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

Algemeen.
Hier boven is een foto te zien van de Noorderbegraafplaats ruim een jaar geleden. Een andere
dan de foto die boven het jaarverslag 2015 staat. Van deze grote hoogte is niet te zien wat er
zoal in het afgelopen jaar veranderd is. Maar beneden is de verandering zeker goed te zien en
dit geldt alle onderdelen: het groen, de zerken en de hekken.
Net als vorig jaar is na een winterstop van een maand in de schuur van mw. Popken
doorgewerkt aan de hekken. Begin april werd er voor het eerst weer op de begraafplaats zelf
actie ondernomen: Het groen en het metselwerk.
Medio november werd met het groen gestopt. Het laatste metselwerk werd verricht eind
november. Maar goed ook, want kort daarop kwam er een aantal nachten met flinke nachtvorst.
Op 27 december werd met de plaatsing van het hek Mennega in perk 1 het werk aan de hekken
beëindigd.
Wat hebben we bereikt in het jaar 2016? Aan de hand van de planning, die we aan het begin
van dit jaar hebben opgesteld, gaan we de verschillende onderdelen bij langs.

Parkaanleg/groen
Al vrij snel aan het begin van het jaar is aan de hand van een aantal onderzoeken duidelijk
geworden, dat een tamelijk groot aantal bomen gekapt moet worden. Een deel van de beuken
aan de zuidzijde bevat dood hout en een deel heeft aan de binnenzijde verschijnselen van
verrotting. Ook een aantal bomen aan overzijde van de kerkhofgracht aan de kant van het bos
blijken in slechte staat te zijn. Als oorzaak wordt genoemd, dat deze bomen te weinig zonlicht
hebben gekregen. Maar zou dat de enige reden zijn? In het bos zelf staan zoveel beuken die
eveneens heel weinig zonlicht krijgen en tegen de verdrukking in maar door blijven groeien. Of
heeft het nog een andere oorzaak? Hoe het ook zij: Als in het bos zelf geen herplant plaats
vindt krijgen de nieuw te planten bomen op de begraafplaats in ieder geval meer licht.
Naast de beuken zijn er verscheidene essen getroffen door de essentaksterfte.
In het voorjaar worden eerst de beuken geveld, in het najaar de essen.
De SNBA financiert vervolgens twee treurbeuken, die begin december in het midden van de
perken 1 en 6 worden geplant.
Wat het klein groen betreft gaan we er begin 2016 van uit, dat het met het huidige aantal
vrijwilligers niet zal lukken alle perken netjes te maken. In de praktijk is dat toch aardig
meegevallen. Vrijwel alle opschot in de perken 4,5 en 6 is uitgegraven. Veel onkruid, wat in de
bakken voor de staande hoofdstenen stond, is verwijderd. Daardoor zien de vijftigerjaren perken
aan de linkerzijde er als geheel verzorgd uit. Daarbij heeft ook meegespeeld, dat een aantal van
deze graven in opdracht van nabestaanden is gerenoveerd. Sterk verzakte betonplaten zijn
opgekrikt, van nieuw grind voorzien en hoofdstenen beletterd.

De perken 4,5 en 6 uit de vijftiger jaren. Dankzij de ’ridders en joffers’ in het groen ziet het er
weer verzorgd uit. Omdat van deze graven nog veel nabestaanden langs komen, krijgen we
van hen veel complimenten. Het blijft onze taak om dit zo te houden en in detail nog verder af te
werken. Door het planten van wat struiken kan dit nog aantrekkelijker worden gemaakt.

Eigenlijk hoort dit ook nog bij het
onderdeel ‘klein groen’. Deze
hekken zijn begin 2014 geverfd
en worden weer door aangroei
overdekt. Dit hek staat aan het
eind van perk 3 onder de bomen,
waardoor de vergroening sneller
toeslaat.

