
Door het ontbreken van hoge bomen biedt de begraafplaats uitzicht op de polder. FOTO RICHARD VAN HOEK

KEES VAN TOL
GOUDRIAAN

De begraafplaats van Goudriaan be-
hoort tot de steeds zeldzamer wor-
dende dodenakkers die nog letter-
lijk een kerkhof is.

De mensen uit het dorp aan het ri-
viertje de Goudriaan worden al eeu-
wen lang achter de dorpskerk ter
aarde besteld. Wie het grafveld be-
zoekt, wordt als vanzelf naar het
nieuwe gedeelte getrokken dat over
een bruggetje ligt.

Dat deel biedt uitzicht op het wei-
delandschap van de Alblasser-
waard, met molens en in de verte de
kerktoren van Nieuwpoort.

Pal naast het bruggetje over de
sloot ligt het graf van een man die

43 is geworden. Op zijn zerk is een
dorpsgezicht van Goudriaan gegra-
veerd, met een vogel die ruisend
langsdewolkenenzonnestralenom-
hoogvliegt. De tekst op zijn graf-
steen:
Heer ik ben aan het eind.
Vergeef mij alles
wat ik verkeerd heb gedaan,
tegen Uw wil.
Geef mij rust.

Laat mij in U geborgen zijn, mijn
God.
De nietsvermoedende bezoeker die
deze woorden laat bezinken, wordt

op de hele en halve uren opge-
schrikt door klokgelui uit de scheve
kerktoren dat alle andere geluiden
in het stille dorpje overstemt.

Een steen met twee gegraveerde
vrouwenportretten herinnert aan
het verkeersongeval waarbij in fe-
bruari van dit jaar een moeder en

haar tienerdochter omkwamen. De
geboortedata verschillen 25 jaar. De
sterfdatum van beide is gelijk. Met
woorden als ‘innig geliefd’ , ‘zorg-
zaam’’ en ‘lief’ worden de moeder en
haar dochter beschreven.

De meeste nabestaanden houden
de teksten op de grafstenen sober.
Termen als ‘hier rust’, ‘ter nagedach-
tenis van’ en ‘in liefdevolle herinne-
ring’ komen heel vaak voor.

Een andere zerk meldt alleen: ons
lief dochtertje met één enkele datum
en jaartal,ons lief zoontje, dat in het-
zelfde jaar op zijn geboortedag is
overledenendrie jaar latereendoch-
tertje dat wel een naam heeft gekre-
gen maar ook niet ouder werd dan
een dag. De tekst op dit graf is door
de tand des tijds grotendeels onlees-
baar geworden, behalve de zinsne-
de: ‘...velen diep geraakt.’

Het nieuwste deel van de begraaf-
plaats ligt op opgehoogd stuk van de
polder. Eromheen lopen paarden en
schapen en op een rommelig landje
ravotten kinderen.

Goudriaan onderscheidt zich van
veel andere plaatsen doordat een
stuk van de dodenakker is onder-
heid. Door die fundering zakken
doodkistennietweg tot inhetgrond-
water. De fundering voorkomt ook
het omgekeerde effect, namelijk dat
dekistenna jaren weer bovende aar-
de komen wanneer de slappe veen-
grond snel inklinkt. Van dit staaltje
van begraafplaatstechniek is echter
niets te zien.

BEGRAVEN IN DE REGIO

De laatste eer bewijzen kan
op veel manieren. Van een
piramide bouwen tot het
uitstrooien boven zee van de
as van de overledene.
Vandaag: Goudriaan.
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Twee computers, twee digitale

camera’s en twee mobiele tele-

foons. Dat was de buit van inbre-

kers die het in het afgelopen week-

einde hadden voorzien op een

woning aan de Wolwevershaven in

Dordrecht. De inbrekers wisten de

woning binnen te komen door de

voordeur open te breken.

De gemeente Sliedrecht houdt

morgen een oefening met drinkwa-

ter. Er wordt een calamiteit met de

drinkwatervoorziening in scene

gezet. Op het Bonkelaarplein ver-

rijst een distributiepunt voor wa-

ter. Zestig kinderen van de groepen

8 van de Johannes Calvijnschool

figureren bij de oefening.

DORDRECHT

SLIEDRECHT

Inbraak in woning

Oefenen met drinkwater

DORDRECHT

Twee mannen van 20 en 56 jaar zijn

afgelopen weekeinde op de vuist

gegaan na een verkeersruzie. De

20-jarige automobilist zou in de

Houttuinen in Dordrecht de ver-

keerde rijrichting hebben gekozen,

waarop de 56-jarige man hem

daarop aansprak. Daarna gaven de

twee elkaar een pak rammel.

