
Een bootje en gereedschap geven aan wat de hobbies waren van de overleden overgrootvader. FOTO REIN GELEIJNSE

KEES VAN TOL
’S-GRAVENDEEL

Een 73-jarige vrouw fietst vanaf de
Maasdamseweg de begraafplaats
op,door de ijzerenblauwe toegangs-
poort die lelijke roetsplekken ver-
toont.

Ze parkeert haar rijwiel achter de
aula en loopt met bloemen naar het
graf van haar man. Ze is sinds ruim
vijf jaar weduwe en bezoekt zeker
eens per week de dodenakker van
het dorp.

De ’s-Gravendeelse gaat door-
gaans ook langs graven van andere
familieleden en kennissen. Zo nodig
ruimt ze er wat rommel op. Maar
dathoeftmeestalniet,wantde direc-
te nabestaanden zorgen daar in een
dorp als ’s-Gravendeel zelf wel voor.

Vandaag zet ze ook bloemen op
het graf van een overleden buur-
vrouw. ,,Ze zou vandaag jarig ge-
weest zijn.’’

Zichtbaar ontroerd vertelt ze dat
haar oude buurvrouw in de loop van
de jareneengoedevriendin isgewor-
den. Wanneer ze stilstaat bij de gra-
ven, kan ze goed tot zich laten door-
dingen wat de overledene voor haar

heeft betekend. Als ze de begraaf-
plaats verlaat, voelt ze zich noch
somber noch opgelucht, maar ze
heeft wel het fijne gevoel dat ze door

het graf te verzorgen toch nog iets
voor de overledenen heeft kunnen
betekenen. Ze vindt dat de begraaf-
plaats er altijd keurig bij ligt, ook nu

in de herfst. ’s Zomers is het er vol-
gens haar nog mooier, als er veel
bloemen bloeien.
Op een van de grafmonumenten op

het nieuwere gedeelte ligt een paar
sportschoenen uitgestald die moe-
ten hebben toebehoord aan een 47
jaar geworden man. Daarnaast een
uitgeprintee-mailmetdebriefwisse-
ling tussen de sportieve man die is
gestorven en een goede vriend.

De overgebleven vriend beschrijft
dat ze samen zo hebben genoten van
een concert van metalband Metalli-
ca; dat zijn overleden makker zo
lang de bal kon hooghouden en dat
diens straatgenoten wel eens kon-
den ‘ meegenieten’ van de hardemu-
ziek die hij draaide. De laatste ali-
nea luidt: Te zijner tijd zullen deze
leuke herinneringen de pijn, woede
en het verdriet van je veel te vroege
vertrek vast wel verdringen.

Om te eindigen met een songtitel
uit 1997 van Metallica: The memory
remains.

Het graf en dat ernaast worden
als het ware samengesmeed met de
tekst: ,,Waar je van houdt sterft
nooit.’’

Verstild ligt in de herfstzon de
laatste rustplaats van de in 2003 op
28-jarige leeftijd doodgestoken in-
woner van ’s-Gravendeel. De man
werdop eenkoude decemberdagon-
der grote belangstelling begraven
met welgekozen woorden van des-
tijds burgemeester Alle Pijlman.
Kunststof roosjes, een drinkbeker
en een met een zon beschilderd
bord geven het graf kleur.

Tussen dat alles een wenskaart
met de tekst Papa, jij bent geweldig.

BEGRAVEN IN DE REGIO

De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien boven zee van de
as van de overledene.
Vandaag ’s-Gravendeel

Aantrekkelijk herfstaanbod
Begin uw dag goedmet het nieuws dichtbij!
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Twee computers, twee digitale

camera’s en twee mobiele tele-

foons. Dat was de buit van inbre-

kers die het in het afgelopen week-

einde hadden voorzien op een

woning aan de Wolwevershaven in

Dordrecht. De inbrekers wisten de

woning binnen te komen door de

voordeur open te breken.

