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HOLOCAUST NAMENMONUMENT

Smartlappen

Rossumse stenen van
Hedelse klei

HEDEL - Op dinsdagavond
24 april treedt het smartlappenkoor Warempel uit
Empel op voor de senioren
uit Hedel. Het optreden begint om 20.00 uur in het
Gelre’s End.

Een immense hoeveelheid stenen ligt bij de Rossumse steenfabriek Rodruza te wachten om verwerkt te worden in een
Holocaustmonument. Op de stenen komen de 102.000 namen
te staan van alle Nederlandse slachtoﬀers van de massamoord op Joden, Sinti en Roma in de Tweede Wereldoorlog.
Dit namenmonument krijgt een plaats aan de Weesperstraat
in Amsterdam. De beroemde architect Daniel Libeskind tekende voor het ontwerp, Rodruza schenkt de stenen.
ROSSUM - Al vanaf 2006 is
het Nederlands Auschwitz Comité bezig een monument op
te richten voor alle Nederlandse slachtoﬀers van naziterreur. Voorzitter Jacques Grishaver: “We willen dat die
102.000 namen in herinnering
blijven, juist ook bij de mensen die de oorlog niet zelf
hebben meegemaakt.” Tot
grote vreugde van Grishaver
bleek de Pools-Joodse architect Daniel Libeskind -zoon
van Holocaust overlevendenbereid het monument te ontwerpen. “Ook hij verbaasde
zich erover dat er in Nederland

Een laser graveert de gegevens
van de slachtoﬀers in de stenen.

geen monument bestaat
waarop elk slachtoﬀer met
naam wordt genoemd.” En
dus maakte Libeskind het ontwerp voor een Namenmonument, opgebouwd uit 102.000
stenen. Toen Ivo Würzner, algemeen directeur van Rodruza, van de plannen hoorde,
bood hij onmiddellijk aan de
stenen te schenken.
Voor de productie van de namenstenen was 250.000 kilo
klei nodig. Deze klei werd
deels uit Hedel gehaald, aan
de Maas bij de A2. In de Rossumse fabriek werden de stenen in de 130 meter lange
oven bij een temperatuur van
1100 graden Celsius in vierenhalve dag gebakken. Het resultaat voldoet aan de strenge
criteria die vooraf zijn gesteld.
“Het is een okergele, kleurechte, keramische gevelsteen, gemaakt om eeuwenlang mooi
te blijven,” aldus Würzner. “De
kleur is afgestemd op de bebouwing rondom het monument. De harde, Waalformaat
steen laat nauwelijks vocht

Frietdag

Een proefopstelling van het monument. Op de stenen die in de Rossumse fabriek zijn gemaakt staan straks
de 102.000 namen van de Nederlandse Holocaustslachtoﬀers. Foto's: collectie Nederlands Auschwitz Comité

door, zodat hij bij vorst niet
kapot vriest. Het is een onbezande steen, zodat de namen
van de Holocaustslachtoﬀers,
hun geboortedatum en leeftijd bij overlijden er straks

Voor 50 euro kan men een steen adopteren. Lees de aangrijpende
verhalen van donateurs op holocaustnamenmonument.nl

Bach op Zondag
ZALTBOMMEL - Stichting
Maartenskerkmuziek opent
zondag om 19.00 uur in de
Sint-Maartenskerk haar 16e
seizoen met Bach op Zondag.
De feestelijke cantate ‘Erfreut
euch, ihr Herzen’ (BWV 66)
van J.S. Bach wordt uitgevoerd. Hij componeerde de
muziek eerder, toen hij nog
werkzaam was aan het hof
van Köthen en deed toen
dienst, uiteraard met een andere tekst, als ‘Glückwunschcantate’, een verjaardagscantate. Muziek hergebruiken
was voor J.S. Bach een werkwijze die hij vaker toepast. In
de toelichting die Arie Hoek
verzorgt tijdens het concert
wordt hier verder op in gegaan. Naast het grote ope-

