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Een foto van het zuidelijk deel van de begraafplaats wat de sfeer ademt van de vijftiger jaren. 
Vier jaar geleden was het een wildernis; alleen het gras werd gemaaid en het hoognodige 
snoeiwerk gedaan. Door het werk van de vrijwilligers in het groen ziet het er nu goed 
onderhouden uit.

Algemeen.

Het vorige verslag is afgesloten met een planning voor het jaar 2017. In het nu volgende verslag
wordt die planning naast het bereikte resultaat gelegd. 
Nu kunnen we in het algemeen wel zeggen dat we goed zijn opgeschoten. Maar concreet aan 
de hand van die doelstellingen de zaken bij langs gaan geeft een duidelijker beeld van wat 
bereikt is.



Na de winterstop in januari is vanaf februari in de schuur van mevr. Popken het werk structureel
opgepakt. Dit geldt uiteraard alleen de hekken. Bij gunstige weersomstandigheden is in maart 
en april incidenteel op het kerkhof zelf gewerkt. Daarna is de draad weer geheel opgepakt.
In 2016 heeft men, begunstigd door het droge en zachte najaarsweer, zelfs tot eind november 
kunnen doorwerken. Het najaar 2017 is veel natter verlopen, zodat in vergelijking met 2016 
vanaf oktober minder in het veld is gedaan. 
Nu het overzicht van het afgelopen jaar op de verschillende onderdelen.

Parkaanleg/groen

Wat het groen betreft kan je wel spreken van een vliegende start. Eind februari zijn  
verschillende struiken geplant uit de tuinen van inmiddels gesloopte woningen van de 
woningstichting Actium. Eind maart komt een flinke partij taxus aan. Met deze struiken is de 
entree van de begraafplaats gelijk een stuk groener geworden. Tenslotte zijn in april beuken 
herplant aan de randen en berken aan weerszijden van het middenpad. Omdat dit jaar geen 
extreme droogteperiode heeft gekend, is het overgrote deel van deze beplanting goed 
aangeslagen. Wel is een deel van de taxus wat bruin wat mogelijk duidt op sterfte. In het 
komende voorjaar zien we wel of deze struiken alsnog uitlopen. Voorlopig is de gemeentelijke 
bijdrage aan het grote groen gestopt. Wel zal in het komende jaar een geknakte berk worden 
vervangen en een ontbrekende beuk alsnog geplant.

In april zijn de 
berken door de 
vrijwilligers 
geplant. Helaas 
bogen 
verschillende  
boompjes zo ver 
door, dat ze met 
stokken moesten 
worden 
verstevigd.

Door de groenjoffers en –ridders is er vooral in het voorjaar en de zomermaanden veel gedaan 
om hinderlijk onkruid en opschietende zaailingen te verwijderen. Veel leden van de afdeling 
groen kwam je soms op alle dagen van de week tegen. “Het gaat zaterdag regenen, dus ik ben 
nu maar wat aan het doen.” Ook andere werkzaamheden op de vaste vrijwilligersdagen spelen 
een rol. 



In het verleden heeft de groenploeg een beperkte doelstelling gehanteerd door alleen een drie- 
of viertal perken te bewerken. Dit jaar is voor het eerst gepoogd de hele begraafplaats een 
toonbaar aanzicht te geven. Als we het hele terrein overzien mogen we concluderen, dat ze  
daar goed in geslaagd zijn. Het ziet er allemaal behoorlijk verzorgd uit.
Het groenbeheer is daarmee feitelijk een nieuwe fase ingegaan. Het betekent nu: bijhouden wat
is bereikt. Als dat niet structureel wordt gedaan ziet de begraafplaats er over een paar jaar weer
net zo uit als vier jaar geleden.

Nadat de berken zijn gepoot ziet de entree er gelijk een stuk minder kaal uit. Het wordt steeds 
meer een park.

Op de valreep van het seizoen heeft de gemeente voor ons de verbena’s uit de bloembakken 
laten halen. Deze zijn inmiddels geplant binnen twee grafhekken. Tot nu toe zijn dit wat de 
bloembakken betreft de enige vaste planten, de rest is eenjarig. Tenslotte is een haag buxus 
geplant in perk 6. We hopen in het komende jaar met beplanting het kale perk 6 nog wat meer 
aan te kleden. 