De gemeente Sliedrecht houdt

morgen een oefening met drinkwa-

ter. Er wordt een calamiteit met de

drinkwatervoorziening in scene

gezet. Op het Bonkelaarplein ver-

rijst een distributiepunt voor wa-

ter. Zestig kinderen van de groepen

8 van de Johannes Calvijnschool

figureren bij de oefening.

DORDRECHT

SLIEDRECHT

Inbraak in woning

Oefenen met drinkwater

DORDRECHT

Twee mannen van 20 en 56 jaar zijn

afgelopen weekeinde op de vuist

gegaan na een verkeersruzie. De

20-jarige automobilist zou in de

Houttuinen in Dordrecht de ver-

keerde rijrichting hebben gekozen,

waarop de 56-jarige man hem

daarop aansprak. Daarna gaven de

twee elkaar een pak rammel.

DORDRECHT

H
etLombardgebied inhetcen-

trum van Dordrecht wordt

heringericht.Grootsteopere-

ratie wordt de vervanging

van de kade van de Spuiboulevard

ten noorden van de Spuihaven.

De gemeente is gisteren begon-

nen met de eerste werkzaamheden,

herbestrating van Elfhuizen. De

straat is tot eind oktober afgesloten,

verkeer wordt omgeleid. Ook de

fietsroute via Elfhuizen naar de bin-

nenstad wordt opgeknapt en daar-

door veiliger, aldus de gemeente.

Vervolgens gaan de Spuiboule-

vard ten noorden van de Spuihaven,

Nieuwe Hilstraat, Bethlehemplein,

Lange Breestraat en Spuiplein op de

schop.
Delen van de Lombardstraat en

Boogjes vallen ook binnen de herin-

richting.
Heel het gebied krijgt gebakken

klinkers, zoals die elders in de bin-

nenstad liggen. De Lange Breestraat

krijgt bovendien een markering met

natuursteen.
Meest ingrijpend is de vervanging

van de kade van de Spuiboulevard

ten noorden van het water, zegt M.

Beringer van de gemeente. De kade

wordt weggebroken en de lage

muurtjes verdwijnen. Er komt een

rechte kade, vergelijkbaar met die

bij Intree aan de andere kant van

het Achterom. De vormgeving sluit

erbij aan. ,,Een fraaie cosmetische

verbeterering,’’ vat Beringer samen.

Erkomenverderbomenen lantaarn-

palen. Daarmee moet het gebied er

volgens Beringer ook veiliger op

worden. Op het Bethlehemplein

worden ook bomen geplant, drie

stuks.
Als alles volgens de plannen ver-

loopt, is het Lombardgebied voor de

zomer heringericht.

Mannen op de vuist

Kunstenaars
Publiek welkom
in ateliers
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DORDRECHT
Dordtenaar Jelte Thoma (67) heeft

samen met de 22-jarige Coen Strie-

gel zijn 73-jarige vriend en teamge-

noot Alex van Strien het leven gered.

De vriend zakte plotsklaps in elkaar

nadat hij een potje tafeltennis had

gespeeld bij Tafeltennisvereniging

Dordrecht. Het liep door het onmid-

dellijke optreden van het tweetal

maar net goed af. Thoma vindt dat

te weinig mensen verstand hebben

van reanime-

ren. ,,Ik hoop

dat meer mensen een cursus gaan

volgen, zodat ze weten wat te doen.’’

SportDichtbij
Elke wedstrijd
vuurwerk
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‘Cosmetische verfraaiing’
van het Lombardgebied

StichtingWantij werpt nieuwe barrière op tegen V
lijbrug

Dordrecht
Gorinchem

Leerdam

Werkendam

Noordeloos
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Nieuwe kade Spuiboulevard

DORDRECHT
Stichting Het Wantij zegt opnieuw

een probleem gevonden te hebben,

dat aanleiding zou moeten zijn om

de bouw van de brug over de Vlij stil

te leggen.
De stichting wist de bouw al enke-

le malen eerder stil te leggen, maar

tot nog toe slaagde de gemeente er

steeds in de zaken recht te breien,

waarna de bouw werd hervat.

