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De Noorderbegraafplaats aan de rand van het centrum van Assen in oktober 2015

Algemeen.

De start van de werkzaamheden in het jaar 2015 is totaal verschillend met die van het jaar 
daarvoor. Toen begonnen we op zeven mei met twaalf vrijwilligers op de begraafplaats aan de 
eerste hekken. In dit jaar zijn de vrijwilligers al heel actief in januari. Locatie: De schuur van mw.
Popken, vlak bij de begraafplaats. Uiteraard kan men in januari en februari alleen werken aan 
de hekken die daar zijn opgeslagen. Voor een deel betreft dat de hekken, die eind oktober 2014
uit het baarhuisje zijn gehaald. Daar zitten drie complete hekken bij die in ieder geval in het 
voorjaar kunnen worden geplaatst. Verder hebben we nog de beschikking over drie hekken die 
we extern hebben aangekocht. Deze worden door DAAT/Plan Support in maatvoering 
aangepast en deels van nieuwe hekpalen voorzien. Naast het werken in de verfschuur zijn er 
vrijwilligers die in de winterperiode thuis grafborden gaan beletteren.



Pauze in de kantine 
achter de schuur van 
mw. Popken.

In maart wordt het tijd om de eerste hekken te gaan plaatsen. Daarbij wordt de stelregel 
gehanteerd zoveel mogelijk hekken op de kale vlakte rond de rijksmonumenten Brumsteede en 
Van Bulderen te plaatsen. Met behulp van de dan aanwezige gegevens uit de archieven komen 
ze terecht op plaatsen waarvan bekend is wie er liggen. Zeker na het plaatsen van het grote 
hek hekken rond de zerken van Tetrode en Juynboll ziet het er al heel anders uit. Tot grote 
tevredenheid van de vrijwilligers. De methode om hekken te restaureren wijzigt zich steeds 
meer. Voorheen werkte men ter plaatse aan de hekken. Nu worden alle te behandelen hekken 
uit elkaar gehaald en de afzonderlijke delen afgekrabd en geschilderd. Daardoor kunnen de 
onderkanten van de liggers veel beter behandeld worden. Het ijzerwerk wordt na het ontroesten
twee maal in de zwarte verf gezet en pas daarna van witte of zilveren accenten voorzien.

Het kale gebied rond de rijksmonumenten in maart 2015 en de situatie december 2015 na de 
herplaatsing van een aantal hekken. Na archiefonderzoek eind 2015 blijkt een tweetal hekken 
niet correct te zijn neergezet. Deze zullen in 2016 worden verplaatst.



Begin april wordt in opdracht
van de gemeente Assen
drainage aangelegd aan
weerszijden van het
middenpad. Daarna wordt het
middenpad verhard. Helaas
volgt men bij de aanleg niet de
oude aanleg van het
middenpad. De ‘rotonde’
tussen de berken wordt niet
aangelegd en ook de
verbreding bij het toegangshek
wordt niet verhard. Voor
vrachtwagens zoals die van
steenhouwer Paul Engberts is
het pad te smal. Daardoor moet
bijvoorbeeld de steen van
Wilhelmina Zijnen De Gier met
een kleiner voertuig helemaal
vanaf het toegangshek naar
perk 3 worden vervoerd.
Duidelijke minpunten. Groot
pluspunt is, dat het gelukkig nu
lukt om in alle seizoenen
droogvoets het baarhuisje te
bereiken.

Vanaf eind april, als het weer het steeds meer toelaat, wordt gewerkt aan het beletteren van de 
grafzerken in perk 3. Daarnaast wordt aandacht gegeven door de joffers en ridders aan de 
beplanting in dit perk. Nieuwe planten die door sponsoring worden verkregen worden uitgezet. 
Daarna wordt blijvende aandacht gegeven aan die grafveldjes. Want voordat je ’t weet 
overwoekert het onkruid de pas geplante gewassen. Zowel wat hekken, beplanting als zerken 
betreft zijn we in het algemeen gericht bezig met de doelstelling, perk 3 grotendeels af te 
krijgen.
Naast het werken in perk 3 wordt er incidenteel gewerkt aan de grafmonumenten in perk 1. Wat 
de overige perken betreft zijn het de opdrachten van nabestaanden waar aandacht aan wordt 
besteed. In Juni overlijdt wel heel plotseling Aly Hoekman, drijvende kracht achter het 
beletteren. Haar laatste werk, de zerk van Pieter Kat, is daardoor voor de vrijwilligers mede een 
herinneringsmonument voor Aly geworden.