Voorjaar 2016. Van de rij malussen die oorspronkelijk de grens vormde tussen de perken 2 en 
3 is er nog één over. Die staat prachtig in bloei. Rechts achter het hek is een skimmia te zien, 
die we dit voorjaar uit de achtertuin van een inmiddels gesloopte woning hebben gehaald.  

Beletteren.

In het jaar 2016 hebben we geprobeerd alle 
belangrijke zerken in perk 1 te beletteren. Dat 
is destijds niet gehaald. Ook in 2017 zijn we 
daar nog niet geheel klaar mee; ongeveer vier
zerken moeten nog een beurt hebben. De 
oorzaak is gelegen in het feit dat er aanzienlijk
meer zerken zijn schoongemaakt en beletterd 
dan oorspronkelijk was voorzien. Daarnaast 
heeft de vele regen een rol gespeeld. Met 
uitzondering van een gedicht in perk 1 (zie 
foto) heeft het beletteren geen verrassingen 
opgeleverd. De meeste zerken hebben een 
vergelijkbare lay-out. Naast het werk in perk 1 
is er de belettering in opdracht. Deze 
werkzaamheden worden meestal uitgevoerd 
in de perken met vijftiger jaren graven.



Dan de resultaten in perk 6. In de
planning voor 2017 wilden we
eigenlijk alle grafplaten en
hoofdstenen in perk 6
schoonmaken en beletteren. Om
dezelfde redenen als bij perk 1 is
deze doelstelling bij lange na niet
gehaald. Maar het eerste begin is
er.
Dat dit perk hoog op de agenda
stond had een reden. Er zou
immers een kindermonument
worden geplaatst. En dan wil je
de graven er om heen ook netjes
en leesbaar hebben. Dat is dus
niet gebeurd. De realisatie van
het geplande monumentje zal
mogelijk in 2018 plaats vinden.

Op deze plaats is precies te zien
waar de beletteraars zijn
gebleven. De linker zerk is net
afgekomen, de rechter is de
eerste klus voor 2018.
Dit graf ligt wat schuin. Dat zal
als een van de karakteristieken
van een oude begraafplaats ook
zo blijven.

Metselwerk

In perk 1 liggen de meeste grafzerken. Deze dateren grotendeels uit de 19e eeuw. Veel van 
deze zerken hebben onvoldoende ondersteuning door het verval van de onderliggende muren. 
Om breuk te voorkomen zijn verschillende van deze muurtjes opnieuw opgemetseld. Door het 
gebruik van een dommekracht kunnen we deze werkzaamheden goed doen. 

 

Herstel van het muurwerk onder de zerk van 
dominee Frederick van der Vliet. Het onderste 
deel van de zerk was door het slechte muurwerk
al afgebroken. Met ijzeren krammen, die nu op 
de zerk liggen, heeft men in het verleden 
vergeefs geprobeerd de delen bij elkaar te 
houden.



Naast de versteviging van muurwerk onder de zerken zijn er verschillende funderingen onder de
hekken hersteld. Een omvangrijke klus is het herstel van de fundering van het hek en de zerk 
Mennega in perk 1 geweest. Door verzakking van de fundering was het hekwerk uit elkaar 
getrokken en waren twee kwetsbare palen bij de kop gebroken. Alles staat er nu weer piekfijn 
bij.

De foto toont een fase van
de restauratie van het graf
Mennega. Er is een
betonnen fundering gestort
die moet voorkomen dat
door verzakking het hek uit
elkaar wordt getrokken. De
muurtjes onder de zerk zijn
geheel opnieuw met de
oude steen opgemetseld.

Wat het metselwerk betreft kijken we tevreden terug naar het afgelopen jaar. Er is meer hersteld
dan oorspronkelijk het plan was. Een voordeel van het metselen is namelijk, dat je ook bij 
vochtig weer goed kan metselen. Daardoor heeft men op meer dagen kunnen werken. Dat meer
slaat met name op de maandag en donderdag.