Volgens secretaris C. Goosen van

Het Wantij houdt de gemeente zich

niet aan vergunningen van het wa-

terschap om in de dijken te werken.

Die zouden wel voorzien in de aan-

leg van landhoven aan de boven-

kant van de dijken, maar staan niet

toe dat er pijlers onderaan de dijken

worden gebouwd.

Goosen is verbijsterd dat het wa-

terschap dat heeft laten gebeuren:

,,Die vergunningen zijn er niet voor

niets. Je hebt het wel over de veilig-

heid van hetachterland.’’Het water-

schapzoekt inmiddels uitof zijnstel-

ling klopt.
De gemeente is zich ondertussen

van geen kwaad bewust. ,,Wij heb-

ben vergunning van het waterschap

en we houden ons aan de voorwaar-

den.’’

Man redt vriend
na hartaanval

Het werk in de dijk om de Vlijbrug te bouwen is volgens de Stichting Het Wantij illegaal. FOTO RICHARD VAN HOEK
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Gorinchem
Grofvuilmagnuook
formeelnaarGorinchem
Giessenlanders kunnen vanaf
januari formeel hun grof vuil
wegbrengen naar de reinigings-
dienst in Gorinchem. Dat ge-
beurde ‘illegaal’ ook al.
Dichtbij pagina 1

WIMBARTELDS
PETERGROENENDIJK
DEN HAAG

N
ationaal Coördinator Terro-
rismebestrijding (NCTB)
Tjibbe Joustra vreest de ge-
volgen van de toon die som-

mige prominente Nederlanders
aanslaan in de discussie over mos-
lims. Hij doelt daarbij onder meer
op uitspraken van Kamerlid Geert

Wilders. ,,Als iemand zulke dingen
zegt, dan kijk ik daar met gemeng-
de gevoelens naar,’’ zegt Joustra
desgevraagd in een gesprek met
deze krant. ,,Zulke radicale uitspra-
ken kunnen individuen die op de
rand van geweld staan, het laatste
duwtje geven.’’

Joustra heeft dezelfde gevoelens
bij sommige uitspraken van Ehsan
Jami, oprichter van een comité
voor ex-moslims. ,,We hebben bijna

een miljoen moslims in Nederland,
maar de overgrote meerderheid
keurt elke vorm van geweld af. De
groepextremisten waar wij ons zor-
gen over maken, bestaat uit enkele
honderden mensen. Als je sommi-
ge discussies de laatste tijd beluis-
tert, lijkt het erop dat mensen dat
perspectief niet zien.’’

Joustra benadrukt dat vrijheid
van meningsuiting boven alles
gaat. ,,Iedereen mag zeggen wat hij
wil, maar dat betekent ook niet dat
je alles móet zeggen. Je moet er
goed bij nadenken.’’

Geert Wilders noemt de uitspra-
ken van Joustra ‘ongepast’. Hij zegt
opdemocratische wijze tezijngeko-

zen in de Tweede Kamer. ,,Dan is
het voor een ambtenaar, die me-
neerJoustra gewoon is, nogal onge-
past om te zeggen dat ik met mijn
uitspraken extremisten het laatste
duwtje zou geven,’’ zegt Wilders.

Een NCTB-medewerker vroeg al
afgelopen voorjaar Wilders zijn
toon te matigen. Uit een peiling van
Maurice de Hond blijkt dat zes op
de tien Nederlanders vinden dat
Wilders tegenstellingen onnodig
verscherpt. Onderzoek in opdracht
van de NCTB wijst uit dat de angst

voor een terreur-
aanslag fors is ge-

daald: van 29 procent vorig jaar
naar 12 procent nu.

