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De start.

Nadat een lijst met vrijwilligers is samengesteld wordt de oproep gedaan om op woensdag 
zeven mei met de werkzaamheden te beginnen. Van de gemeente Assen hebben we de 
toezegging gekregen om voor € 300,00 schildersbenodigdheden kunnen te kopen om met het 
krab- schuur- en verfwerk van de hekken in perk 3 te beginnen. 
De eerste werkzaamheden worden gestart met een twaalftal vrijwilligers. Na een 
kennismakingsronde wordt uitgelegd wat de bedoeling is en gaat ieder aan de slag. 
De eerste hekken die worden aangepakt, staan direct rechts van het baarhuisje. Dit zijn gelijk 
de meest bewerkelijke hekken. Dikke schilferende verflagen moeten worden afgekrabd om het 
ijzer zichtbaar te maken. Ook het kaal maken van de gegoten bekroningen, waarvan de 
openingen vaak geheel waren dicht geverfd,  neemt veel tijd in beslag. Bovendien krijgen we 
niet alleen te maken met verf, maar ook met koolteer en bitumen. Vooral dat laatste product is 
lastig om te verwijderen.

Bij de start is 
het vooral 
eerst krabben
en schuren. 
Een saai en 
eentonig 
werkje. Het is 
net alsof je 
niet opschiet.



Na een maand krabben, schuren en verven is de groep hekken tussen baarhuisje en de 
rijksmonumenten zo goed als klaar. Deze mijlpaal wordt dan ook –met het uitzicht op de 
geverfde hekken- voor het baarhuisje gevierd met koffie en gebak.
Kort daarna krijgen we de beschikking over de sleutel van het baarhuisje, zodat we onze 
gereedschappen en verf daarin kwijt kunnen en bij een regenbui we een dak boven ons hoofd 
hebben.

Het vervolg.

Medio juni hebben zich meer
vrijwilligers aangemeld en
worden de werkzaamheden
opgesplitst. Een deel blijft zich
bezig houden met de hekken,
een paar vrijwilligers gaan een
start maken met het beletteren
van de grafzerken en een derde
deel houdt zich vooral bezig met
het groen.
In dezelfde maand komt er ook
een verschuiving wat betreft het
tijdstip waarin er gewerkt wordt.
De zaterdag wordt de vaste dag
waarop de meeste mensen actief
zijn. Langzamerhand zien we een
patroon ontstaan dat door
groepjes vrijwilligers ook op
doordeweekse dagen gewerkt
wordt.
Een offerte wordt gevraagd bij
smederij Cor Ubels uit
Westerdijkshorn om een aantal
palen te lassen en een negental
paalbekroningen te laten gieten.
Voor al deze werkzaamheden is
een bedrag van rond de € 1850,-
nodig. De gemeente zegt eind
augustus toe de kosten voor haar
rekening te nemen. In oktober is
dit materiaal klaar en worden
deze ijzeren hekdelen herplaatst.

Wat ons allemaal opvalt is dat, in vergelijking met de jaren er voor, de gemeente meer doet aan 
het groenonderhoud. Er wordt snoeiwerk verricht, het gras wordt regelmatig gemaaid en de 
grachten worden uitgebaggerd. Dat zal te maken hebben met het feit, dat het groenbeheer 
vanaf dit jaar voor het eerst naar de afdeling groen van de gemeente Assen is gegaan. Maar 
mogelijk hebben ook onze werkzaamheden aan de graven stimulerend gewerkt.



Nadat we hebben vernomen, dat men zowel op de Noorder- als de Zuiderbegraafplaats de 
paden wil verharden met asfaltmaaisel, wordt door ons hiertegen geprotesteerd. Met een aantal
ambtenaren, waaronder de begraafplaatsbeheerder, wordt eind mei over dit voornemen 
gesproken. Men blijkt toch gevoelig te zijn voor onze kritiek, zodat deze verharding er voorlopig 
niet komt. Nadien is het onderdeel verharding middenpad nauwelijks meer aan de orde 
geweest.