Hekken

In de planning voor het jaar 2017 stond te lezen, dat we er naar zouden streven om alle hekken 
die we in 2014 op de begraafplaats aantroffen, geverfd te krijgen. Nu, die doelstelling is bijna 
gehaald. Aan het laatste hek –van de familie Oostergetel in perk 1- wordt nog gewerkt. Dit hek 
en het voorlaatste hek Mennega zijn door de zwaar beschadigde palen heel moeilijk te 
herstellen. Daar zitten veel werkuren in. Stel je voor dat de gemeente Assen dit restauratiewerk 
zou moeten bekostigen…. Dat zou onbetaalbaar zijn geweest. Zonder vrijwilligers zouden deze 
hekken zondermeer bij het oud ijzer zijn beland. Nu is met behoud van alle oude gietijzeren 
onderdelen herstel mogelijk gebleken.
Een hoogtepunt van het restauratiewerk in 2017 is zondermeer het herstel van het hek en 
gietijzeren grafplaat van de familie Van Dalen geweest. Zowel hek als grafplaat zijn er helemaal 
af geweest. In de schuur is alles van de verf en bitumen ontdaan, en vooral de grafplaat ziet er 
weer perfect uit. Hulde ook aan de ijzergieters van de Asser IJzergieterij, die in 1879/80 
verantwoordelijk zijn geweest voor het fraaie gietwerk.



Boven het graf Van Dalen nadat zowel het hek als
de grafplaat waren verwijderd. Het brokkelige
metselwerk onder de plaat werd geheel hersteld.

Rechts de schitterende gietijzeren grafplaat van de
familie Van Dalen uit 1879/80.

Onder het eindresultaat.



Dan hebben we nog de hekken die niet van deze begraafplaats afkomstig zijn. Daarvan zijn er 
in 2017 twee geplaatst ter vervanging van de in de vijftiger/ zestiger jaren verdwenen 
exemplaren. Op het graf Donker/Stoker is een groot hek geplaatst omdat het verdwenen hek 
eveneens monumentaal was. Op het graf waar de Asser burgemeester Collard begraven ligt in 
perk 1 is tenslotte in december een groot hek geplaatst, oorspronkelijk afkomstig uit Eenrum. 
Het waren er maar twee dit jaar, maar wel op belangrijke plaatsen. 
In onze doelstelling waren meer externe hekken gepland voor plaatsing. Maar door het vele 
werk aan de bestaande hekken –dat is en blijft onze prioriteit- is dat niet gelukt.
Momenteel wordt er gewerkt aan een viertal hekken die we in voorraad hebben. Een paar 
weken geleden hebben we zes eind 19e eeuwse gietijzeren palen kunnen aankopen van een 
model wat op de Noorder veel voorkomt. Daar zijn we erg blij mee. In de afgelopen vier jaar 
hebben we nog maar eenmaal eerder deze palen bij een particulier aangetroffen. De koop ging 
toen niet door omdat de verkoper terugkrabbelde. Deze maal hebben we wel succes gehad!
Ook dit jaar hebben we veel plezier gehad van de grote schuur van mw. Popken. Bijzonder fijn 
dat we in de afgelopen jaren en dus ook in het afgelopen jaar, hiervan hebben kunnen 
profiteren. Omdat we niet weten hoe lang dit nog gaat voortduren gaat voorzitter Jan Lagendijk 
met de gemeentelijke afdeling onroerend goed in overleg over vervangende ruimte. 

Het laatste hek wat in 2017
geplaatst is staat op het graf
van de Asser oud-
burgemeester Collard en zijn
familie. De plaats van de
zerken en bordjes is zeer
waarschijnlijk niet historisch,
maar het resultaat van een
opknapbeurt in de eerste
helft van de vorige eeuw
toen de rechter zerk werd
geplaatst. 
Mogelijk heeft deze indeling
te maken met het feit dat
aan de linkerzijde een grote
graftrommel heeft gestaan,
vergelijkbaar met het graf
Hiddingh in perk 3.

