DD

Vrijdag 3 augustus 2007

BEGRAVEN IN DE REGIO

Liefde is: na dood niet vergeten worden
De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien over zee van de
as. Vandaag: Achterambacht
in Hendrik-Ido-Ambacht.
KEES VAN TOL
HENDRIK-IDO-AMBACHT
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egraafplaats Achterambacht
ligt ver buiten de bebouwde
kom van Hendrik-Ido-Ambacht. Dat wil niet zeggen dat
er stilte heerst, integendeel. Het geraas van het verkeer op de A16 slaat
de bezoeker tegemoet.
A. Segers komt dagelijks op de begraafplaats. Ze merkt nauwelijks
iets van het lawaai. ,,Het valt me
juist vaak op hoe rustig het hier is.’’
Ze komt vaak naar Achterambacht
omdat haar man en haar ouders er
zijn begraven. Op een bankje rookt
ze een sigaret en laat ze de rust op
zich inwerken. Als het zomers warm
is, loopt ze er soms al om acht uur ’s
morgens, twee uur voordat het houten toegangshek officieel opengaat.
Deze week was ze er met haar zus
W. van Bochove, die haar kleindochtertje in de kleuterleeftijd had meegebracht. Gedrieën wandelden ze
over de begraafplaats, waar circa
2000 mensen hun laatste rustplaats
hebben. Het was de kleuter opgeval-

Algemene begraafplaats Achterambacht is ruim van opzet en heeft een open karakter. FOTO VICTOR VAN BREUKELEN

len dat er nog maar één enkel grafje
is op de met leilinden omzoomde
nieuwe kinderbegraafplaats, waar
rodondendrons bloeien en konijnjes in het gras dribbelen. ,,Iemand

moet de eerste zijn,’’ stelt Segers
nuchter. Zij heeft toevallig ook de allereerste Ambachter gekend die in
1968 op de toen nieuwe begraafplaats ter aarde werd besteld.

Ze is vol lof over het open karakter
van de dodenakker, de vele bankjes,
de netheid en de attentheid van beheerder Arie van Wingerden. Ze hebben meegemaakt dat hij toestond

dat een zwaar lichamelijk gehandicapt familielid per auto helemaal
naar een van de graven mocht worden gebracht en dus niet vanaf de
parkeerplaats hoefde te tobben.
Steeds vaker is aan een graf te zien
welke passie de overledene had. Een
muziekinstrument dat is gegraveerd in de steen. Op een vers gedolven graf ligt een werphengel met molen als aandenken.
Hans en Els Hartmeijer uit Papendrecht bezoeken het graf van Hans’
vader die in juni is overleden. Ze zijn
er voor het eerst sinds de uitvaart.
Hans en Els voelen zijn nabijheid
als ze zijn laatste rustplaats bezoeken. Hans praat met zijn vader:
,,Dat lucht op.’’ Ze zijn van plan het
graf vaker te bezoeken.
De moeder van Hans is er in 1982
begraven. Daar is hij de afgelopen jaren zelden of nooit geweest: ,,Die
ligt hier al zo lang, dat ben je je nauwelijks nog bewust. Bovendien wil
ik het oude beeld dat ik van mijn
moeder heb in stand houden.’’ Hij
denkt dat dat beeld verandert als hij
haar graf opzoekt. ,,Maar bij mijn vader is het nog zo vers. Dat maalt
door je hoofd.’’
De urn van de in 2002 op 28-jarige
leeftijd vermoorde Cindy Overdijk
valt op. Omringd door rozen van zijde, wierookstaafjes, een stenen vogeltje en gestileerde gevouwen handen is te lezen:’ Liefde is: ook na de
dood niet vergeten te worden’.

Moord van de hoogste kwaliteit!
Inspector Morse collectie compleet!

Meesterdetective Inspector Morse heeft een passie voor klassieke muziek, een zwak
voor bier en een neus voor misdaad. De inspecteur wordt bijgestaan door de trouwe
adjudant Lewis, die door de intelligente Morse niet altijd even tactvol behandeld
wordt. De onvergetelijke John Thaw maakte Inspector Morse tot de best bekeken
Britse detectivereeks ooit. De episodes rondom de briljante, vrijgezelle loner uit
Oxford zijn stuk voor stuk sublieme, intrigerende moorddrama’s vol van het menselijk tekort - niet in de laatste plaats dat van Morse zelf. Met zijn feilloze intuïtie,
zijn vlijmscherpe deductievermogen en zijn trouwe rechterhand Sergeant Lewis lost
de knorrige Morse dodelijke misdaden op. Nu zijn alle 33 afleveringen in één box
bijeengebracht. Morse wordt vergezeld door een aantal sterren zoals Simon Callow
(Notting Hill, Four Weddings and a Funeral), Liz Hurley (Austin Powers), Julia Sawalha (Absolutely Fabulous) en Sean Bean (GoldenEye, Lord of the Rings).

❏ Hierbij verleen ik een eenmalige machtiging om het aangekruiste bedrag van mijn
rekening af te schrijven.
❏ Inspectyor Morse Collectie ( 17 dvd’s ) € 89,95

❏ plus € 4,95 verzendkosten


naam
adres

Alle 33 afleveringen van Inspector Morse op 17 dvd’s!
Nu van € 149,95 voor slechts:

€ 89,95

postcode + woonplaats
telefoonnummer
bank/girorekening
❏ ja, ik meld me aan voor de AD Filmshop digitale nieuwsbrief!

*

E-mail adres:
( excl. 4,95 verzendkosten **)

* Alle actieprijzen zijn maximaal vier weken geldig, zolang de voorraad strekt.
** De verzendkosten bedragen ongeacht de grootte van de bestelling nooit meer dan € 4,95.
Wijzigingen in prijzen, afbeeldingen en/of drukfouten voorbehouden.
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handtekening
stuur de bon naar: AD Filmshop, Antwoordnummer 1304,
2000 VD Haarlem (postzegel niet nodig). Telefonisch bestellen kan
ook tijdens kantooruren op 023-540 58 78.

AD 116 Inspector Morse
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