SUPERZONDAG

Deze ruiters bij Waardenburg genieten in shirts met korte mouwen van
het mooie weer. Hetzelfde deden honderdduizenden andere Nederlan-
ders, die naar de stranden en bossen trokken of het water op gingen.

Gisteravond rond half negen stond er nog een file van zeven kilometer
op de A1 vanaf de Veluwe richting de Randstad. Ook de pretparken
profiteerden van het prachtige begin van de herfst. FOTO COR DE KOCK

MONICABEEK
ROTTERDAM

Vrijwilligershulp voor duizenden
chronisch zieke patiënten staat op
de tocht. Organisaties die vrijwilli-
gers werven, trainen en ondersteu-
nen kunnen niet meer rekenen op
subsidie via het rijk.

Mezzo, de landelijke organisatie
voor vrijwilligers en mantelzorgers,
slaat alarm. ,,Zonder die subsidie is
het voor veel mensen gedaan met de
extra zorg,’’ stelt directeur Arie Ou-
werkerk.

Vanaf 1 januari is het niet meer
het rijk, maar de gemeente die be-
paalt wie geld krijgt. In totaal is 32
miljoen euro te vergeven voor vrij-
willige zorg. Het probleem is dat
veel gemeenten nietdat aandeel van
de miljoenen hebben gekregen,
waarop ze hoopten. Zij houden de
hand op de knip. Ook al komen ge-
meenten aan het eind van het jaar
alsnog over de brug, dan is dat in
veel gevallen te laat. Organisaties la-

ten nu al weten de
aanvraagvoorcollec-

tief ontslag van hun medewerkers
klaar te hebben liggen.

Abonneeworden?
Vul de bon in op de pagina
Meningen. Bellen kan ook:

o 088-0505050

Leerdam
Koreawijkdezeweek
tegendevlakte
Asbestmannen hebben het
voorwerk gedaan voor de sloop
van de Leerdamse Koreawijk.
Die gaat deze week tegen de
vlakte.
Dichtbij pagina’s 1, 2&3
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SPORTWERELD

Terreurbestrijder Joustra
vreest radicaliseren moslims

‘Felle anti-islamtoon bedreigend’

21Wisselvallig
Vandaag:

15Buien en fris
Morgen:
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Gorinchem

Het nieuws dichterbij www.AD.nl

Nu 6 weken 
voor ¤ 15,95

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in uw regio?
Neem dan een proefabonnement op AD Rivierenland, dé krant waar-
in u, naast het landelijke nieuws en het sportnieuws, alles leest over
uw eigen leefomgeving. Bovendien krijgt u op donderdag in ‘AD Uit’ aller-
lei leuke uitgaanstips en leest u op zaterdag dubbel zoveel met de bijlagen
‘AD Reiswereld’ en ‘AD Weekend’. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen 
in uw stad en probeer AD Rivierenland nu vrijblijvend 6 weken voor slechts
¤ 15,95. 

Ja, ik profiteer van het herfstaanbod en neem een proefabonnement
van 6 weken op AD Rivierenland voor slechts ¤ 15,95.
(Na deze datum stopt de bezorging vanzelf.)

Naam: Voorletters: M/V

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoon: (i.v.m. bezorgcontrole) E-Mail:

Geboortedatum:

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: AD NieuwsMedia, Afdeling Lezersservice, 
Antwoordnummer 92300, 3009 XD Rotterdam.
*Deze aanbieding is alleen geldig indien u de laatste 3 maanden geen (proef)abonnement op het AD heeft gehad.
Afhankelijk van uw postcode ontvangt u het AD of één van de regionale titels. AD, een uitgave van AD NieuwsMedia bv,
legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)gegevens. Zie het colofon voor meer informatie. IN
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Herinneringen zullen pijn vast verdringen

DG
Vrijdag 19 oktober 2007
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