Tijdens onze werkzaamheden worden we ook gesteund door enkele ondernemers. Zo wil Paul 
Engberts ons helpen bij een aantal klussen die wij niet kunnen uitvoeren. Een aantal staande 
grafzerken heeft hij gezekerd en de dekstenen van de graven van de burgemeestersfamilie 
Oosting heeft hij met een dommekracht teruggeschoven op de onderbouw.
Eind juni krijgen we bezoek van Ido Elders, directeur van Elders Bouwchemie B.V. uit 
Hoogeveen. Hij is zo onder de indruk van onze werkzaamheden dat hij besluit ons gratis van 
allerlei materialen te voorzien. Dat bestaat uit lijmen, kitten en verf. Door deze royale geste kan 
de vrijwilligersploeg in ze zomer en herfstmaanden goed vooruit. We krijgen ook een aantal big 
bags grind, die belangeloos door de firma Klok Bouwmaterialen vanuit Hoogeveen naar de 
begraafplaats worden getransporteerd.
Tenslotte sponsort hovenier Matthijs Smaal ons met adviezen met betrekking tot het groen en 
levert hij kosteloos o.a. planten voor de graven die van het onkruid zijn ontdaan.

Het hek
geverfd, de
teksten
ingeletterd en
de bodem van
nieuwe stekken
voorzien.

Langzamerhand verbetert de financiële situatie van de stichting, zodat we minder afhankelijk 
worden van de gemeentelijke bijdrage. Dat komt vooral door een grote schenking van de firma 
Greving en Greving, donaties van de Asser Herensociëteit, de Vereniging van Vrienden van het 
Asserbos en de gelden van nabestaanden, waarvan de graven worden ingeletterd. Voor elke 
beletterde hoofdsteen van een graf wordt € 50,00 berekend. Voor volgend jaar staan er al weer 
tien graven op de lijst die we mogen opknappen.



In oktober krijgen we bezoek van Leon Bok en Mulder, specialist op funerair gebied, René ten 
Dam, secretaris van de stichting Dodenakkers en ds. Marten Mulder. Ze zijn erg ingenomen met
onze werkzaamheden. Het valt ons op dat Leon Bok er  voorstander van is de meeste 
gescheurde en ingestorte grafzerken te herstellen. Ook wijst hij ons er op, dat de aanwezigheid 
van de vele hekken op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats zo langzamerhand uniek begint te 
worden in Nederland. 
Kort daarna worden alle hekken uit het baarhuisje gehaald. In totaal tien hekken, al dan niet 
compleet, worden gefotografeerd en geïnventariseerd. Omdat we weten dat er vroeger nog veel
meer hekken op de begraafplaats aanwezig waren en door de opmerking van Leon Bok over de
lege ruimte om de beide rijksmonumenten, wordt er ook gekeken naar de mogelijkheid om 
antieke hekken aan te kopen. Dat is tot nu toe in drie gevallen gelukt.

Begin juli. Aan de andere kant van de rijksmonumenten is alles al geverfd, aan deze kant moet nog heel 
veel gebeuren.

In de praktijk blijkt het restaureren van het ijzerwerk en het completeren van hekken behoorlijk 
kostbaar te zijn. Gegoten ijzeren palen kosten gemiddeld € 400,00 per stuk. Vierkante massief 
ijzeren palen zijn een stuk goedkoper, maar ook deze kosten natuurlijk geld. Het eerste hek wat 
geheel wordt gerestaureerd en gecompleteerd met vier hoekpalen kost bijvoorbeeld € 400,00 
EUR. Voor het bijmaken van twee zijkanten van een bijzonder hek, wat we in het baarhuisje 
hebben gevonden, moeten we zeker op € 1200,00 rekenen. Het zal ieder duidelijk zijn dat 
herplaatsing van alle gevonden hekken een kwestie van lange adem is.