ningskoor worden de aria’s
(duetten) en recitatieven gezongen door alt-, tenor -, en
bassolist. De cantate wordt
besloten met het oude paaslied ‘Christ ist erstanden’.
Als omlijsting van het concert
speelt Hugo Bakker Praeludium en Fuga in e-moll (BWV
548) van J.S. Bach op het monumentale orgel van de
Sint-Maartenskerk.
De uitvoerenden zijn: Sylvia
van der Vinne (alt), Sebastian
Brouwer (tenor), Jan Douwes
(bas), Cappella Sint Maarten
en Accademia Amsterdam.
Het orkest bestaat uit musici
die gespecialiseerd zijn in barokmuziek. Zij spelen op (kopieën van) oude instrumenten uit de tijd van de barok.

Veemarktkade 8
Postbus 692
5201 AR ‘s-Hertogenbosch
T 088 - 013 50 39
E redactie.toren@persgroep.nl
W www.detorenbommelerwaard.nl
Eindredactie De Toren
Carlijn Géron
06- 836 668 29
Algemeen redactiechef
Ruud Spoor
Commercieel directeur
Marjolein de Hooge
Bezorgklachten
De bezorgers doen hun best om
de krant correct te bezorgen. Wie
desondanks een bezorgklacht heeft,
kan deze melden via (088) 0561595 of
op www.detorenbommelerwaard.nl/
pagina/bezorgklacht.

Contactgegevens media-advies en
advertentieverkoop
Voor informatie over de advertentiemogelijkheden neemt
u contact op met:
Patrick Koppers
E patrick.koppers@persgroep.nl
of bel met (088) 0133643
E advertising.oost-brabant@persgroep.nl
Familieberichten
E familieberichtenbd@persgroep.nl
T (088) 0137268
Zelf een familiebericht opgeven kan
via
www.familieberichtenonline.nl
Rubrieksadvertenties
rubrieken@persgroep.nl
T (0900) 6743836
Zelf een rubrieksadvertentie opgeven
kan via www.duos.nu

kloppen. Een robot moet de
stenen één voor één voor het
laserapparaat zetten. Daarna
moeten de stenen op alfabet
op pallets worden gezet, rekeninghoudend met de volgorde
waarin gebouwd wordt. Mensen kunnen zich moeilijk een
voorstelling maken van de
omvang van dit project. Stel je
voor dat je de gegevens van
alle supporters uit een volle
Amsterdam Arena en Rotterdamse Kuip moet registreren
en deze daarna steen voor
steen moet ingraveren. Het is
een enorme operatie!” Na de
zomervakantie wordt gestart
met de bouw van het Holocaust Namenmonument. De
Bommelerwaardse
stenen
zullen de herinneringen aan
de slachtoﬀers nog eeuwenlang levend houden.

Presentatie
BRUCHEM - In Kerkelijk
Centrum Eben Haëzer
wordt donderdag 26 april
van 14.30 tot 16.45 uur een
presentatie gegeven door
Martien Hagoort uit Wijk
en Aalburg. Hij geeft dan
een presentatie over de
jacht. De volgende punten
komen aan de orde: de geschiedenis van de jacht,
maatschappelijke opvattingen over de jacht in onze
tijd, jachtervaringen in binnen en buitenland. Er
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor vervoer kun je contact opnemen met Bas Crielaard:
0418- 642 554.

COLUMN

Agenda
Elke dag ontvangt de redactie van De Toren verzoeken om evenementen
of een andere activiteit
(concert, lezing, bingo, et
cetera) in de krant te zetten. Dat willen we graag
doen, maar het komt weleens voor dat er te weinig
ruimte is in de krant om
alle berichten te plaatsen.
Als lezer heb je zelf de mogelijkheid om dingen in de
agenda te zetten. Ga naar
www.detorenbommelerwaard.nl en klik rechts op
‘Agendabericht plaatsen’
en volg de instructies.
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goed in kunnen worden gegraveerd.” Dat ingraveren gebeurt bij een ander bedrijf. Het
project bezorgt Grishaver de
nodige hoofdbrekens. “Het
namenbestand moet volledig

ROSSUM - In het Trefpunt
van de Vaste Burcht in Rossum is er donderdag 26
april een frietdag. Deelname bedraagt 4,50 euro en
het begint om 12.00 uur.
Aanmelden kan via welzijnvb@stmr.nl of 0418664 664.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden en overige
informatie (zoals advertentie-tarieven
en oplage) op www.persgroep.nl
De Toren is een uitgave van Persgroep
Nederland. Deze fysieke uitgave wordt
integraal opgenomen in het digitale
archief van www.detorenbommelerwaard.nl. Aangeboden kopij kan
worden geplaatst in de gedrukte
als digitale uitgaven van Persgroep
Nederland.