Grafzerken
De doelstelling die we hadden gesteld was duidelijk: De belangrijke zerken in perk 1
schoonmaken en beletteren en daarna verder gaan met de kindergrafjes in perk 6. De
aanduiding ‘belangrijke’ had vooral te maken met de personen die er onder begraven liggen.
Juist dit perk heeft bij de rondleidingen de meeste aandacht.
Deze doelstelling is niet gehaald. Dat heeft een aantal oorzaken. In perk 1 zijn er veel meer
zerken beletterd dan gepland. Door medewerking van schoonmaakbedrijf Linker zijn andere
fraaie zerken schoongemaakt die de moeite waard waren om te beletteren. Ook het aantal te
beletteren graven in opdracht van nabestaanden is groter geweest dan voorzien. Tenslotte is
een deel van de al kleine groep beletteraars het eind van de rit gestopt. Aan perk 6 zijn we dus
nog niet toegekomen.
Omdat in perk 1 toch een groot deel is gedaan, liggen enkele zerkenrijen en verschillende
afzonderlijke zerken er weer als een plaatje bij. We noemen met name de serie zerken van de
bekende Asser families Gratama en Oosting.

Boven: De zerkenrijen Oosting (voorgrond) Gratama (achtergrond).
Onder links: Nu eens geen zerk van een Drentse of Asser notabele, maar van een
gevangenbewaarster. Dat maakt deze steen uniek. Onder rechts: De belettering van deze
steen is illustratief voor onze werkzaamheden in het algemeen. We zijn al een heel eind, maar
er valt nog het een en ander te doen…
Op onze lijst stond verder de renovatie van het muurwerk onder de zerken Hofstede. Dat blijkt
een behoorlijk kostbare zaak te zijn. Omdat enkele zerken dreigen te scheuren moeten deze op
een speciale manier worden gelicht. Aan voorbereiding en uitvoering kost dat veel tijd en dus
ook meer geld. Als stichting kunnen we dit op zich bekostigen. Maar daardoor zouden
renovaties aan veel andere graven niet door kunnen gaan. Daarom zal in de nabije toekomst –
we zetten het voor volgend jaar op de planning- de provincie Drenthe worden benaderd om
enige subsidie te verkrijgen voor het lichten en herplaatsen van de zerken. Petrus Hofstede was
immers de eerste en bekendste gouverneur uit de 19e eeuw.
Een aantal andere zerken zowel in perk 1 als perk 3 hebben al wel nieuwe muurtjes gekregen.
Daarbij is voor zover mogelijk de oude steen hergebruikt.

Hekken
Van perk 3 rechts achter op de begraafplaats is men dit jaar verhuisd naar perk 1, rechts
vooraan. In het jaar 2015 zijn 31 hekken gerestaureerd, dit jaar ‘maar’ twintig. Dat heeft een
belangrijke reden. Een aanzienlijk aantal hekken in perk 1 is groter en monumentaler dan de

hekken in perk 3. Het verwijderen van de dikke lagen verf, teer en bitumen is tijdrovend. Met
dergelijk grote hekken is men soms wekenlang bezig.

De opgeknapte monumentale hekken Vos (voorgrond) en Sluis (achtergrond) in perk 1.
Toch zijn ook in perk 3 nog werkzaamheden verricht. Archiefonderzoek bracht aan het licht dat
enkele hekken in 2014 verkeerd waren geplaatst. Met een verplaatsing van twee hekken is dat
rechtgezet. Na verdere plaatsing van twee aangekochte hekken is de kale vlakte rondom de
beide rijksmonumenten Van Bulderen en Brumsteede grotendeels opgevuld. Daarnaast hebben
we een oud hek, afkomstig uit Bovensmilde, ten geschenke gekregen. Dat hek is ook in perk 3
beland, waardoor een los grafbord weer als vanouds aan het hek kan worden bevestigd. Verder
zijn een aantal hekken in dit perk voor de tweede maal geverfd, omdat ze in 2014 maar één
verfbeurt hadden gekregen. Deze werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
Van sommige hekken waren hekdelen verdwenen. Deze zijn in stijl bijgemaakt.
In veel gevallen zijn de muurtjes onder de hekken aangepakt. Betonnen funderingen zijn gestort
en daarop met de oude steen een nieuwe muur aangebracht. Zeker door die betonnen
fundering kunnen de muurtjes lang -ik kan haast zeggen eeuwenlang- mee. Alleen af en toe
invoegen als onderhoud is voldoende. Het is ook een behoud voor de hekken. Verzakkingen in
het verleden hebben er vaak toe geleid, dat hekken los van de hoekpalen kwamen te staan en
langzamerhand in/uit elkaar vielen. Door de nieuwe funderingen wordt dat voorkomen.
Het overgrote deel van alle hekken op de Noorder is nu behandeld. Ongeveer tien hekken
moeten nog een beurt hebben. Die hekken zijn niet alle compleet. Ook hier moet een en ander
bijgemaakt worden. Vooral het herstellen van de oude 19e eeuwse palen is een lastige opgave.
We hebben wel palen in reserve, maar die passen niet qua maatvoering. Verschillende
gebouwen aan de Stationsstraat hebben wel hekken met palen in de goede maat. We gaan er
echter van uit dat de eigenaren weinig trek hebben om die aan ons ter beschikking te stellen…