Graftrommels

In dit jaar zijn naast de vier trommels die we al in bezit hadden, op de begraafplaats geen 
nieuwe graftrommels bij gekomen. Wel hebben we een paar nieuwe trommels in voorraad die 
we nog eens met een krans hopen te completeren. Daarnaast is er nog een oude trommel met 
inhoud, waar nog het nodige aan moet gebeuren. Net zoals vorig jaar worden in de 
winterperiode een aantal trommels op de zolder van het baarhuisje bewaard. 
In het overleg met de begraafplaatsbeheerder en wethouder Wiersema eind 2016 kregen we te 
horen dat het mogelijk moest zijn enkele vervallen graftrommels op de Zuiderbegraafplaats over
te nemen. Anders blijft er helemaal niets van over. De grafplaatsbeheerder heeft in het najaar 
gesteld dat toch alles op de Zuider blijft, omdat het daar thuishoort.
Dit wetend hebben we in het najaar nog een tweede trommel met inhoud kunnen aankopen.



Overige zaken.

Na de aanplant van een taxushaag in perk 4 kunnen conform het groenplan drie bankjes 
worden neergezet. Zelf heb ik twee maal meegemaakt dat een hele familie er bij de 
stadswandeling de lunch gebruikte. De volgende twee komen te staan aan de westzijde van de 
centrale cirkel met dwarspaden. Maar dat wordt volgend jaar nog niet aangelegd. Eerst was er 
het plan om ze dan tussen de bomen bij het middenpad te zetten. Maar dat is geen optie omdat 
daar ondanks de drainage na regenval regelmatig plassen water staan. We moeten nog even 
geduld hebben.
In 2017 zijn ook een aantal bijzondere evenementen georganiseerd, zowel voor de vrijwilligers 
als voor bezoekers. In chronologische volgorde:
* Zaterdag 27 mei.  Tijdens de “Week van de begraafplaats” hebben we onze “Dag van de 
Noorderbegraafplaats”  georganiseerd. Daarbij zijn een aantal andere organisaties met een 
stand aanwezig geweest zoals de Vrienden van het Asserbos, Asser Historische Vereniging, 
het graftrommelmuseum Veenhuizen en het Drents Landschap. Ook Keramiek voor Buiten van 
Annette de Vos was aanwezig. In 2016 hadden we te maken met een verregende middag, nu 
met een zeer warme dag. Mede daardoor viel het aantal bezoekers wat tegen.
* Dinsdag 13 juni. Excursie op onze begraafplaats voor de vrijwilligers. Hans Colpa vertelt ons 
van alles over de mossen die op onze begraafplaats voorkomen.

Een van de mossen van de 
begraafplaats onder het 
vergrootglas.

* Zaterdag 9 september. Open monumentendag met gratis rondleidingen. In totaal zijn hier 
zeker 25 mensen op afgekomen.
* Zaterdag 4 november. Excursie voor de vrijwilligers naar de Joodse begraafplaats met ons ex-
bestuurslid Jan Ridderbos als gids. Na afloop is in Café Van Veen in Witten met een drankje 
gezellig nagepraat.

In het voorjaar is er een uitvoerig historisch rapport opgesteld over de monumenten 
Servatius/Van Bulderen en Brumsteede. Het vermoeden, dat het eerstgenoemde monument 
wel eens door een Haagse IJzergieter zou kunnen zijn gemaakt, wordt met andere bewijzen 
gestaafd. Daarmee heeft de Noorderbegraafplaats met ruim 95 grafhekken en drie (giet)ijzeren 
rijksmonumenten wat ijzerwerk betreft zeker een prominente plaats onder de Nederlandse 



begraafplaatsen verworven. Onze opgave is en blijft dit erfgoed door regelmatig onderhoud in 
stand te houden.
In juni vindt er overleg plaats met medewerkers van de gemeente Assen en de provincie 
Drenthe. Niet alleen de bovengenoemde twee grafmonumenten maar ook de vervallen rij 
zerken van de familie Hofstede worden onder de aandacht gebracht.
Uiteindelijk hebben al deze zaken geleid tot het opnemen van € 45.000,- in de begroting van de 
gemeente Assen voor restauratie. Kort daarna hebben we van de provincie Drenthe de 
toezegging gekregen om € 5000,- te mogen besteden aan de graven Hofstede.