DORDRECHT

H
etLombardgebied inhetcen-

trum van Dordrecht wordt

heringericht.Grootsteopere-

ratie wordt de vervanging

van de kade van de Spuiboulevard

ten noorden van de Spuihaven.

De gemeente is gisteren begon-

nen met de eerste werkzaamheden,

herbestrating van Elfhuizen. De

straat is tot eind oktober afgesloten,

verkeer wordt omgeleid. Ook de

fietsroute via Elfhuizen naar de bin-

nenstad wordt opgeknapt en daar-

door veiliger, aldus de gemeente.

Vervolgens gaan de Spuiboule-

vard ten noorden van de Spuihaven,

Nieuwe Hilstraat, Bethlehemplein,

Lange Breestraat en Spuiplein op de

schop.
Delen van de Lombardstraat en

Boogjes vallen ook binnen de herin-

richting.
Heel het gebied krijgt gebakken

klinkers, zoals die elders in de bin-

nenstad liggen. De Lange Breestraat

krijgt bovendien een markering met

natuursteen.
Meest ingrijpend is de vervanging

van de kade van de Spuiboulevard

ten noorden van het water, zegt M.

Beringer van de gemeente. De kade

wordt weggebroken en de lage

muurtjes verdwijnen. Er komt een

rechte kade, vergelijkbaar met die

bij Intree aan de andere kant van

het Achterom. De vormgeving sluit

erbij aan. ,,Een fraaie cosmetische

verbeterering,’’ vat Beringer samen.

Erkomenverderbomenen lantaarn-

palen. Daarmee moet het gebied er

volgens Beringer ook veiliger op

worden. Op het Bethlehemplein

worden ook bomen geplant, drie

stuks.
Als alles volgens de plannen ver-

loopt, is het Lombardgebied voor de

zomer heringericht.
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DORDRECHT
Dordtenaar Jelte Thoma (67) heeft

samen met de 22-jarige Coen Strie-

gel zijn 73-jarige vriend en teamge-

noot Alex van Strien het leven gered.

De vriend zakte plotsklaps in elkaar

nadat hij een potje tafeltennis had

gespeeld bij Tafeltennisvereniging

Dordrecht. Het liep door het onmid-

dellijke optreden van het tweetal

maar net goed af. Thoma vindt dat

te weinig mensen verstand hebben

van reanime-

ren. ,,Ik hoop

dat meer mensen een cursus gaan

volgen, zodat ze weten wat te doen.’’

SportDichtbij
Elke wedstrijd
vuurwerk
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‘Cosmetische verfraaiing’
van het Lombardgebied

StichtingWantij werpt nieuwe barrière op tegen V
lijbrug
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Werkendam
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Nieuwe kade Spuiboulevard

DORDRECHT
Stichting Het Wantij zegt opnieuw

een probleem gevonden te hebben,

dat aanleiding zou moeten zijn om

de bouw van de brug over de Vlij stil

te leggen.
De stichting wist de bouw al enke-

le malen eerder stil te leggen, maar

tot nog toe slaagde de gemeente er

steeds in de zaken recht te breien,

waarna de bouw werd hervat.

Volgens secretaris C. Goosen van

Het Wantij houdt de gemeente zich

niet aan vergunningen van het wa-

terschap om in de dijken te werken.

Die zouden wel voorzien in de aan-

leg van landhoven aan de boven-

kant van de dijken, maar staan niet

toe dat er pijlers onderaan de dijken

worden gebouwd.

Goosen is verbijsterd dat het wa-

terschap dat heeft laten gebeuren:

,,Die vergunningen zijn er niet voor

niets. Je hebt het wel over de veilig-

heid van hetachterland.’’Het water-

schapzoekt inmiddels uitof zijnstel-

ling klopt.
De gemeente is zich ondertussen

van geen kwaad bewust. ,,Wij heb-

ben vergunning van het waterschap

en we houden ons aan de voorwaar-

den.’’