Begin juli zijn de meeste zerken in perk 3 klaar. Dan wordt het werkterrein verlegd naar perk 1 
waar voorlopig alleen die zerken worden beletterd van personen die in de rondleiding aan de 



orde komen. Ook een aantal kindergrafjes uit perk 6 krijgt een beurt. Het valt op dat 
verschillende hekken, die vorig jaar slechts eenmaal zijn geschilderd, door roestvorming worden
geteisterd. Er wordt een begin gemaakt om de ergste gevallen schoon te maken en opnieuw te 
verven. In het najaar wordt het werk op de begraafplaats zelf getemperd door natte 
weersomstandigheden. Vaak ook nog op de traditionele vrijwilligersdagen donderdag en 
zaterdag. Het werken op zonnige doordeweekse dagen wordt het alternatief. Alleen het werken 
aan de hekken blijft gestaag doorgaan. Wat hebben we veel geluk met de schuur van mw. 
Popken en de naastgelegen garagebox van Wim en Corrie Nederend! In de tweede helft van 
2015 hebben we daarnaast nog het grote voordeel dat we in eigen beheer de hekken kunnen 
herstellen en aanpassen. Dat scheelt een aanzienlijke som geld. Administratief heeft Gerke 
precies bijgehouden hoeveel hekken er dit jaar zijn opgeleverd. Dat zijn er 31! Zie de bijlage 
aan het eind van het overzicht.
Verder zijn er verschillende muurtjes onder de hekken hersteld of nieuw opgebouwd. Twee 
vrijwilligers hebben vooral in oktober/november er werk aan verricht. André is net zo lang 
doorgegaan totdat vrijwel alle oude stenen en nieuw aangekochte stenen waren verwerkt.
Ook wordt er in de periode september-november hard gewerkt aan een aantal graven waar we 
van nabestaanden opdracht hebben ontvangen.In november is het weer ons meer welgezind

om te kunnen verven. Daardoor kunnen 
een aantal zerken van de families 
Gratama en Oosting in perk 1 nog onder 
handen worden genomen.

Het verwaarloosde graf van de familie 
(De) Ruiter zoals dat in 2013 werd 
aangetroffen. Het hek was verdwenen 
en de smeedijzeren grafplaat hing los 
aan een modern betonnen paaltje.

De laatste klus in het jaar 2015 
betreft dit (De) Ruitergraf. Op de
oorspronkelijke onderbouw 
werd een hek geplaatst dat 
afkomstig is van een kerkhof uit 
de provincie Groningen. De 
opnieuw beschilderde grafplaat 
werd zoals het hoort weer aan 
het hek opgehangen.
De gebroken zerk is alleen 
beletterd, verder is er niets aan 
gedaan. Een aantal tekenen 
van verval laten we zichtbaar. 
Het is per slot van rekening een 
oude begraafplaats.



Met diep ontzag kijkt een
groep 
basisschoolleerlingen 
toe hoe Corrie Nederend
al schilderend de letters 
duidelijk zichtbaar 
maakt.
 

In perk 1 worden een aantal hekken uit voorraad
geplaatst en een drietal afgevoerd om in de
winter te behandelen. Daar zit ook het grote hek
bij van de familie Kymmel. Dit hek kan nog niet
direct worden herplaatst omdat de muurtjes
onder het hek in ernstige mate zijn verzakt.
Zoals het nu lijkt kan vanaf volgend jaar maart
dit metselwerk worden hersteld. We hebben nu
weer een paar metselaars beschikbaar.
Eind november zijn door een belangrijke
schenking er een aantal ‘Zocherbankjes’
geplaatst. In stijl passen deze heel goed bij de
begraafplaats. De Zuiderbegraafplaats heeft nog
vier van dergelijke bankjes staan; hier komen er
zes. De plaatsing is tijdelijk. In het voorjaar gaan
we na overleg de definitieve plaats bepalen. De
moderne betonnen bank kan dan verdwijnen.

Een van de zes ‘Zocherbanken’ die voorlopig
ergens aan weerszijden van het middenpad zijn
neergezet.