BERT VAN KESSEL

Brievenbussen
Een brief in de brievenbus deponeren
wordt steeds lastiger. PostNL gaat 12 van
de 59 brievenbussen op slot doen in de
Bommelerwaard. Ik heb eens zitten kijken waar die oranje gedaantes zoal
gaan verdwijnen. Onder meer bij Sluis
Sint Andries op nummer 1. Mooi plekje
daar naast het Fort. De bemanning van al
die afgemeerde schepen en pleziervaartuigen en het aanpalende buurtschapje moeten op zoek naar een
andere postvoorziening.
Het sluiten van brievenbussen. Een ontwikkeling die niet te
stoppen is. Het aantal brieven en andersoortige post neemt al
jaren gestaag af. Het is hetzelfde als met geld pinnen. Vroeger
had elk klein dorp een automaat, nu is het vaak een heel gepuzzel om ergens geld uit de muur te trekken. Banken zetten vol in
op digitaal betalen en op internetbankieren. Een papieren afschrift ontvangen van de saldi van je eigen rekeningen is niet
meer van deze tijd. Je moet er zelfs extra voor betalen.

Het posttijdperk verdwijnt

Door de computer, lees het mailverkeer, verdwijnt het posttijdperk. Hierdoor verdwijnt er nog iets wezenlijks, namelijk handgeschreven taal. Wanneer houd je nog een pen tussen je vingers? Hooguit bij het zetten van je handtekening. Zo gaat het
ook al op de basisschool. Bij een groeiend aantal scholen werken de kinderen met ‘snappet’. Een kleine tablet, waarmee de

lessen van rekenen, taal en
spelling worden gemaakt. Op
zo’n ochtend wordt een potlood nauwelijks gebruikt.
Ik bewaar nog sterke herinneringen aan een project op de
lagere school. We mochten
toen voor postbode spelen.
Net echt. Post ophalen bij de
mensen thuis en deze brieven
zelf gaan rondbrengen. Ik
kreeg toen van mijn oom een
briefkaart. Hij wist het zeker. Ik
zou bij PSV gaan voetballen.
Dat is er nooit van gekomen.
Ik heb die kaart nog steeds. In
tegenstelling tot postbodes,
hebben bezorgers van pakketten werk zat. Pakketbezorger
DHL gaat een groot sorteercentrum bouwen in Zaltbommel op bedrijventerrein De
Wildeman. Werk voor 350
mensen. Dat zou mooi zijn.
Dat je op al die banen moet
solliciteren met een geschreven brief. Maar waar staat er
nog ergens een brievenbus?

Zonnebloem Oud Maasdriel vaart uit
KERKDRIEL - Voor de 38e keer
gaat de Zonnebloemafdeling
Oud Maasdriel op maandag 7
mei een dagje varen met gasten uit de kernen Alem, Kerkdriel, Hoenzadriel en Velddriel.
Het passagiersschip Columbus
is weer vaarklaar voor oude-

ren, zieken en mensen van
alle leeftijden met beperkingen. Het is een dag compleet
met eten, drinken, verzorging
en verpleging. De boot vertrekt om 10.00 uur vanaf de
steiger aan het einde van de
Zandstraat 17 te Kerkdriel. Be-

woners uit Velddriel kunnen
zich aanmelden bij Truus Peters, Voorstraat 14, 632326 en
voor de andere dorpen bij Gerrie Pennings, Tolweg 13 in
Kerkdriel, 632 332. Dankzij een
bijdrage van een grote sponsor kost deelname 12,50 euro.