Man redt vriend
na hartaanval

Het werk in de dijk om de Vlijbrug te bouwen is volgens de Stichting Het Wantij illegaal. FOTO RICHARD VAN HOEK
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Dordrecht
CentrumdeKolorietveel
duurderdangepland
De bouwkosten van multifunc-
tioneel centrum de Koloriet in
Dordt vallen bijna een miljoen
euro hoger uit dan gepland.
Ook de oplevering is vertraagd.
Dichtbij pagina 1

WIMBARTELDS
PETERGROENENDIJK
DEN HAAG

N
ationaal Coördinator Terro-
rismebestrijding (NCTB)
Tjibbe Joustra vreest de ge-
volgen van de toon die som-

mige prominente Nederlanders
aanslaan in de discussie over mos-
lims. Hij doelt daarbij onder meer
op uitspraken van Kamerlid Geert

Wilders. ,,Als iemand zulke dingen
zegt, dan kijk ik daar met gemeng-
de gevoelens naar,’’ zegt Joustra
desgevraagd in een gesprek met
deze krant. ,,Zulke radicale uitspra-
ken 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

een miljoen moslims in Nederland,
maar de overgrote meerderheid
keurt elke vorm van geweld af. De
groepextremisten waar wij ons zor-
gen over maken, bestaat uit enkele
honderden mensen. Als je sommi-
ge discussies de laatste tijd beluis-
tert, 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 uitspra-
ken van Joustra ‘ongepast’. Hij zegt
opdemocratische wijze tezijngeko-

zen in de Tweede Kamer. ,,Dan is
het voor een ambtenaar, die me-
neerJoustra gewoon is, nogal onge-
past 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 terreur-
aanslag fors is ge-

daald: van 29 procent vorig jaar
naar 12 procent nu.

SUPERZONDAG

Deze ruiters bij Waardenburg genieten in shirts met korte mouwen van
het mooie weer. Hetzelfde deden honderdduizenden andere Nederlan-
ders, die naar de stranden en bossen trokken of het water op gingen.

Gisteravond rond half negen stond er nog een file van zeven kilometer
op de A1 vanaf de Veluwe richting de Randstad. Ook de pretparken
profiteerden van het prachtige begin van de herfst. FOTO COR DE KOCK

MONICABEEK
ROTTERDAM

Vrijwilligershulp voor duizenden
chronisch zieke patiënten staat op
de tocht. Organisaties die vrijwilli-
gers werven, trainen en ondersteu-
nen kunnen niet meer rekenen op
subsidie via het rijk.

Mezzo, de landelijke organisatie
voor vrijwilligers en mantelzorgers,
slaat alarm. ,,Zonder die subsidie is
het voor veel mensen gedaan met de
extra zorg,’’ stelt directeur Arie Ou-
werkerk.

Vanaf 1 januari is het niet meer
het rijk, maar de gemeente die be-
paalt wie geld krijgt. In totaal is 32
miljoen euro te vergeven voor vrij-
willige zorg. Het probleem is dat
veel gemeenten nietdat aandeel van
de miljoenen hebben gekregen,
waarop ze hoopten. Zij houden de
hand op de knip. Ook al komen ge-
meenten aan het eind van het jaar
alsnog over de brug, dan is dat in
veel gevallen te laat. Organisaties la-

ten nu al weten de
aanvraagvoorcollec-

tief ontslag van hun medewerkers
klaar te hebben liggen.

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

o 088-0505050

Dordrecht
Vogelaarverdeeltbinnen
tweeweken250miljoen
Minister Vogelaar verwacht
over twee weken bekend te
maken hoe ze de 250 miljoen
voor de aandachtswijken
verdeelt. Dat zei ze in Dordt.
Dichtbij pagina3
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Nu 6 weken 
voor ¤ 15,95

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in uw regio?
Neem dan een proefabonnement op AD De Dordtenaar, dé krant waar-
in u, naast het landelijke nieuws en het sportnieuws, alles leest over
uw eigen leefomgeving. Bovendien krijgt u op donderdag in ‘AD Uit’ aller-
lei 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 De Dordtenaar nu vrijblijvend 6 weken voor slechts 
¤ 15,95. 

Ja, ik profiteer van het herfstaanbod en neem een proefabonnement
van 6 weken op AD De Dordtenaar voor slechts ¤ 15,95.
(Na deze datum stopt de bezorging vanzelf.)

Naam: Voorletters: M/V

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoon: (i.v.m. bezorgcontrole) E-Mail:

Geboortedatum:

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: AD NieuwsMedia, Afdeling Lezersservice, 
Antwoordnummer 92300, 3009 XD Rotterdam.
*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. IN
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Kerkklok overstemt alles in stil Goudriaan
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