Samengevat hebben we dit jaar vooral bezig gehouden met de perken 1,3 en 6. Maar we willen 
niet onvermeld laten dat ook in de perken 2 en 5 op redelijk grote schaal werkzaamheden zijn 
verricht.
Naast de werkzaamheden van onze vrijwilligers moet de restauratie van de zerk van Wilhelmina
Jacoba Zijnen de Gier door de firma Engberts worden genoemd. Dit in opdracht van leden van 
de familie Pelinck als nabestaanden. Op zaterdag 29 augustus wordt de gerestaureerde zerk 
onthuld, waarbij veel leden van de familie Pelinck en bestuursleden van de gemeente Assen 
aanwezig zijn.

Het werk op locatie en in de schuur is uitgebreid belicht. Wat minder opvalt maar zeker niet 
onbelangrijk is, is het archiefwerk. In het Drents archief is in het voorjaar maar vooral in het 
najaar gezocht naar graven waarvan we niet precies wisten wie er begraven lagen. Daarbij is er
wat het archief betreft het probleem dat alles van de Noorderbegraafplaats nog niet is 
geïnventariseerd. Toch zijn er een aantal belangrijke grafboeken tevoorschijn gekomen. De 
gegevens uit die boeken laten ondermeer het volgende zien:

 Onder een paar lege grasveldjes in perk 3 ligt niemand begraven. 
 Er is wat de chaotische nummering betreft meer duidelijkheid gekomen.
 Van verscheidene graven hebben we eindelijk kunnen achterhalen wie er begraven 

liggen. 
Door dit archiefonderzoek zijn we fouten op het spoor gekomen die we in het komende jaar 
gaan herstellen. De nummering van perk 3 is op een tekening reeds aangepast, er zijn nu nog 
vier onduidelijkheden. Twee hekken, die we als eerste aan de rand van perk 3 hadden 
geplaatst, staan verkeerd en gaan in het komende jaar verhuizen naar een andere plek. Het 
grafbord van Aaltje Everts moet worden overgeschilderd omdat er toch een ander in het graf 
blijkt te liggen en niet Aaltje….
Verder archiefonderzoek is nodig. Maar er ontbreken nog steeds grafboeken van de eerste 
vijftig jaar. De gegevens van de graven 1-114 in perk 1 zijn eveneens spoorloos. De archivaris 
heeft  toegezegd dat hij de overige bescheiden van de Noorder, voor zover aanwezig, na 1 
januari zal opzoeken. We wachten af.

Een groot aantal 
verwaarloosde graven
in perk 5 is in oktober/ 
november van een 
grote hoeveelheid 
onkruid ontdaan. Het 
ziet er nu een stuk 
netter uit. 



Tenslotte moet er nog aandacht besteed worden aan een onderdeel waar de gemeente 
verantwoordelijk voor is, nl. het ‘grote’ groen. We wisten al langer dat een tamelijk groot aantal 
bomen zou worden gekapt omdat ze gevaar opleveren. Verschillende bomen zijn een maand 
geleden van een felrode stip voorzien. In het midden zijn dit de bijna dode bomen die door de 
hedera zijn omkranst. Dat deze karakteristieke bomen zullen verdwijnen moge noodzakelijk zijn.
Maar het is wel een grote aanslag op de sfeer op de begraafplaats. Verder staan er een aantal 
beuken op de nominatie gekapt te worden. Onduidelijk is in hoeverre dat noodzakelijk is. Dan is 
er nog een discussiepunt alle nog aanwezige berken aan weerszijden van het middenpad te 

verwijderen om te 
kunnen starten met rijen
nieuwe bomen. De 
besluitvorming daarover
zal dit voorjaar worden 
genomen.
Als stichting zijn we ook 
benieuwd of de grote 
uitgeschoten conifeer 
achter in perk 3 wordt 
verwijderd. Deze staat 
heel dicht op de 
monumentale eik, en -
wat nog erger is- vormt 
een bedreiging voor de 
aanwezige hekken. 
Deze boom wil men 
kennelijk laten staan 
maar baart ons wel de 
meeste zorgen.

De karakteristieke met 
hedera begroeide 
bomen in het midden 
van de begraafplaats. 
We zullen ze missen…

Als deze bomen zijn verdwenen is het de vraag wat er daarna met de beplanting wordt gedaan. 
In de publicatie van de gemeente Assen staat bij de kapvergunning wel herplant als toevoeging.
Vanaf de zestiger jaren is dit echter na het kappen van bomen niet gebeurd. Het tij lijkt nu 



gunstiger te zijn. Naast de bomen zijn in de afgelopen veertig jaar verschillende struiken 
verdwenen. Daar is ook niets voor in de plaats gekomen. Beheersmatig een voordeel; de 
grasmaaiers kunnen vrijwel overal bij. Maar als de gemeente Assen van de Noorder een 
gedenkpark wil maken, moet in positieve zin veel meer aan beplanting worden gedaan. Bureau 
Noordpeil heeft al een offerte gestuurd voor het maken van een plan. Het is op dit moment niet 
duidelijk of de gemeente daarop ingaat.

