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Dragers Gauw vieren eeuwfeest met toneel
VINCENT SCHUTTE

GAUW - De vereniging Draagt El-
kanders Lasten (DEL) viert dit
weekeinde haar honderdjarig
bestaan met een toneelstuk.

De kistdragers van DEL Gauw
hadden in de jaren vijftig geen zin
in lange rouwceremonies. Ze stel-
den voor om de teraardebestel-
ling voor de dienst te doen. ,,Op
deze manier waren de dragers
vroeg vrij en kon de dienst zonder
hen beginnen. Dit voorstel is
goedgekeurd en zelfs een aantal
keer uitgevoerd”, vertelt be-
stuurslid Hannie Bakker.

De notulenboeken en gesprek-
ken met mensen uit het dorp le-
verden genoeg stof op voor het
toneelstuk voor ‘It lêste himd hat
gjin bûsen’ dat gaat over het rei-
len en zijlen van de begrafenis-
vereniging uit Gauw. Eerst was
Gauwster Roeli Walraven ge-
vraagd een eenakter te schrijven.
Dit stuk werd echter zo lang dat
besloten werd er een toneeluit-
voering van te maken. Het
schouwspel wordt driemaal op-
gevoerd door 28 spelers uit Gauw
en daarbuiten in dorpshuis ‘Us
Gebou’. Al sinds september wordt
er druk gerepeteerd voor het
schouwspel.

Op drie locaties in het dorp een
grote informatiemarktplaats
over wat er komt kijken bij een
uitvaart. Zo wordt onder andere
laten zien hoe een grafsteen ge-
maakt wordt, welke verschillende
soorten kisten er zijn en welke
muziek gebruikt wordt.

Dat Draagt Elkanders Lasten de
honderd haalt is voor een derge-
lijke vereniging niet erg bijzon-
der. De manier van vieren echter
wel. ,,Andere verenigingen eten
alleen een gebakje tijdens de le-
denvergadering.”, vertelt be-
stuurslid Hannie Bakker.

Volgens Bakker is de manier
van vieren tekenend voor DEL

Gauw. ,,Het is een vereniging met
een los karakter. We zijn ons er-
van bewust dat we met serieuze
zaken bezig zijn. Tegelijkertijd is
de sfeer goed en is er een goeie
dosis humor aanwezig.”

De activiteiten zijn tevens be-
doeld om het dorp bewust te ma-
ken van het nut van hun lidmaat-
schap. ,,Mensen worden steeds
vaker lid van landelijke vereni-
gingen. Die hebben natuurlijk
geld om via reclame-uitingen
hun diensten onder de aandacht
te brengen. We hebben ons dorp
nodig, anders kunnen we over 25
jaar ons bestaan niet meer vie-
ren.”
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