De herstelde situatie rondom de beide rijksmonumenten na (her)plaatsing van een aantal
hekken. Zo is het oorspronkelijk ook geweest. Daarmee is een belangrijke doelstelling van onze
stichting –het invullen van de kale vlakte rondom deze monumenten- gerealiseerd.

Overige zaken.
Op 2 november komt de Noorderbegraafplaats in het nieuws omdat leerlingen van het
Dr. Nassaucollege het nieuwe grafbord van een oud-rector onthullen. Door een actie in hun
school is er geld bijeen gezameld om dit bord te bekostigen. Een jaar geleden stond er alleen
nog de stenen ondergrond. Met passende hekdelen uit het baarhuisje en van de gemeentewerf
is het geheel verder opgebouwd. En het geschonken grafbord is de bekroning van het herstel.
De leerlingen waren er erg enthousiast over. Ook voor de toekomst blijft het belangrijk om de
jeugd bij deze historisch belangrijke begraafplaats te betrekken.
In februari 2013 kwam het boek ‘Graftrommels en (kunst)grafkransen in Nederland’ uit. Sinds
die tijd is men op verschillende plaatsen zich bewust geworden van dit funerair erfgoed. Nadien
zijn op een aantal begraafplaatsen deze trommels gerestaureerd. Sinds dit jaar hebben we zelfs
in Veenhuizen een graftrommelmuseum. Als stichting zijn we de eerste twee jaren er weinig
mee bezig geweest. Er was op de Noorder nog maar één betrekkelijk gaaf exemplaar en een
restant van een trommel aanwezig. Die ene is het vorig jaar opgeknapt, de roestbak is aan een
spijker in het baarhuisje opgehangen. Mede door de opmerkingen van de funerair specialisten
Leon Bok en Evert Jan Halkus, die ook bij de opening van het museum in Veenhuizen aanwezig

De onthulling
van het grafbord
op het graf van
Dr. Lambrechts
op 2 november
door leerlingen
van het Dr.
Nassaucollege
waren, zijn we daar actiever in geworden. Zij wezen ons op de graftrommels of de restanten
daarvan op de Zuiderbegraafplaats. Na overleg met de begraafplaatsbeheerder en wethouder
Wiersema is het wellicht mogelijk om enkele vervallen exemplaren op de Noorder een tweede
leven te laten beginnen.
Verder hebben we een graftrommel als geschenk mogen verwelkomen en zijn er een paar
aankopen gedaan. We weten in ieder geval van een zestal graven dat er graftrommels gestaan
of gehangen hebben. Maar het zijn er ongetwijfeld veel meer geweest. Op dit moment hebben
we er vier in min of meer gerestaureerde staat. Het grootste deel daarvan wordt in de
winterperiode in het baarhuisje opgeslagen.
Wat voor de hekken geldt, geldt ook de graftrommels: Wat aantallen betreft zal het nooit meer
zo worden als het eens geweest is. Onze doelstelling is, dat met ongeveer acht tot tien
trommels we meer dan tevreden zijn.
Samenvattend kunnen we terug zien op een heel goed jaar. Tevredenheid alom. Genietend van
de behaalde resultaten gaan we als vrijwilligers even enthousiast het nieuwe jaar 2017 in.
ldk.