Een deel van de parkachtige 
beplanting zoals dat er in 1986 
uitzag.

ldk



Planning werkzaamheden voor het jaar

2015

Per onderdeel gaan we een aantal zaken bij langs waar aandacht aan zal worden besteed.

Parkaanleg/groen

Zoals hierboven werd gememoreerd bevinden we ons wat het grote groen betreft in een fase 
waarin nog niet duidelijk is wat er exact gaat gebeuren.
Wat het klein groen betreft gaan de joffers onder leiding van coördinator Anna werken aan een 

plan voor de begraafplaats als geheel. Dat
betekent niet dat we al het klein groen op 
de hele begraafplaats bij langs kunnen. 
Daarvoor hebben we te weinig vrijwilligers.
De perken 1-3 zullen voorlopig de meeste 
aandacht krijgen. Daarbij is het een 
kwestie van ervaring hoeveel tijd het 
onderhoud van dit deel gaat kosten. In het
afgelopen jaar is daarnaast aandacht 
besteed aan de perken 5 en 6. Het zou 
mooi zijn als we dat deel ook in het 
reguliere onderhoud kunnen meenemen. 
Deze vijf perken tezamen is al een grote 
opgave. Aan het grote perk 4 zullen we 
zeker niet toekomen.

Rechts de meer als tweehonderd jaar 
oude eik die er al stond voordat de 
begraafplaats werd aangelegd. 
Links de hoog opgeschoten conifeer. 
Eens als kleintje in een graf geplant. Nu 
een bedreiging voor de omringende 
hekwerken. We hopen dat deze in het 
komende jaar ook wordt omgezaagd.

Vorig jaar stelde ik: ‘Bovendien kan onkruid op bepaalde plekken ook de charme verhogen’ Dat 
geldt nog steeds. Daarom hebben we het in het afgelopen jaar eens gehad over de optie een 
deel van de begraafplaats extensief te maaien. Verschillende vrijwilligers vonden het namelijk 



jammer dat de veldbloemen verdwenen omdat er gemaaid werd. Dit punt zal begin 2016 nog 
aan de orde komen.

Grafzerken

Dit jaar is al begonnen aan de serie zerken van de families Gratama (opdracht) en Oosting. Dat 
zal in het voorjaar als eerste worden afgemaakt. Daarna gaan we in perk 1 de zerken schilderen
die wat lay-out betreft een fraai uiterlijk hebben. Niet alles wordt in de verf te gezet; een klein 
deel laten we ongeschilderd. Verder is het nodig om de resterende stenen in perk 6, met name 
die van de kindergrafjes, te beletteren. Daarmee zijn we in 2015 niet klaar gekomen. Perk 6 valt
nogal in de schaduw van de bomen. De stenen zijn daardoor vaak te nat om te beschilderen. 
De beste periode voor dit perk is daarom de zomer. In voor en najaar kan perk 1 meer centraal 
komen te staan. Ook een aantal opdrachten van nabestaanden, hoewel er op dit moment nog 
niet veel meer op het lijstje staan, pakken we aan in het voorjaar. 

De familiestichting van de Gratama’s heeft een paar jaar geleden de opdracht gegeven om de 
stenen schoon te maken en te beletteren. In opdracht van de stichting gaan onze vrijwilligers nu
ook de omringende vlakken origineel zwart maken. Van de acht zerken zijn er al vijf gedaan.



Het muurwerk onder de zerken Hofstede verdient onze aandacht. Door verzakkingen zijn al 
verschillende belangrijke zerken gescheurd. Verder verval moet voorkomen worden. Dat kan 
alleen door een grondige aanpak: het lichten van de zerken en het opnieuw funderen en 
metselen van de muurtjes met de oude stenen. De mogelijkheid om dit in 2016 te laten 
uitvoeren willen we onderzoeken. Het is een omvangrijke klus. Een deugdelijk en planmatig 
goed plan is een voorwaarde voordat we met de restauratie hiervan kunnen starten.

