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BEGRAVEN IN DE REGIO

Herinneringen zullen pijn vast verdringen
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
KEES VAN TOL
’S-GRAVENDEEL

Een 73-jarige vrouw fietst vanaf de
Maasdamseweg de begraafplaats
op, door de ijzeren blauwe toegangspoort die lelijke roetsplekken vertoont.
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 doorgaans ook langs graven van andere
familieleden en kennissen. Zo nodig
ruimt ze er wat rommel op. Maar
dat hoeft meestal niet, want de directe nabestaanden zorgen daar in een
dorp als ’s-Gravendeel zelf wel voor.
Vandaag zet ze ook bloemen op
het graf van een overleden buurvrouw. ,,Ze zou vandaag jarig geweest zijn.’’
Zichtbaar ontroerd vertelt ze dat
haar oude buurvrouw in de loop van
de jaren een goede vriendin is geworden. Wanneer ze stilstaat bij de graven, kan ze goed tot zich laten doordingen wat de overledene voor haar

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

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

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

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

het nieuwere gedeelte ligt een paar
sportschoenen uitgestald die moeten hebben toebehoord aan een 47
jaar geworden man. Daarnaast een
uitgeprinte e-mail met de briefwisseling 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 Metallica; dat zijn overleden makker zo
lang de bal kon hooghouden en dat
diens straatgenoten wel eens konden ‘ meegenieten’ van de harde muziek die hij draaide. De laatste alinea 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 inwoner van ’s-Gravendeel. De man
werd op een koude decemberdag onder grote belangstelling begraven
met welgekozen woorden van destijds 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.
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‘Felle anti-islamtoon bedreigend’
Terreurbestrijder Joustra
vreest radicaliseren moslims
WIM BARTELDS
PETER GROENENDIJK
DEN HAAG

N

ationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB)
Tjibbe Joustra vreest de gevolgen van de toon die sommige prominente Nederlanders
aanslaan in de discussie over moslims. Hij doelt daarbij onder meer
op uitspraken van Kamerlid Geert

Wilders. ,,Als iemand zulke dingen
zegt, dan kijk ik daar met gemengde gevoelens naar,’’ zegt Joustra
desgevraagd in een gesprek met
deze krant. ,,Zulke radicale uitspraken 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

LET OP!

een miljoen moslims in Nederland,
maar de overgrote meerderheid
keurt elke vorm van geweld af. De
groep extremisten waar wij ons zorgen over maken, bestaat uit enkele
honderden mensen. Als je sommige discussies de laatste tijd beluistert, 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 uitspraken van Joustra ‘ongepast’. Hij zegt
op democratische wijze te zijn geko-

zen in de Tweede Kamer. ,,Dan is
het voor een ambtenaar, die meneer Joustra gewoon is, nogal ongepast 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 terreurPagina10 aanslag fors is gedaald: van 29 procent vorig jaar
naar 12 procent nu.
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Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in uw regio?
Neem dan een proefabonnement op AD Rivierenland, dé krant waarin u, naast het landelijke nieuws en het sportnieuws, alles leest over
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in uw stad en probeer AD Rivierenland nu vrijblijvend 6 weken voor slechts
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