Op 20 oktober zijn we uitgenodigd voor de kennisbijeenkomst funerair erfgoed (Noordergraf) in 
Groningen. Jan Jagendijk en Lukas Kwant hebben daar iets mogen vertellen over onze  
restauratiewerkzaamheden. Met onze bijdrage hebben wij het meest praktische punt van de 
vergadering ingebracht, wat door de aanwezigen bijzonder wordt gewaardeerd.
Na afloop vroeg Korrie Korevaart van De Terebinth of we ons wilden opgeven voor de Gouden 
Terebinth 2018. Dat hebben we gedaan. Zoals nu blijkt zonder resultaat, want we vallen niet 
onder de drie genomineerden. En dus ook naast het bedrag van € 1000,- . Geen nood, het geld 
zal wel ergens goed terecht komen en ook zonder dit bedrag gaan we gewoon verder op de 
ingeslagen weg.

Aan het begin van het jaar
2017 is er verder
archiefonderzoek gedaan.
Daarbij is ook nieuw
archiefmateriaal ontdekt, wat
meer inzicht geeft op de
begravingen in de perken 1
en 3. Dit onderzoek is nog
lang niet afgerond. Ook de
indexering van de stukken is
nog niet klaar, terwijl men op
het archief er van uit ging
dat dit in het voorjaar gereed
zou zijn. We vatten het maar
positief op als een signaal,
dat er steeds nieuwe
documenten worden
gevonden. 

Als je het verslag naleest is duidelijk, dat we ook dit jaar te maken hebben gehad met voor- en 
tegenspoed. Zo gaat dat jaar in jaar uit en dat zal niet anders worden. Maar met de komende 
grote restauraties in het vooruitzicht is de tegenslag ditmaal snel vergeten. Met dat perspectief 
kunnen we zeker optimistisch het jaar 2018 ingaan! 
ldk.



Planning werkzaamheden voor het jaar

2018

Na het doornemen van het verslag over het jaar 2017 mag duidelijk zijn, dat er ook voor het jaar
2018 voldoende werk is overgebleven. 

Parkaanleg/groen

Eerst het groot groen. Daar zijn we gauw
klaar mee. In tegenstelling tot het vorig jaar
zullen alleen twee bomen worden geplant.
Een beuk zal op de laatste lege plek van
de bomenrij aan de rand worden geplant
en een afgeknapte berk vervangen. 
In 2015/16 zijn een aantal essen gekapt in
verband met de essentaksterfte. In perk 1
is nog één es aanwezig die ook door deze
ziekte takken laat vallen. De vraag is hoe
lang deze boom het nog volhoudt.
Wat de geplante taxus betreft moeten we
eerst maar zien hoe de wat bruine
exemplaren zich ontwikkelen. Over
eventuele vervanging kan later gesproken   Takken van de laatste es in perk 1.
worden.
Dan het klein groen. Van de woningstichting en particulieren hebben we in 2017 een aantal 
struiken  gekregen. We hopen dat in 2018 te continueren, daar we voor dit soort beplanting 
geen budget hebben. Vooral het kale perk 6 heeft nog wat groene aankleding nodig. 
Fractievoorzitter Roald Leemrijse van de VVD heeft al een paar rododendrons uit zijn tuin 
toegezegd. Buxus is altijd welkom; we hoeven alleen maar te kijken naar de impact van een 
heggetje buxus in perk 6, dan weet ieder waarom. Bij het planten wordt rekening gehouden met 
de grasmaaiers. Zij moeten overal goed bij kunnen. Afgesproken is dat struiken niet op een graf
worden geplant. 

Op de voorgrond het in december geplante 
heggetje buxus. Daar achter een groot deel van 
perk 6. In dit perk liggen ongeveer 200 mensen 
begraven waaronder zeker 50 doodgeboren 
kinderen. 
In die tijd werd op een dergelijk grafje niet 
toegestaan een monumentje te plaatsen.
Na de perken 3 en 1 willen we in het komende jaar 
veel aandacht geven aan dit perk. 



