COLUMN 12 - WEGWERPMAATSCHAPPIJ

Maarheeze, 05-06-97.
Een krantenbericht meldt dat er op de R.K. Begraafplaats waardevolle grafstenen zijn geruimd.
Samen met nog 3 andere grafstenen resp. uit 1610, 1625 en 1681 is een grafkruis uit 1571 in een
puinbreker verdwenen. Ze waren van grote cultuurhistorische waarde en stonden op de gemeentelijke monumentenlijst. “Het was niet de bedoeling en we hebben spijt”, haastte het parochiebestuur
zich te zeggen.
Maar ze zijn wel voorgoed verdwenen.
Maarheeze, 06-06-97.
De krant weet te vertellen dat dit niet de eerste keer was, al eerder zijn er twee historische grafkruisen verdwenen … hoezo, spijt? Ouwe rommel, wèg ermee?!
Maarheeze, 17-06-97.
Weer een artikel in de krant. Ditmaal omdat wij –als rechtgeaarde regiovertegenwoordigers van de
Terebinth- vanzelfsprekend in de pen zijn geklommen om ons ongenoegen hierover te ventileren.
Het artikel begint met “Officiële instanties in onze regio gaan zeer onnadenkend om met begraafplaatsen”. En we eindigen –belerend- met een goede raad aan het parochiebestuur: “Eerst denken
en dan pas doen”.
Maarheeze, 07-03-07.
De parochie Maarheeze flikt het weer, maar nu niet met graftekens maar met de kerkhofmuur. Deze
staat óók op de monumentenlijst. Wij geven toe dat monumenten restaureren veel duiten kost. En
als het op betalen aankomt zijn de meeste instanties niet erg vrijgevig. Allemaal waar.
Maar je moet toch echt tot het parochiebestuur van Maarheeze behoren om de volgende oplossing
te kunnen bedenken: “haal de muur van de monumentenlijst af, dan kunnen we minder dure materialen en technieken gebruiken … “
De stap naar afbreken is dan wel heel klein. En heel erg verleidelijk. En dat is nou nèt niet de
bedoeling van de monumentenlijst. We herhalen het nog maar eens: “Parochiebestuur: eerst denken
en dan pas doen”.
Wegwerpmaatschappij.
En dat kunnen we ook zeggen over de begraafplaats in Waalwijk.
Ik schreef er mijn vorige column over (column 11 - nieuwe bezems vegen schoon).

Waalwijk, 16 maart 2007 (NRC).
Het is flink uit de hand gelopen, niet alleen betreffende de begraafplaats van Sint Jan de Doper in
Waalwijk, maar zelfs òp de begraafplaats.
Ondanks alle protesten en inspanningen van velen heeft meneer pastoor zijn zin doorgedreven. De
bomen zijn gekapt en versnipperd. Hij vond de bomen maar “rommelig”. Dus wèg ermee.
De parochianen zijn diep gekwetst omdat gezonde bomen zijn gerooid bij hun (familie)graven en
omdat de bomen op de graven zijn gevallen. Ze hebben geprobeerd de boomkappers de toegang
tot de begraafplaats te beletten. Het leidde tot een handgemeen waar de politie aan te pas moest
komen. De pastoor heeft zijn parochianen toegesnauwd: “Wèg jullie!” en heeft hen hardhandig aan
de kant geduwd. Hij verstuikte er zelfs zijn enkel bij. Velen hebben zijn bevel ter harte genomen en
hebben de parochie inmiddels de rug toegekeerd.
Het was tenslotte niet de eerste aanvaring tussen de pastoor en zijn parochianen. En het is ook niet
de laatste, want met de overgebleven parochianen heeft hij inmiddels alwéér onmin. Nu weer over
de (te) steile trappen waarover de overledenen de kerk worden ingedragen.
En zo zal het wel aan de gang blijven, want de pastoor wordt gesteund door de bisschop van Den
Bosch. Want “hij houdt zich aan de regels”. En zoals de pastoor zelf zegt: “ik ben een dienaar van
God, aangesteld door de bisschop en ondergeschikte van de paus. De klagende mensen willen deze
kerk niet”.
Nou, dat lijkt mij nogal wiedes. De parochianen zijn ‘klaar met de kerk’ vanwege deze pastoor en
ze zijn weg. De bomen zijn ook weg. Als we het dan toch over een wegwerpmaatschappij hebben:
nou de pastoor nog. Weg ermee.
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