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BEGRAVEN IN DE REGIO

Kerkklok overstemt alles in stil Goudriaan
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.
KEES VAN TOL
GOUDRIAAN

De begraafplaats van Goudriaan behoort tot de steeds zeldzamer wordende dodenakkers die nog letterlijk een kerkhof is.
De mensen uit het dorp aan het riviertje de Goudriaan worden al eeuwen lang achter de dorpskerk ter
aarde besteld. Wie het grafveld bezoekt, wordt als vanzelf naar het
nieuwe gedeelte getrokken dat over
een bruggetje ligt.
Dat deel biedt uitzicht op het weidelandschap van de Alblasserwaard, 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 gegraveerd, met een vogel die ruisend
langs de wolken en zonnestralen omhoogvliegt. De tekst op zijn grafsteen:
Heer ik ben aan het eind.
Vergeef mij alles
wat ik verkeerd heb gedaan,
tegen Uw wil.
Geef mij rust.

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

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

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

Een steen met twee gegraveerde
vrouwenportretten herinnert aan
het verkeersongeval waarbij in februari 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’ , ‘zorgzaam’’ en ‘lief’ worden de moeder en
haar dochter beschreven.
De meeste nabestaanden houden
de teksten op de grafstenen sober.
Termen als ‘hier rust’, ‘ter nagedachtenis van’ en ‘in liefdevolle herinnering’ komen heel vaak voor.
Een andere zerk meldt alleen: ons
lief dochtertje met één enkele datum
en jaartal, ons lief zoontje, dat in hetzelfde jaar op zijn geboortedag is
overleden en drie jaar later een dochtertje dat wel een naam heeft gekregen maar ook niet ouder werd dan
een dag. De tekst op dit graf is door
de tand des tijds grotendeels onleesbaar geworden, behalve de zinsnede: ‘...velen diep geraakt.’
Het nieuwste deel van de begraafplaats 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 onderheid. Door die fundering zakken
doodkisten niet weg tot in het grondwater. De fundering voorkomt ook
het omgekeerde effect, namelijk dat
de kisten na jaren weer boven de aarde komen wanneer de slappe veengrond snel inklinkt. Van dit staaltje
van begraafplaatstechniek is echter
niets te zien.
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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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