Als het om een heggetje gaat zal eerst overlegd worden met de beheerder.
Net zoals vorig jaar zullen de groenjoffers en –ridders weer proberen de hele begraafplaats er  
verzorgd uit te laten zien. Onze groencoördinatoren regelen de uitvoering.
Volgens de beheerder zit het er in, dat de begraafplaats intensiever bemaaid wordt. Helaas. We
zullen zien hoe dat gaat verlopen en de ervaringen in het overleg meenemen.

Belettering

In de afgelopen jaren zijn wij vooral bezig geweest met het beletteren van de zerken in perk 1. 
Daar liggen de meeste grote liggende zerken. Ongeveer de helft daarvan is gereinigd en 
beletterd. 
In het komende jaar gaan we dus vooral aan de slag in perk 6, het perk met de armen- of 
huurgraven en kindergrafjes. Doelstelling: Reiniging en belettering van alle hoofdstenen en 
grafplaten. Omdat perk 6 klein is en op veel graven geen monumentje staat, moet dit haalbaar 
zijn. Er zitten veel marmeren platen bij die door de zachtheid van de steen een eigen 
problematiek hebben.
Verschillende platen zijn losgeraakt van het paaltje, zodat ze in de winterperiode thuis gedaan 
kunnen worden. Bij de start in de lente kan al een belangrijk deel gedaan zijn.

Van deze grafplaat waren nog drie 
stukken aanwezig. Deze zijn gelijmd en 
aangevuld met witte cement.
Als laatste is de plaat beletterd. Het 
grootste probleem van marmer betreft het 
wegspoelen van kalkdeeltjes. De 
oppervlakte van de plaat wordt daardoor 
ruw. Door de poreusheid trekt de verf aan 
de randen in de steen. De adviezen om dit
te voorkomen zijn divers. Waar de een 
zegt de steen vooraf te behandelen met 
een coating zegt de ander dat je niets aan
de steen moet doen omdat het marmer 
moet kunnen ademen.  

Dan de overige zerken. Perk 6 is een groot deel van het jaar donker, omdat door de 
omringende bomenrij alles vaak in de schaduw ligt. In vergelijking met de andere perken is het 
klimaat in dit deel het hele jaar door het meest vochtig; er is veel mosvorming. Daarom kunnen 
we de verfwerkzaamheden het best in de tweede helft van het voorjaar en in de zomermaanden
uitvoeren.
Als de stenen in perk 6 te nat zijn om beletterd te worden, kan men nog altijd terecht in perk 1, 
want daar komt de zon het meest. Daar liggen nog gereinigde en een flink aantal niet 
gereinigde zerken. Die laatste categorie blijft zo bestaan, omdat op een oude begraafplaats als 
deze ook iets van het verval zichtbaar moet blijven. Wel kunnen deze zerken beletterd worden.
In perk 3 zijn we in 2014 het eerst begonnen. Veel van de zerken die destijds zijn beletterd 
worden nog een keer schoongemaakt en daarna behandeld met Dimanin tegen de algen. Het 
kan zijn dat van enkele zerken de belettering moet worden bijgewerkt.
Tenslotte hebben we nog de belettering op een paar opdrachtengraven. 
Samengevat: Het speerpunt is perk 6 met uitwijkmogelijkheden naar 1 en 3.



Metselwerk

Laten we beginnen met de hoofdschotel voor het komend jaar: de gravenrij Hofstede. Nu wij 
subsidie hebben gekregen van de provincie Drenthe, gaan onze vrijwilligers waarschijnlijk de 
muren onder de Hofstedegraven optrekken. Wanneer en in hoeverre wij er mee aan de slag 
kunnen is op dit moment nog niet duidelijk. We hopen meer helderheid te krijgen na overleg met
een steenhouwer en/of aannemingsbedrijf. Als wij binnen het budget van die € 5000,- willen 
blijven, dienen wij als vrijwilligers een aandeel te leveren in de werkzaamheden. Dat zal met die 
bedrijven worden overlegd.

