
De doodsklok luidt enkele keren per maand op de begraafplaats aan de Tiendweg. FOTO HANS ROEST

KEES VAN TOL
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Bij het graf van een in 2000 doodge-
boren jongetje ligt een paar kinder-
schoentjes naast kunststof crocus-
jes. De zerk heeft het silhouet van
een beertje uit een prentenboek.

De oudste nicht heeft in dicht-
vorm haar hart uitgestort. Ze be-
schrijft beeldend haar waarnemin-
gen bij het sterfbed: het koude lijfje,
de blauwe wangen, de mooie zwarte
haartjes en vraagt zich af waarom
haar neefje levenloos in zijn bedje
ligt.

Ze heeft het gedicht in 2005 ge-
schreven, vijf jaar na dato. ,,Maar je
bentnog steedsnietuit mijn gedach-
ten verdwenen.’’

Haar woorden contrasteren
scherp met het grafschrift voor een
in2002 overledenoma. ’Het komt zo-
als het komt’, hebben de nabestaan-
den op haar zerk laten beitelen.

Begraafplaats Tiendweg in Bo-
ven-Hardinxveld heeft een voor
deze regio unieke bezienswaardig-
heid: een klokkenstoel.

Naast de ingang hangt in een een-
voudige stellage van balken met een

bemost dak een klok die luidt als er
een uitvaart is. Vroeger, toen er nog
bij de kerk werd begraven, luidde de
kosterdekerkklok,maardat is verle-

den tijd. Hardinxveld heeft sinds
1982 een begraafplaats aan de rand
van het dorp, aan de doodlopende
Tiendweg. Er komt trouwens geen

spierkracht aan te pas om klok en
klepel in beweging te krijgen: de be-
heerder zet het mechanisme met
een druk op de knop in werking.

Dat Hardinxveld nauw verbon-
den is met de Merwede blijkt uit de
afbeeldingen van ankers en bootjes
op zerken. Een sportvisser wordt in
ere gehouden met een afbeelding
van een man met een hengel en een
leefnet die op een idyllisch plekje
zijn geluk beproeft.

Op het graf van een man die op
zijn vijftigste is overleden staat een
dikke glasplaat met een dundoek
erop gegraveerd. Het lijkt sprekend
op een geblokte finishvlag die wordt
gebruikt in de racerij. De tekst luidt:
,,Het is niet de dood die ons scheidt,
maar de liefde die ons bindt.’’

Ernaast het graf van ’een kunste-
naar in beeld, klank en geschrift’.
Het grafmonument toont een le-
vensgrote marmeren handdruk.

Verderop trekt een standbeeld de
aandacht: bij het graf van iemand
die bekend stond als een zorgzame
man, vader en opa staat een stenen
beeld van de Goede Herder, die een
schaapje op zijn schouders draagt
en een ander schaap aan Zijn voeten
heeft.

Hier ligt ook de scholier die op
een noodlottige novemberdag in
2004 in zijn vijftiende levensjaar
omkwam op een onbewaakte over-
weg vlak bij zijn ouderlijke huis.

Vaarwel mijn lieve jongen,
heb het goed bij Onze Heer.
Vaarwel mijn lieve jongen,
eens zien we je weer.

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 Hardinxveld.
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Een 23-jarige Leerbroeker is ge-

wond geraakt toen hij zondagoch-

tend met zijn auto op de kop in de

sloot terechtkwam aan de Middel-

koop. Hij botste eerst tegen twee

bomen. Vrienden die achter hem

reden, haalden het slachtoffer uit

zijn auto. De man moest per spoed-

transport naar het UMC.

LEERBROEK

Politiemensen die in het verkeer

actief zijn, bij aanrijdingen of

controles bijvoorbeeld, zijn vanaf

vandaag niet meer gekleed in de

bekende witte jassen, maar in een

gele jas van hetzelfde model. Euro-

pese richtlijnen schrijven voor dat

de politie op en langs de weg beter

zichtbaar en herkenbaar moet zijn.

ALBLASSERDAM

Op de kop in de sloot

Meer geel op straat

Lennie Huizer is vanaf vandaag

burgemeester van Alblasserdam.

Scheidend burgemeester Ad van

den Bergh is het vrijdag eens gewor-

den met de Commissaris der Konin-

gin over de voorwaarden van zijn

vertrek. Hij stapt zelf op na een

kritisch rapport over het functione-

ren van het bestuur in het dorp.

ZUID-HOLLANDZUID

Watersport
’s Nachts meer
toezicht
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GORINCHEM

M
et zijn ontwerp voor een

Gorcums appartementen-

gebouw, getiteld ’Room(s)

witha view’, heeft de 30-ja-

rige Ochtense architect Jan Westen-

eng zaterdag in Gorinchem de eer-

ste prijs van een prestigieuze archi-

tectenprijsvraag in de wacht ge-

sleept. Die wordt jaarlijks door de

Algemene Nederlandse beroepsver-

eniging van Architecten (BNA) uit-

geschreven.
Deelname is alleen weggelegd

voor bouwkundig architecten gebo-

ren na 31 december 1966.