Van onze twee aangekochte graftrommels is deze qua formaat het meest bijzonder. Met een
breedte van 19,5 cm. hoort dit trommeltje bij de kleinste graftrommels die in Nederland zijn
aangetroffen. Op de foto’s het verschil voor en na het herstel. De gestileerde bloem is
aangevuld met een nieuwe kralenkrans; het takje onderaan is gemaakt van het materiaal wat in
het trommeltje is aangetroffen. Het wit van de kralen hoort bij heel jonge overleden kinderen.
Het komt dan ook aan een hek te hangen van een kindje.

Planning werkzaamheden voor het jaar
2017
Net zoals bij het verslag van het afgelopen jaar gaan we per onderdeel de planning doornemen.

Parkaanleg/groen
Een aanzienlijk aantal bomen is in 2016 gekapt. Zoals gezegd heeft de SNBA al twee
treurbeuken geplant. Begin volgend jaar gaat de gemeente Assen herplant uitvoeren en wel:
1. Beuken rond de begraafplaats, vooral aan de zuidzijde.
2. Berken aan weerszijden van het middenpad tot aan de eerste kruising. De berken die er
nu nog staan worden in een later stadium vervangen.
Wat heggen en struiken betreft wordt er een aantal taxusstruiken door de gemeente geleverd.
Daarbij zal de vormgeving van de heggen bij de ingang worden gereconstrueerd naar de
situatie van 1823.
Verder komt er in perk 4 links in de ronding eveneens een taxushaag te staan. Daarvoor zullen
drie van de aanwezige parkbanken worden geplaatst. Tenslotte komt er in perk 6 bij de
kindergraven een hoekje taxus te staan op de plaats waar een kindermonumentje is gepland.
Paul Engberts gaat daarmee volgend jaar aan de slag.
Voor zowel de bomenplant als het planten van de taxus worden vrijwilligers ingeschakeld om de
kosten te drukken.
Daarnaast zullen er een aantal struiken worden geplant, met name in de perken 1-3. Dankzij de
vriendelijke medewerking van woningstichting Actium mogen we ook heesters uit de tuinen
halen van de huizenblokken die na 1 maart worden gesloopt. Daarbij wordt met name gekeken
naar hortensia’s en groenblijvende heesters die niet te snel groeien. De heesters worden niet
geplant op graven, maar in perk
1 op kale plekken en in de
perken 2 en 3 tussen de graven,
waar niemand begraven ligt.
Wat het klein groen betreft
proberen we zoveel mogelijk de
hele begraafplaats te
onderhouden. Hoe dat in de
praktijk zal worden aangepakt
wordt nog overlegd met de
groencoördinatoren.
Er is zowel met de beheerder als
met de wethouder overleg
geweest over het maaibeleid.
Verandering is mogelijk als
werkzaamheden op het kerkhof
kunnen worden geruild met
werkzaamheden in de stad. Op
De gracht aan de zuidzijde. Meer als de helft van de beuken dit moment is nog niet helder
aan kerkhofszijde is verdwenen. Herplant zal in het voorjaar hoe nieuwe maaibeleid er uit
van 2017 plaats vinden.
gaat zien.

