar je van de natuur en de rust kunt 

genieten, en ook op deze prachtige 

plek stijgt het aantal bezoekers. “Het 

is een genot dit schitterende park te 

mogen verzorgen.”

Als beheerder heeft Lansink contact 

met de gemeente over grafnummers, 

bijzettingen en allerlei administratieve 

zaken, hij moet soms klachten behan-

delen en hij begeleidt de begrafenissen. 

Er zijn ongeveer tachtig begrafenissen, 

25 urnbijzettingen en tien asverstrooi-

ingen per jaar. Verder stuurt Henk zijn 

beide collega’s aan, al spreekt hij liever 

van samenwerking. Voor het onder-

houd van het tien hectare grote terrein 

wordt dit kleine team in de piektijden 

ondersteund door medewerkers van de 

SWB (sociale werkvoorziening).

“In de eerste plaats moet je met men-

sen kunnen omgaan. Ik heb al vroeg 

contact als mensen een graf komen uit-

zoeken, iets wat steeds vaker gebeurt. 

Sommigen doen dat als ze nog kernge-

zond zijn, anderen wanneer ze weten 

dat ze binnenkort zullen overlijden. De 

één wil bij de vijver, de ander onder 

een boom. Zo kwam er laatst een man 

die kanker had, samen met zijn vrouw 

een plaats uitzoeken. De volgende dag 

werd er hier een taart bezorgd omdat 

ze zo blij waren met de goede bege-

leiding. Twee weken later was de man 

overleden. Dan heb je weer contact 

met de familie bij het begeleiden van 

de overledene naar zijn laatste rust-

plaats. En als mensen het graf van een 

dierbare bezoeken – sommigen doen 

dat zelfs elke dag – mag je er ook voor 

hen zijn. Zo krijg je een band met een 

familie. Het geeft me veel voldoening 

om dit te kunnen doen. Het enige wat 

altijd moeilijk blijft is het overlijden van 

een kind.”

In 2010 werd op de begraafplaats voor 

het eerst een open dag gehouden, 

ter gelegenheid van het honderdja-

rig bestaan. Hoewel de regen soms 

met bakken uit de lucht viel, was het 

een topdag. “De opkomst was boven 

verwachting, de organisatie was perfect 

en er heerste een gemoedelijke sfeer. 

Deze dag was een hoogtepunt in mijn 

carrière, en dat geldt ook voor mijn 

collega’s. We hebben besloten geen 

honderd jaar meer te wachten met de 

tweede open dag.”

(TEKST EN FOTO GERDA NATER-VAN ETTEKOVEN)
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“Het is een genot hier te werken”


