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Op oma’s graf: Het komt zoals het komt
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.

Dat Hardinxveld nauw verbonden 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 kunstenaar in beeld, klank en geschrift’.
Het grafmonument toont een levensgrote 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 overweg vlak bij zijn ouderlijke huis.

KEES VAN TOL
HARDINXVELD-GIESSENDAM

Bij het graf van een in 2000 doodgeboren jongetje ligt een paar kinderschoentjes naast kunststof crocusjes. De zerk heeft het silhouet van
een beertje uit een prentenboek.
De oudste nicht heeft in dichtvorm haar hart uitgestort. Ze beschrijft beeldend haar waarnemingen 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 geschreven, vijf jaar na dato. ,,Maar je
bent nog steeds niet uit mijn gedachten verdwenen.’’
Haar woorden contrasteren
scherp met het grafschrift voor een
in 2002 overleden oma. ’Het komt zoals het komt’, hebben de nabestaanden op haar zerk laten beitelen.
Begraafplaats Tiendweg in Boven-Hardinxveld heeft een voor
deze regio unieke bezienswaardigheid: een klokkenstoel.
Naast de ingang hangt in een eenvoudige stellage van balken met een

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

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

bemost dak een klok die luidt als er
een uitvaart is. Vroeger, toen er nog
bij de kerk werd begraven, luidde de
koster de kerkklok, maar dat is verle-

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

Vaarwel mijn lieve jongen,
heb het goed bij Onze Heer.
Vaarwel mijn lieve jongen,
eens zien we je weer.
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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.)
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Op de kop in de sloot
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800 Leerdammers delen ’stadsmaa

Meer geel op straat

‘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
uw eigen leefomgeving. Bovendien krijgt u op donderdag in ‘AD Uit’ allerlei 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.
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