Grafzerken/ staande stenen
Zoals is gememoreerd hebben we vorig jaar de doelstelling de belangrijke zerken in perk 1 en
alle (hoofd)stenen van de kindergrafjes in perk 6 te beletteren niet gehaald. Daarom plannen we
deze werkzaamheden in het komende jaar opnieuw. Temeer, omdat naar verwachting volgend
jaar ook het monumentje bij de kindergraven zal worden geplaatst.
Dan zijn er een aantal zerken die beter ondersteund dienen te worden door muurwerk. Op dit
moment zijn we bijvoorbeeld halverwege gevorderd met de muurtjes onder de grote zerk van
Haro van der Wyck, grafnr. 1/-/053. Daarbij moet vooral gelet worden op de staat van een zerk.
Als deze nog heel is en onvoldoende gesteund, moet daar ingegrepen worden. Het beleid van
de SNBA is er op gericht de gebroken zerken in principe te laten liggen. Gebroken zerken
geven een extra accent aan de sfeer op deze oude begraafplaats. In het komend jaar zal
richting provincie actie worden ondernomen om subsidie te verkrijgen voor de zerkenrij
Hofstede, waarvan gouverneur Petrus Hofstede de belangrijkste representant is.
Verder zal er, als er nog tijd over is, gekeken worden naar zerken die zo zijn verzakt dat ze
gelijk liggen met het maaiveld. Mogelijk dat een paar van deze zerken omhoog kunnen worden
gebracht om verdere beschadiging door grasmaaiers te voorkomen.
Tenslotte is er nog de lijst van nabestaanden die hun graf willen laten opknappen.

Hekken
Wat de hekken betreft heeft de SNBA als een van de weinige stichtingen een gedeeltelijke
reconstructie van de oorspronkelijke situatie als doelstelling. Na de plaatsing van hekken die
oorspronkelijk ook op deze begraafplaats stonden en het plaatsen van antieke hekwerken van
elders is het ensemble in perk 3 voor een redelijk groot deel hersteld. Alle veranderingen
worden gedocumenteerd.
Op dit moment wordt aan een tweetal aangekochte hekken gewerkt. Deze zullen eind februari/
begin maart worden geplaatst. Daarbij gaat het om een hek om de zerk van Willem Choufour
grafnr. 3/-/112 en een hek voor het graf van het echtpaar Donker/Stoker op grafnr. 1/-/119

Het oorspronkelijk
monumentale hek om de
ovale grafsteen van het
echtpaar Donker/Stoker is
in de vijftiger jaren helaas
geruimd. Daardoor ligt de
steen er wat kaal bij. Door
de koop van een vrij groot
hek en de plaatsing van
hoekpalen die ontleend
zijn aan de
oorspronkelijke palen,
hopen we dat er weer een
fraai geheel ontstaat.

Naast bovengenoemde herplaatsingen zijn er nog hekken in voorraad voor de volgende graven:
 De graven van de familie Collard, grafnr. 1/-/002. Dit hek, wat met twee kleine hekjes
wordt gecompleteerd, kan op de bestaande muren worden geplaatst. Daarbij worden de
twee gietijzeren ovale grafschilden als vanouds aan het hek gemonteerd.
 Een laag hekwerk om het kindergraf van Robert Jacob Knappert, grafnr. 1/-/338.
 Restauratie en aanvulling van een hek uit het baarhuisje. Plaatsing op het graf van de
familie Kamphuis/Holstijn, grafnummer 3/-/83. De bewaard gebleven fraaie glazen
grafplaat van Anna Holstijn kan daaraan worden bevestigd.
 Het bijmaken van twee zijkanten voor een hek uit het baarhuisje en bestemd voor het
familiegraf Dilling, grafnummer 3/-/75 De hoekpalen zijn afkomstig uit het baarhuisje en
van het graf Collard (waar nu de naamschilden aan bevestigd zijn).
 Het bijmaken van twee zijkanten, passend bij de vijf lage hekwerken die afkomstig zijn
van de gemeentewerf. Dit hek plaatsen rond de staande stele van de familie Van
Gorcum, grafnummer 3/-/25 en 26
Voor het jaar 2017 laten we het bij het plannen van deze vijf hekken, omdat aanvulling en
herstel van de nog overgebleven hekken te kostbaar is. Er zijn weliswaar meer losse grafplaten
en muurtjes van verdwenen hekken. Maar het is op korte termijn niet haalbaar om tegen een
billijke prijs zoveel hekken te vinden.
Naast de hekken hebben we ook nog twee antieke kettingen. We willen proberen twee
bijpassende kettingen te laten maken voor de zijkanten. Die kettingen kunnen aan paaltjes
worden gehangen rond de afgeknotte zuil van Johan van Druten, grafnummer 3/-/051

