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BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS door John de Graaff

Naamloos, maar niet vergeten

Sinds de aanleg in 1872 kon de dodenak-
ker in Hooge Zwaluwe 125 jaar achtereen 
floreren, tot een gemeentelijke herinde-
ling aan het eind van de vorige eeuw. 
Vooral met dank aan mevrouw Vos bleef 
het drenkelingenkerkhofje voor het nage-
slacht behouden.

D e begraafplaats in het buitenge-
bied van de gemeente in West- 
Brabant vertelt grote en kleine  

geschiedenissen. In de eerste 125 jaar staat 
het oorspronkelijk doel voorop: mensen van 
wie de identiteit niet kon worden vastge-
steld een laatste rustplaats bieden. Veelal 
betrof het drenkelingen die in de waterrijke 
omgeving werden gevonden, vandaar de 
latere naam. Na de samenvoeging tot het 
grotere Drimmelen in 1997 veranderde 
echter alles: het nieuwe gemeentebestuur 
had niets met de historische plek, waardoor 
het geheel verloederde. Maar zoals zo vaak: 
vrijwilligers toonden wel visie en daadkracht 
en zo kon het kleine drenkelingenkerkhof in 
2009 in oude luister worden hersteld.

aan de Amerlandenroute, de Biesbosch is 
vlakbij, dus aan wandelaars en fietsers geen 
gebrek. Hoeveel drenkelingen er nog liggen 
is onbekend. Wij houden het op vijf of zes, 
maar in de loop der tijd zijn veel graven 
geruimd. In de jaren 60 gebeurde dat voor 
het laatst.”
De begraafplaats ontstond overigens als 
onderdeel van de protestantse kerk, weet 
Segeren. “Maar de inspectie vond de plek 
uiteindelijk te ver van het kerkgebouw lig-
gen. De gemeente, gelegen in de buurt van 
de Amer, Biesbosch en Hollandsch Diep, 
heeft toen gereageerd door de locatie in 
te richten voor onbekende lichamen die in 
het water werden aangetroffen. Die kregen 
op die manier een eervolle begrafenis op 
kosten van de gemeenschap.”

Waardig afscheid
Zoals gezegd, dat ging 125 jaar goed. 
“Inderdaad, tot Hooge en Lage Zwaluwe 
bij de gemeentelijke herindeling onderdeel 
werden van Drimmelen. Die gemeente had 
niks met de plek, en die houding leidde 
tot verval. Het werd een hangplek voor de 
jeugd, vandalen hadden er vrij spel om ver-
nielingen aan te richten. Het was werkelijk 
verschrikkelijk.” Dankzij mevrouw Vos en de 
haren kon het tij worden gekeerd. En de rest 
is geschiedenis.

In juni van dit jaar werd in kleine kring stil-
gestaan bij het feit dat het kerkhof er alweer 
tien jaar prachtig bij ligt. Om dat te bereiken 
hebben vijf of zes mensen van de Erfgoed 
Vereniging Zwaluwe er volgens Leen  
Segeren heel wat uren ingestopt, en ook hij 
was er als ervaren metselaar vaak te vinden. 

“Ik ben zelf ook lid van de vereniging ge-
worden en nu doe ik het onderhoud. Neen, 
zonder vergoeding, het is liefdewerk oud 
papier. Maar we doen het allemaal graag. 
Deze plek betekent heel veel voor deze 
gemeenschap. Je neemt op een waardige 
manier afscheid van mensen die je niet eens 
kent. Maar die wel in jouw gemeente om het 
leven zijn gekomen. Ze werden altijd op een 
nette wijze door de gemeente begraven. 
Tot direct na de watersnoodramp van 1953 
denk ik, maar dat durf ik niet met zekerheid 
te zeggen.” •

‘Het werd een hangplek voor de 
jeugd, het was verschrikkelijk’
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Leen Segeren bij het baarhuisje op het drenkelingenkerkhof in Hooge Zwaluwe. “Deze plek betekent 
heel veel voor de gemeenschap.”

Leen Segeren (72) is een van de redders, al 
steekt hij vooral de loftrompet over buurt-
bewoonster mevrouw Vos, die het meer 
dan tien jaar geleden allemaal niet langer 
kon aanzien. “Zij zette in feite de actie voor 
herbouw op, die naast vrijwilligers ook veel 

sponsors op de been bracht, zoals onderne-
mers, particulieren, banken, waterschap en 
uiteindelijk ook… de gemeente.”

Fietsers en wandelaars
De voormalige metselaar woont al zijn  
hele leven in buurtschap Helkant in Hooge 
Zwaluwe. Wekelijks onderhoudt hij het 
perceel van 20 bij 25 meter met daarop 
een baarhuisje en een zestal kruisen. “Gras 
maaien, kruisen afwassen, passanten tekst en 
uitleg geven”, somt hij enkele van zijn weke-
lijkse werkzaamheden op. “Het kerkhof ligt 
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