De zerken Hofstede

In het afgelopen jaar is in perk 1 het muurwerk onder verschillende zerken hersteld of opnieuw 
opgebouwd. Het metselwerk onder een twintigtal zerken is eveneens aan restauratie toe. Als 
we niet met het Hofstedeverhaal aan het werk zijn kan daar verder aan gewerkt worden.
Tenslotte zijn er zerken die zo op het oog zonder fundering gelijk liggen met het maaiveld. Vorig
jaar stond dit punt ook op de agenda. Deze zerken zouden we omhoog willen brengen en van 
ondersteunend metselwerk voorzien. Het is twijfelachtig of we daar in 2018 aan toe komen, 
maar we houden dit in gedachten.Op de opdrachtenlijst van nabestaanden staan ook nog een 
paar werkzaamheden.Samengevat: Het belangrijkste werk is de restauratie van de graven 
Hofstede,  de andere en kleinere restauraties worden daar omheen gepland.



Hekken

In het jaaroverzicht 2017 staat, dat van
de in 2014 aangetroffen hekken nog
slechts één hek als laatste moet
worden gerestaureerd. Daar wordt
momenteel hard aan gewerkt, zodat te
verwachten is dat dit hek in maart kan
worden herplaatst. Na dat hek kunnen
we vijf aangekochte hekken plaatsen.
De lijst ziet er als volgt uit:
*Herplaatsing van het hek voor het graf
van de familie Oostergetel, grafnr. 1/-
287 *Een hek afkomstig uit Eenrum
voor het graf Thürkôw/Drechsel, grafnr.
 1/-/154 waaraan de glazen grafplaat
van Annegien Barbara Drechsel kan
worden opgehangen. 

 

 De  linker  foto  stond  ook  bij  de  planning  voor  het  jaar
2017. Van devoorste glazen grafplaat is de hoek inmiddels
aangevuld. De fundering voor het graf Drechsel Thürkôw
is al gereed, zodat na plaatsing van
 het hek de plaat weer naar het graf terugkeert. 

*Een groot hek afkomstig uit Oosterwolde voor de 
graven van de familie Veeze, grafnrs. 1/-/171 en 172. 
De huidige situatie, waarbij de gietijzeren schildjes op 
betonnen paaltjes zijn bevestigd, is ontstaan na het 
verwijderen van het hek. Er is nog een oude foto 
voorhanden van het voormalige hek waarop de 
schildjes te zien zijn. Na plaatsing van het ‘nieuwe’ hek
kunnen we deze op de originele plek rechts aan het 
hek bevestigen.*Een hek afkomstig van de 
begraafplaats uit Nieuw Buinen voor het graf van de 
familie Banning/Van den Bos, grafnr.3/-/114. De in 
stukken gebroken originele grafplaat is inmiddels 
gelijmd, aangevuld en beletterd; zie foto bij het 
onderdeel ”beletteren”



 *Een laag hekwerk afkomstig uit Oosterwolde om het kindergraf van Robert Jacob Knappert, 
grafnr. 1/-/338.
*Een hekwerk afkomstig uit Assen voor het graf Fabricius/Hommes/Grosman, grafnr. 1/-/344. 
Twee grafplaten, die nu los tegen een paaltje staan, kunnen daaraan worden opgehangen.
De verwachting is dat in april/mei de meeste van deze hekken zijn geschilderd en geplaatst.
Dan worden de werkzaamheden verplaatst naar perk 3. Een aantal in 2014 geschilderde 
hekken zal met de kennis die we nu hebben opnieuw worden behandeld. Ook zullen een aantal 
hekken waaraan nu onderdelen ontbreken, worden gecompleteerd.
In en naast het baarhuisje staan hekken die incompleet zijn. Getracht zal worden door 
aankopen deze hekken aan te vullen. Dat is een lastige opgave, omdat de afmetingen van de 
hekken –met name de hoogte van de hekken en de liggers- nogal verschillend is. Het aankopen
van een compleet grafhek kan alleen bij een voldoende budget en een gunstige prijs. Het zou 
helemaal mooi zijn als de afmetingen passen bij de nog aanwezige funderingen zowel in perk 1 
als perk 3. 
                                                               

Graftrommels

Naast de vier aanwezige trommels hebben
we in voorraad: een paar nieuwe
graftrommels en een paar oude, waarin
nog de grafkransen aanwezig zijn. In de
winterperiode hopen we in ieder geval één
grote graftrommel te restaureren en te
plaatsen op het graf van de drie baby’s
Stüvel, grafnr. 3/-/028. 