Losse grafplaten in opslag in het baarhuisje en op het
veld. Oorspronkelijk hingen ze aan een hek. Door
hekken aan te kopen hopen we ze eens terug te
plaatsen op de oorspronkelijke graven.
In het komende jaar proberen we alle hekken, die nog niet zijn geschilderd, een beurt te geven
In perk 3 zijn op één na alle hekken geverfd. Een aantal hekken in perk 3 heeft nog een extra
schilderbeurt nodig. In perk 1 moeten nog tien hekken worden behandeld.
Verder zijn er verschillende muurtjes onder de hekken die geheel moeten worden vernieuwd.
Gelukkig hebben we flink wat oude stenen in opslag. Deze zijn afkomstig van oude funderingen.
Omdat het oude cement in een aantal gevallen veel kalk bevat, zijn ze nog goed schoon te
krijgen.

Graftrommels
In het jaar 2016 hebben we de beschikking gekregen over vier graftrommels. In het komende
jaar gaat een vrijwilliger twee graftrommels bijmaken. Ook hebben we nog een graftrommel
waarbij de krans nog moet worden aangevuld met nieuwe bladeren. Als het meezit hebben we
er eind 2017 zeven graftrommels staan. Wat van de Zuiderbegraafplaats nog kan komen is een
kwestie van afwachten. Maar omdat we met zeven trommels al aardig in de buurt komen van
onze doelstelling, zijn we terughoudend in het aankopen van nieuwe trommels. Wel is het zo
dat de nieuw gemaakte trommels van een mooie krans dienen te worden voorzien. Daar gaan
wij nog wel naar op zoek.
Trommels kunnen in ieder geval nog worden geplaatst op de graven van de families
Sanders/Sebes (grafnr. 1/-/326), Schreuder/de Jong (grafnr.1/-/327), Stuvel (grafnr. 3/-/028) en
Schuuring (grafnr. 3/-/049). Op die graven zijn in het verleden ook graftrommels aanwezig
geweest.

Overige zaken
Vier van de zogenaamde
Zocherbankjes kunnen na de
aanplant van de taxusheggen
op de goede plaats worden
neergezet. Eindelijk! We
moeten nog wel even bekijken
hoe we ze gaan plaatsen. Want
zittend op de bankjes met de
voeten in het (natte) gras lijkt
ons niet ideaal. Over enige
verharding voor de banken
gaan we nog overleg voeren.
Overleg vindt ook plaats over
een informatiebord, wat aan
twee zijden gebruikt kan
worden. Beheerder Allart Bouw
zal kijken wat mogelijk is.
Het hek is net gerenoveerd; in 2017 zullen de muurtjes volgen.
Verder wordt er gewerkt aan
een historisch overzicht met betrekking tot de monumenten Van Bulderen en Brumsteede.
Eigenlijk wilden we dit op 31 december al hebben afgerond. Maar diverse instanties zijn erg
traag in het reageren. Zo is de vraag gesteld aan het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hoe
ze er bij komen dat het monument van Bulderen door de Asser IJzergieterij is gemaakt. Want er
zijn ook sterke aanwijzingen dat het van een gieterij uit Den Haag afkomstig is. Tot nu toe is nog
geen bericht van hen ontvangen. Ook de rol die de rijks- en gemeentelijke overheid in het
verleden hebben gespeeld wordt belicht. Daarover hebben we nog te weinig archivalia kunnen
raadplegen. Dit alles wordt gedaan met het oog op een toekomstige restauratie van deze sterk
vervallen monumenten.
We eindigen ook met het archiefonderzoek. Op het archief is men nog steeds bezig met de
indexering van de archieven. We hopen dat in het voorjaar van 2017, als men daarmee gereed
is, we daaruit nog een aantal aanvullende gegevens kunnen putten. Want er zijn nog een
aanzienlijk aantal leemtes in onze kennis, die we graag willen opvullen.
ldk.
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