8 Begraafplaats

Op de plek waar nu een begraafplaats is, stond in de 18e eeuw een
buitenplaats: Huize Driemond.
Dit landhuis is geschilderd door d’Hondecoeter, de titel: ‘Vogelpark met gezicht
op Huize Driemond’.
Men noemde deze plek Driemond omdat de mondingen van drie riviertjes voor
het landhuis samenkwamen, namelijk Het Gein, De Gaasp en Smal Weesp.
De lakenkoopman Gerbrand Anslo stichtte het buiten. Het was een prachtig
landhuis met fraaie tuinen, vijvers waarin fonteinen klaterden, hagen en gazons
omzoomd door paden met marmeren beelden en een grot. De tuinen strekten
zich uit tot waar tegenwoordig Pompstation Weesperkarspel van Waternet is
gesitueerd.
Toen Huize Driemond afgebroken werd, verhuisde de fontein met beelden van
dit lustoord naar Frankendael, het buiten in de Watergraafsmeer te
Amsterdam. In Driemond was de fontein aan de grote vijver achter het huis
geplaatst en het is voor Frankendael vanaf de Middenweg te bewonderen.

De begraafplaats.
De gemeenteraad van Weesperkarspel besloot op 2 juli 1912 een
begraafplaats aan te leggen.
De oudste graven op deze begraafplaats zijn van Teuntje Blom overleden
in 1916 en Metje Meijer overleden in 1918.
Op de begraafplaats staan 3 monumentale bomen te weten: een Linde ,
een Esdoorn en een Plataan. De Linde is geplant tussen 1940-1950. Boom
1696059.
Toen de schrijver Nescio langs de begraafplaats liep om zijn route langs
het Gein te vervolgen, verzuchtte hij “Dat de omgeving mij zo Romantisch
Engels aandoet”.

Monumenten op de begraafplaats:
Bronzen beeld van Hubert van Lith (1908-1977), die hier ook begraven
ligt.
Het beeld staat bekend onder de naam ‘ongebroken verzet 1940-1945’ en
is opgericht ter nagedachtenis aan alle verzetsmensen en
oorlogsslachtoffers van WOII.
Het beeld hier in Driemond is een voorstudie voor een groter beeld in
Rotterdam.
Elk jaar op 15 april vindt hier bij dit beeld in Driemond een herdenking
plaats. 15 april 1945 was de datum waarop de laatste verzetsmensen van
Amsterdam werden vermoord.

Een grafmonument voor twee soldaten
uit Weesperkarspel die in Indonesië
sneuvelden te weten Cornelis Damhuis,
omgekomen op 8 mei 1947 en Jan
Balder, omgekomen op 27 augustus
1949.
Dit monument werd op 5 mei 1952
opgericht door het plaatselijke comité
‘Voor onze jongens’.

Graf van Sjoerd Wartena,
huisarts in Weesp,
Omgekomen bij een
bomaanval nabij de
Merwedebrug naar Weesp
in maart 1945.

Ook Jacob Roest werd slachtoffer bij hetzelfde
bombardement.

Anekdote:

Naast deze begraafplaats op nr. 1 van de Provincialeweg staat “Huize Padmos”.
Tot een paar jaar geleden stond de naam ook onder de nok van het dak op de
gevel.
Dit huis was vroeger het huis van de ‘diender’ van Driemond.
Deze ‘politiepost’ herbergde drie cellen waar de gearresteerden in
ondergebracht konden worden. Ook was de brandweer hier gestationeerd.
Nadat de laatste politieagent van Driemond, de heer van der Elst, overleed
woonde zijn weduwe nog lange tijd hier. Zij was de voormalige pedicure van
het dorp.
Mevrouw van der Elst verzorgde de tuin met onder meer prachtige
aardbeienbedden, te zien vanaf de weg. Zij verkocht de aardbeien aan de weg
en maakte er heerlijke aardbeienjam van.
Zij verzamelde ook afgedankte kleding voor hulp acties van de kerk.
Bijvoorbeeld voor Roemenië in de negentiger jaren. Als je dan kleding bracht
dan gaf ze een potje aardbeienjam mee.
Mevrouw van der Elst ging ook vaak vissen met een bamboehengel in de
Gaasp. De visjes die ze ving voor de kat. Tja, toen had je nog geen Whiskas!

