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Begraven in de regio

Zwijndrecht koestert oudste kerkhof
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien over zee van de
as. Vandaag: Het oude
kerkhof in Zwijndrecht.
KEES VAN TOL
ZWIJNDRECHT

G

eneraties Zwijndrechtenaren hebben hun laatste rustplaats gevonden
op de begraafplaats bij
de Oude Kerk aan de
Kerkstraat in het vroegere dorpshart. Nu is de begraafplaats zelf in zijn laatste levensfase; in 1963 verklaarde het college
van burgemeester en wethouders
van Zwijndrecht het voor gesloten.
Er liggen nergens bloemen, bloeiende planten ontbreken, evenals grafkaarsen en andere tekenen van leven van nabestaanden. Madeliefjes
en waterlelies geven toch wat kleur.
Van de 207 grijze zerken zijn er veel
gebroken, andere grafmonumenten
liggen omver. Opschriften zijn verweerd. ’Hier rust het stoffelijk omhulsel’ is niettemin enkele keren te
lezen. De namen Visser en Baan komen het vaakst voor. Het kerkhof,
waar bijna 350 mensen begraven liggen, blijft bestaan, met instemming
van omwonenden.
Niet ver van Veerplein en Ring-

Geen enkel teken van nabestaanden op de oudste dodenakker van Zwijndrecht. FOTO RINIE BOON

te is gehecht aan deze plek vanwege
de grote historische waarde: ,,Het is
een van de weinige nog bestaande
plaatsen in Zwijndrecht met een geschiedenis die meer dan 500 jaar teruggaat.’’

dijk werd in 1322 een kerkje gesticht. Eeuwenlang werd er in het
godshuis begraven. Rond 1500
kwam er aan de zuidkant van de
kerk een begraafplaats die tot 1877
steeds werd uitgebreid. De gemeen-

De begraafplaats naast het laatgothische kerkje ligt in een rustige
buurt tussen Rotterdamseweg, Burgemeester de Bruïnelaan, Onderdijkse Rijweg en Julianadorp. Veel
verkeer rijdt daar niet, maar soms

verstoort keihard basgebonk uit
een auto de stilte. De met veel waterpartijen en geboomte omgeven begraafplaats bestaat uit drie delen,
die alle zijn omringd met groene
hekken. Het hekwerk moet spelende kinderen en andere onwelkome
gasten weren.
Officieel zijn de laantjes op de begraafplaats alleen voor voetgangers, maar dat weerhoudt fietsers er
niet van er ook gebruik van te maken. Het wandelgebied is dagelijks
geopend van acht tot vier uur. Ook
die beperkende maatregelen waren
nodig om overlast te voorkomen. Er
werd gevoetbald, honden deden er
hun behoefte en kinderen speelden
er zerkje wisselen als variant op
boompje wisselen.
Toen de bewoners in 1993 mochten meebeslissen over de toekomst
van het kerkhof, kozen ze voor behoud. ,,De begraafplaats hoort echt
bij dit oude stukje Zwijndrecht,’’
zegt ondernemer Herman van der
Laan die er pal naast woont.
Hij ziet zelden iemand die een
van de graven komt bezoeken. ,,Ik
denk niet dat er de afgelopen tien
jaar ook maar iemand bloemen
heeft gelegd.’’
De hekken rond de graven vindt
hij, gezien de mogelijke overlast, de
beste oplossing. In de Oude Kerk is
zondagsmiddags van twee tot vier
een sleutel verkrijgbaar om dicht
bij de graven te kunnen komen.
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Lees nu 2 maanden voordelig het AD en ontvang gratis een
vrijblijvend abonnement op uw favoriete tijdschrift. U betaalt
slechts ¤ 19,95. Beide abonnementen stoppen automatisch.

Bijna 600.000 kinderen groeien
in achterstandswijken. Kinderen op
Rotterdam zijn het er het slechtst in
aan
toe, in Bunnik zijn ze beter af.

Pierre van Hooijdonk maakte
gisteren zijn 400ste goal. Een
cruciaal doelpunt ook in de race
de zo belangrijke vijfde plaats. om

Autokeuring pas na vier jaar

Europees advies: auto’s tot
acht jaar om het jaar keuren
OLOF VAN JOOLEN
DEN HAAG

A

uto’s hoeven pas na vier jaar
voor het eerst naar de APK.
Tot ze acht jaar oud zijn,
kan worden volstaan met
een controle om het jaar. Pas
daarna is een jaarlijkse veiligheids
keuring nodig.
Dat adviseert de Internatio
nale
Vereniging van Rijksdiensten
voor

het Wegverkeer CITA aan het
directoraat Personenvervoer van
de Europese Unie.
Het rapport is van groot belang
voor de toekomst van de
Nederlandse APK. Het vorige kabinet
wilde in het kader van lastenverli
chting ook maar eens per twee
jaar
een APK, maar schortte een
besluit
hierover op na felle kritiek
van
brancheorganisaties Bovag/RAI
en
Veilig Verkeer Nederland. Oud-ver-

keersminister Peijs wilde
een besluit over de APK laten afhangen
van het CITA-rapport.
CITA adviseert met klem
om
meer aandacht te besteden
aan
auto’s van acht jaar en ouder.
De
vereniging concludeert dat
na acht
jaar de technische staat zo snel
achteruit gaat dat een jaarlijkse
controle op zijn plaats is. Zij voegt
hieraan
toe dat de bestaande keuringen
ook moeten gelden voor motorfietsen en liefst ook brommers.
De brancheorganisaties en Veilig
Verkeer Nederland zijn fel
tegenstander van verandering. Die
gaat
volgens hen ten koste van de
veiligheid en het milieu. Bovendien
zou

verandering een grote financiële
aderlating voor de autobranc
he betekenen. Het jaarlijkse aantal
van
6,6 miljoen keuringen wordt
dan
gehalveerd. Met gemiddeld
45 euro
per keuring zorgt dat voor een
miljoenenstrop voor garages
en keuringsstations.
Vanwege de kostenbesp
aring
voor de automobilist lobbyde
de
ANWB in het verleden juist
voor
verlaging van de APK-frequ
entie.
Het ministerie van Verkeer
en
Waterstaat zegt het rapport
inmiddels binnen te hebPagina2
ben. Minister Eurlings zal binnenkort een standpunt
innemen.