Met de competitie, dit jaar voor

de elfde keer, biedt de BNA jong ta-

lent de kans een interessante op-

dracht in de wacht te slepen.

De opgave bestond uit het ont-

werp voor een appartementencom-

plex met veertien appartementen

aanhet Merwedekanaal in de Linge-

wijk-Noord. 130 architecten dien-

den 69 onderwerpen in. Volgens het

juryrapport is de winnende archi-

tect erin geslaagd elke woning een

weids uitzicht te bezorgen.

,,’Room(s) with a view’ tilt de

ruimtelijke kwaliteit van Linge-

wijk-Noord op een hoger niveau en

is bovenal een feest om in te wo-

nen,’’ aldus de jury. Wethouder Jack

Oostrum is blij met het winnende

ontwerp. ,,De wedstrijd biedt ons

als gemeente de kans een innovatief

en verrassend gebouw te realiseren.

Het winnende ontwerp voegt iets

bijzonders toe aan de omgeving en

dat is waar we op hoopten.’’

Westenengheeft, behalve de reali-

satie van zijn

ontwerp, 5000

euro gewonnen. Wanneer de bouw

begint, is nog niet bekend.

Huizer burgemeester

LEERDAM
Het Kerkplein in hartje Leerdam

bood zaterdag een heel ander beeld

dan normaal. Lange tafels boden

plaats aan de ruim 800 Leerdam-

mers die aanschoven voor een geza-

menlijke ’stadsmaaltijd’. Die was op

initiatief van negen Leerdamse ker-

ken en moskeeën georganiseerd ter

gelegenheid van 600 jaar stadsrech-

ten.
,,Vanmiddag was het nog wel

even spannend of het hele festijn

door kon gaan,’’ aldus medeorgani-

sator Albert Santing. ,,De regen

kwam toen met bakken uit de he-

mel. Maar gelukkig is nu de lucht

weer opgeklaard.’’

Samen met de Bethelkerk gaven

de Hervormde wijkgemeente

Noord, de Evangelische Lutherse

Kerk en de Rooms Katholieke Paro-

chie een jaar geleden de aanzet voor

de gezamenlijke maaltijd.

,,Kapstok voor het idee was uiter-

aard de viering van de stadsrech-

ten,’’ aldus Santing. ,,Leerdam is een

stad waar veel verschillende kerken

en moskeeën zijn. Daarnaast is het

vooral een kleurrijke stad, een stad

waar veel verschillende culturen sa-

menwonen. Wij vonden het belang-

rijk om kennis

te kunnen ne-

men van de leefwereld van ande-

ren.’’

Festival
Poppen nemen
bezit van Dordt
Pagina 12

GORINCHEM
De organisatoren van het festijn

Middeleeuwse Dagen blikken terug

op een geslaagd weekeinde.

Zaterdag trok een kleurrijke stoet

kinderen in kledij uit vervlogen da-

gen door de binnenstad van Gorin-

chem. Trots toonden ze de wapen-

schilden waaraan ze de afgelopen

weken hartstochtelijk hebben ge-

werkt.
Gisteren was het buitendijkse ter-

rein bij de Dalempoort het decor

van eeuwenoude ambachten, boog-

schutters en andere soldaten en ver-

tolkersvanallerlei soorten oudemu-

ziek.
Als achtergrond werden tenten

en andere spullen getoond die zijn

gebruikt bij de film Kruistocht in

Spijkerbroek.
De Middeleeuwse Dagen was het

tweede historische festijn van Stich-

ting Gorcumse Folkbende. Of er ook

in 2008 weer iets op touw wordt ge-

zet, staat nog niet vast. Er zijn meer

vrijwilligers en een hoofdsponsor

nodig.

Pagina2:Beulenboogschutters
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800 Leerdammers delen ’stadsmaaltijd’

Architect Jan Westeneng
wint prestigieuze prijs

Dordrecht
Gorinchem

Leerdam

Werkendam

Noordeloos
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Leerdammers lieten zich de stadsmaaltijd goed smaken. FOTO HANS ROEST

Gorcums ontwerp bekroond Middeleeuwse
Dagen vatbaar
voor herhaling

AjaxeffectieverdanAZ,
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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

WIM BARTELDS
PETER GROENENDIJK
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

MONICA BEEK
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?
Vuldebon inopdepagina
Meningen.Bellenkanook:

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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Terreurbestrijder Joustra
vreest radicaliseren moslims

‘Felle anti-islamtoon bedreigend’
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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)overeenkomst. Zie het colofon voor meer informatie. IN

P 
30

58

Op oma’s graf: Het komt zoals het komt
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