De muurtjes onder 
de zerken van de 
familie Hofstede. 
Een aantal zerken is 
door de 
verzakkingen al 
gescheurd.
In het verleden zijn 
zelfs ijzeren balken 
gebruikt om verder 
verzakken tegen te 
gaan. De grootste 
klus voor 2016?

Hekken

In perk 3 zijn op één na alle hekken geverfd. Een klein aantal heeft nog een extra schilderbeurt 
nodig. In het komende jaar zullen in dit perk nog enkele hekken uit voorraad worden geplaatst. 
We gaan na in hoeverre we de incomplete hekken  uit het baarhuisje en de gemeentewerf  
zonder al te grote kosten kunnen aanvullen. Hekken uit voorraad worden in principe geplaatst 
op graven waar eens een hek heeft gestaan. Aanwezige muurtjes en losse grafplaten zijn een 
eerste duidelijke indicatie. Verder is in perk 3 al onderzoek geweest naar muurresten onder het 
maaiveld.
In 2016 zal wat de hekken betreft de aandacht vooral uitgaan naar perk 1. Daar is al een begin 
mee gemaakt. Maar er moet nog veel gebeuren. Veel van de hekken in perk 1 hebben een rijke 
versiering en zijn daardoor bewerkelijk. Van een paar hekken ontbreken belangrijke onderdelen:
toegangshekjes en (delen van) hekpalen. Het zal nog een hele opgave worden om dit op 
passende wijze te restaureren. Omdat de kosten hoog zijn kan  niet alles op korte termijn 
worden bijgemaakt. 
Bij de planning voor 2015 werd gesteld dat het muurwerk onder het hek Kymmel in 2015 
opnieuw zou worden opgemetseld. Zoals het er nu uit ziet zal volgend jaar bij de start van de 
werkzaamheden het graf Kymmel als eerste project worden gedaan.



De verzakte fundering 
van het grote graf 
Kymmel nadat het hek is 
verwijderd. De rollaag en 
de poeren zijn 
verdwenen. Dit graf zal 
als eerste in 2016 worden
opgeknapt. Er zal eerst 
een betonnen fundering 
worden gestort. Daarna 
zal het muurwerk met de 
oude stenen nieuw 
worden opgebouwd. 

Net als vorig jaar eindigen we het onderdeel hekken met de ons bekende rijksmonumenten. 
Uitgezocht wordt op welke wijze deze monumenten kunnen worden gerestaureerd. Voor het 
monument Van Bulderen hebben we al een offerte in handen. De restauratiekosten: € 15.000,- 
We hoopten er op dat de opbrengst van de midnightwalk hiervoor gebruikt kon worden, maar 
dat is helaas niet doorgegaan. Wel gaan we ons opnieuw voor dit evenement opgeven. Wat het 
monument Brumsteede (het grootste gietijzeren grafmonument van Nederland) betreft moeten 
we de kosten zeker op € 40.000,- schatten, zo niet meer. Bij een dergelijk groot bedrag zou de 
mogelijkheid onderzocht kunnen worden om een gefaseerde restauratie in gang te zetten. Want
het deel wat er nu (nog) staat wordt steeds verder door roest aangetast. 
Dit najaar is al een begin gemaakt met het inventariseren van de subsidiemogelijkheden. Het is 
ons duidelijk geworden dat deze zeer beperkt zijn omdat de gemeente Assen eigenaar is.  Het 
idee om de twee monumenten in eigendom aan onze stichting over te dragen om meer 
subsidiekanalen aan te kunnen spreken is een optie. Maar ook dan moet naast de subsidie een 
aanzienlijk bedrag op tafel worden gelegd. Dat gaat waarschijnlijk onze financiële draagkracht 
te boven. 

Onze vrijwilligers

Momenteel zijn bijna veertig vrijwilligers actief op de begraafplaats. Uiteraard komt de één veel 
vaker dan de ander. Naast de pensionado’s zijn er verschillende mensen die dit werk naast hun 
reguliere werk moeten doen. Iemand die over de begraafplaats loopt zal uit datgene wat bereikt 
is zeker kunnen concluderen dat de inzet groot is. Ook buiten de ‘werktijden’ om lopen 
vrijwilligers rond om te genieten van de resultaten.
Als ik uitga van de inzet van onze vrijwilligers in het afgelopen jaar, ga ik er vanuit dat we het 
komende jaar 2016 met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Lukas D. Kwant



Bijlage (Gerke Holtrop)

Een overzicht van de in 2015 opgeknapte hekken.