‘Jongeren’ slaags met oproerpo
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Een bejaarde vrouw in Sint-Peters
schild van een zwaarbewapend burg trapt tegen een
lid van de Russische
oproerpolitie. De politie greep
hard
testmars, waarvoor geen vergunningin toen een prowas verleend,

België €1,95. Canarische Eilanden €2,50.

Cyprus €1,75. Duitsland €2,35. Spanje

Elke werkdag geopend tot
Mandemakers

22.00 uur

Keuken arrousel

Groningen
Sontweg 1/1 (keukenboulevard)
telefoon 050-4062565.

Kaatsheuvel
Rechtvaart 8
telefoon 0416-279269

www.ad.nl
Vandaag:
buien
Morgen:
motregen
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1,80. Luxemburg €1,95. Marokko MD

30. Madeira €3,25. Oostenrijk €2,35.

Propagandamachine van
het Kremlin veegt de vloer
aan met ‘klein protest’.
Pagina 15
Portugal €2,50. Tsjechië CZK 90,00.

EXTRA KEUKENKORTING
+ GRATIS MONTAGE*

Wateringen
‘s Gravenzandseweg 23 (langs de A4) Woerden
Finse Golf 2 (langs de A12)
telefoon 0174-220566.
telefoon 0348-480460.

100 Keukens per showroom. Surf naar
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Abonnee worden?

www.mandemakers.nl
en vraag het gratis Mandemakers

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

Tunesië TND 3000. Zwitserland CHF

Magazine aan.

Het nieuws dichterbij

eens lezen.
Ja, ik neem een proefabonnement voor 2 maanden op
het AD voor ¤ 19,95 en ontvang GRATIS en vrijblijvend
een abonnement op een tijdschrift naar keuze, t.w.v.
¤ 30,-. Na de looptijd stopt de bezorging vanzelf.

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

*Vraag naar de voorwaarden in de

Formule1 Race Report (7x)
MOTO73 (8x)
Truckstar (7x)
FietsActief (7x)
Sportweek (12x)
Grasduinen (6x)
Triv’ (8x)
Nieuwe Revu (12x)

Telefoon:

Handtekening

E-mail:

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
AD NieuwsMedia, Afdeling Lezersservice, Antwoordnr.
92300, 3009 XD Rotterdam.

Ik wacht met betalen tot ik een acceptgiro ontvang.
Ik machtig AD NieuwsMedia bv om het abonnementsgeld
van mijn rekening af te schrijven.

5,00.

Kruis aan op welk magazine u een gratis tijdelijk
abonnement wilt. De looptijd verschilt per magazine.
(Maximaal één keuze aangeven.)
AutoWeek (15x)
GTO (6x)
MOTOR Magazine (8x)
Fiets (6x)
Golfers Magazine (5x)
Zeilen (6x)
Kijk (7x)
Playboy (6x)
Panorama (12x)

Naam:

o 0800-0505050

LAATSTE
DAGEN!

Zutphen
Zwolle
Gerritsenweg 16 (meubelboulevar
d) Marsweg 37a (keukenboulevar
telefoon 0575-543553.
d)
telefoon 038-4669050.

U kunt kiezen uit maar liefst 17 titels. Dat wordt lezen en nog

EDDY VAN DER LEY
ENSCHEDE

Een 29-jarige tbs’er wordt verdacht
van de schietpartij waarbij
gistermorgen in Enschede een 44-jarige
vrouw werd gedood en vier
gewonden vielen. De man zat in de
laatste
fase van zijn behandeling.
De verdachte werd enkele
jaren
verpleegd in tbs-kliniek Oldenkotte
in Rekken. Na met succes een
reeks
verlofperiodes te hebben
doorlopen, kreeg hij meer bewegings
vrijheid. Sinds enige tijd woonde
hij op
zichzelf in Enschede. Wel stond
de
verdachte nog onder toezicht
van
zijn behandelaars, die ‘tevreden’
waren over zijn vorderingen.
Gisteravond arresteerde de
politie nog drie mensen wegens
betrokkenheid bij de schietpartij.
Het zijn
Enschedese kennissen van
de verdachte van 17 en 18 jaar. De
schietpartij voltrok zich rond 05.15
uur in
de
Brammele
rstraat
Pagina7
in de binnenstad. De
PVV heeft Kamervragen gesteld
aan
minister van Justitie Hirsch
Ballin.

7 dagen
in de week,
24 uur per
dag, het laatste
nieuws. Kijk op

door de stad trok. Volgens
de autoriteiten namen
alleen ‘extremistische jongeren’
uit Moskou deel aan
de betoging, die ook gericht
was tegen president
Poetin.

€2,50. Frankrijk €2,35. Engeland GBP

Verdachte
schietpartij
blijkt tbs’er

showroom.
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*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. INP 3045
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