De metalen grafkrans die in een grote
trommel op het graf Stüvel zal worden
geplaatst. Bij het schoonmaken is ontdekt,
dat drie kleine blaadjes aan de rechterzijde
waren omgedraaid. Deze blaadjes waren
roodbruin. De krans wordt, als nog wat
meer van dergelijke blaadjes worden
aangebracht, rijker aan kleur.
Aan de onderzijde zal een schildje worden
bevestigd met de namen. 

Voor de tweede bloemenkrans van de andere trommel zijn een aantal nieuwe roodkoperen 
bladeren gemaakt. Daarop moeten, volgens de deskundigen van het graftrommelmuseum in 
Veenhuizen, ook meer rozen hebben gezeten.  Mogelijk dat in samenwerking met hen dit 
bijzondere bloemstuk –met witte bladeren bedekt met glaspoeder- wordt gerestaureerd. Een 
optie is, om die graftrommel op te hangen aan het hek van de familie Sanders/Sebes, grafnr. 
1/-/326.



Mogelijk kan een van de nieuwe graftrommels worden gebruikt voor het graf van dominee 
Schuuring, grafnr. 3/-/049. We hebben nog een foto van de oorspronkelijke graftrommel, waarin 
een bloemstuk met één roos en een palmtak is te zien.
Iedere winterperiode wordt een aantal graftrommels op de zolder van het baarhuisje 
opgeslagen. Dat is niet een erg handige plaats. Als al het ijzerwerk van het graf Brumsteede 
naar het graf terugkeert komt de achterwand goeddeels vrij. Gekeken zal worden of aan die 
wand planken kunnen worden aangebracht waarop graftrommels kunnen worden neergelegd. 

Overige zaken

De restauratie van de graven Hofstede kwam hier boven al aan de orde. Op welke wijze onze 
stichting samen gaat werken de gemeentelijke instanties is nog niet duidelijk. Over de uitvoering
kunnen we op dit moment geen zinnig woord zeggen. In volgende informatiebladen hopen we 
verslag uit te brengen van de voortgang van het proces.
  Vorig jaar is het informatiebord in de planning opgenomen. Deze staat er nog steeds niet. 
Daarom herhalen we maar wat vorig jaar ook is gezegd: Overleg vindt plaats over een 
informatiebord, wat aan twee zijden gebruikt kan worden. Beheerder Allart Bouw   
zal kijken wat mogelijk is. 
Net als in de vorige jaren zal extra aandacht worden besteed aan de week van de begraafplaats
en open monumentendag. De besluitvorming over de concrete invulling van deze dagen zal 
begin 2018 plaats vinden.
Zeker nu er belangrijke restauratiewerkzaamheden op de begraafplaats worden verricht zal het 
contact met de media worden geïntensiveerd. Het blijft continue belangrijk om de begraafplaats 
regelmatig bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.Archiefonderzoek. Dit wordt 
bijna altijd in de winterperiode gedaan. In het vorig jaar werden we gehinderd door het feit dat 
de stukken niet geïndexeerd zijn. Ook missen er nog grafboeken. Het staat te bezien of we in 
het jaar 2018 over een compleet overzicht kunnen beschikken van alle stukken die van de 
Noorderbegraafplaats bewaard zijn gebleven. 
ldk

Een winterse foto
bij ondergaande
zon. Rechts de
monumentale eik
die zeker ouder is
dan de
begraafplaats.
Zou de boom er al
zijn geweest bij de
totstandkoming van
het Asser Bos in of
kort na het jaar
1763? Het omza-
gen van  de boom,
om door het tellen
van de jaarringen
daarover zekerheid
te krijgen is een wat
misdadig idee.
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