Bij deze een globaal overzicht van de graven die dit jaar onderhanden zijn genomen. Het staat niet in 
volgorde van datum maar laat wel zien dat er in teamwork ontzetend veel is gedaan. Het overzicht 
begint met de gerenoveerde graven.
1. Graf nummer 079.Rij R: Hendrik Aalders & Hendrikje Bijl
2. Graf nummer 123.Rij P: Aaltje Everts
3. Graf nummer 013.Rij S: Adriana Johanna Juynboll
4. Graf nummer 040.Rij S: Anthonius & Maria van Loon
5. Graf nummer 109.Rij Q: Harm Bakker & Anna Ewold e.a.
6. Graf nummer 089.Rij Q: G.Broeksma & P.J.Hazeloop
7. Graf nummer 184.Rij  F: Casparus Wilhelmus Rensing
8. Graf nummer 038. Rij T: Cristaan & Martnus de Lussanet
9. Graf nummer 331.Rij O: Willem & Jan Doornbos & Wilhelmina Vos
10.   ,,         097. Rij Q: Antje Engels & Edzard Bisschop e.a.
11.   ,,         261. Rij   : Bosscha & Smeedes
12.   ,,         082. Rij  : Familie graf Muller
13.   ,,         126. Rij P: C.Boer & C.v.Ley & 2 zonen
14.   ,,         081. Rij   : Familie graf Lambrechts
15.   ,,         127. Rij P: Arnolda Lambrechts
16.   ,,         159. Rij  : Familie graf Groeneld & Sara Post e.a.
17.   ,,         183. Rij H: Johanna R. Haesbaert ( en tante ? )
18.   ,,         078 . Rij R: Egbert Koetsier & Henderkien Hofman e.a.
19.   ,,          106. Rij Q: Elibertus Wichers & Margaretha J. v.d. Tuuk
20.   ,,          069. Rij S: Hendrikje Oosterveld & Roelofe& Jantje Kuip.
21.   ,,          077. Rij R: Roelof Oostng & Roelina Bakker
22.   ,,          122. Rij P: Klaas Otens & Fennechien Wite
23.   ,,          120. Rij P: Pieter & Roelof Hunse
24.   ,,          326. Rij O: Bernardus Sanders & Talka Seber
25.   ,,          081. Rij R: Jan van Dalen & Grietje Pots
26.   ,,          107. Rij Q: Wilhelmina A. Schürmann
27.   ,,          024. Rij T: Lamoraal Ulbo Jan de Siter
28.   ,,          228. Rij   : Thomas Ewold & Janten en Lubbert Bakker
29.   ,,          226. Rij  : Familie graf H.Iwema
30.   ,,          121. Rij P: Jan Willem Claude de Jonge van Ellemeet
31.   ,,          072. Rij R: Johannus de Ruiter & Geertje Hasper & zonen

n.b: graf nr. 228 stond eerst op veld 3 nr. 070 fam.  graf Veeze.

Ook zijn er door Alie Panjer 3 graven over geverfd met Nelfamar o.a. het graf rij R nummer 049 van de 
fam. Schuuring. Ook zijn de borden geverfd en beleterd.
Idem het graf met nummer 065 rij S. van Henri Felzer & M.Wouters
Idem het graf Bosker & Hilvers. ( vlakbij het baarhuisje en het bankje)
Graf van Geertruid Roseman nr. 081 rij R: grafplaat vastgezet en beleterd. Ook zijn er ketngen 
aangebracht. 



Ook zijn er van een aantal graven de borden beleterd o.a. van:
Fam. graf Mr. Isaac Sluis  ( 2 borden )
Fam. graf Mr. Gerrit Vos ( 8 borden )
Fam. Winters ( 2 borden )
Fam. Kymmell ( 3 borden- 7 palen en 3 hekjes )
Fam. Somer bord(en)
Fam. Mennega ( 3 borden ) 
Ik ben er zeker van dat ik er een aantal niet bij heb staan, daar ik wat later ben gaan registreren. Ook 
wat er is gedaan aan metselwerk zit niet in mijn map. Maar dat is heel  veel  geweest.

Hier onder het zichtbare resultaat van bovengenoemde lijst. Links op de zerk vooraan ligt nog een 
grafplaat die op een verdwenen hek was gemonteerd en nu een zwervend bestaan leidt. Rechts voor het 
eerste hek zijn nog twee natuurstenen poeren te zien van een eveneens verdwenen hek. Daar hebben we
ook nog een grafplaat van. 
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