Het contact met de gemeente loopt in de herfst vooral via wethouder J.R. Wiersema. Hij stelt 
zich heel sympathiek op tegenover ons streven en zegt zijn medewerking toe.
Op 27 september bezoekt een aantal raadsleden van bijna alle politieke partijen de 
begraafplaats. Steeds weer wordt benadrukt dat het ons niet zozeer gaat om geld maar om 
politieke/ gemeentelijke steun. De raadsleden kunnen op dat moment zien dat de ene helft van 
het toegangshek wel en de andere helft nog niet geschilderd is in de oorspronkelijke kleuren 
zwart met zilver. Men is onder de indruk van wat er in de afgelopen periode is bereikt.
Een en ander leidt er toe dat de stichting in december een brief ontvangt waarin de gemeente 
toezegt te zorgen voor drainage, het verharden van het middenpad, het herstel van beplanting 
en voor de komende vijf jaar ons een jaarlijkse subsidie van € 2500,00 toekent. Een ontwerp 
van een convenant kunnen we binnenkort tegemoet zien. 

Het gerestaureerde toegangshek.

Als we het afgelopen jaar overzien hebben we –het is al vaker gezegd- meer bereikt dan de 
meesten van ons hadden verwacht. We hebben met al onze werkzaamheden behoorlijk wat in 
het zicht gebracht. Vanuit gemeentekringen is in het afgelopen jaar terughoudend gereageerd. 
Maar nu kunnen zowel de raadsleden als ambtenaren aan de hand van de behaalde resultaten 
niet meer om ons heen. We worden, en dat blijkt met name uit de brief die we in december 
ontvingen, serieus genomen. Dat is voor de komende jaren van heel groot belang. 



De planning voor 2015

In het kort noemen we een aantal punten waar aandacht aan moet worden besteed.

Parkaanleg/groen
In de brief die we van de gemeente Assen hebben ontvangen staan concrete maatregelen. Dat 
betekent niet dat we een en ander nu aan de gemeente verder kunnen overlaten. Niet alles is 
even duidelijk. Er staat iets over halfverharding van een bepaald soort materiaal dat een 
milieuvriendelijk alternatief is voor het verharden van schelpenpaden. Dat is ons te vaag.  De 
vinger moet blijvend aan de pols gehouden worden om een optimaal resultaat te bereiken.
Verder is er nog steeds sprake van achterstallig groenonderhoud. Aan de omringende beuken 
is in de afgelopen jaren te weinig gedaan zodat de neerbuigende takken te dicht boven het 
maaiveld hangen en de zon op de zuidelijke en westelijke randen nauwelijks de bodem bereikt. 

De takken van de beukenrij steken te ver uit boven het veld met de kindergrafjes. Een duidelijk geval van 
achterstallig onderhoud.
 
Verder zijn er nog een paar halfdode bomen en een uitgeschoten conifeer die de hekken in perk
3 bedreigen. Tenslotte verdienen de bomen in perk 1 de aandacht. De schilderachtige 
silhouetten  geven het kerkhof sfeer.  Maar dode stukken hout moeten er wel uit verwijderd 
worden.



Onze dames van het groen kunnen langzamerhand de aandacht verleggen van de perken 2 en 
3 naar de kindergrafjes in perk 6. Een lastig punt bij perk 6 is, dat door de forse beuken er niet 
veel zonlicht komt; het is de donkerste zijde van de begraafplaats. De beplanting daar moet 
daar tegen kunnen. In hoeverre het lukt om de hele begraafplaats wat groen betreft bij te 
houden is een punt van overleg. Het lukt zeker niet om alles onkruidvrij te houden. Bovendien 
kan onkruid op bepaalde plekken ook de charme verhogen.

Grafzerken
In het komende jaar gaan we eerst verder met een aantal opdrachten die we van nabestaanden
in portefeuille hebben om grafstenen te beletteren. Vervolgens proberen we zoveel mogelijk de 
stenen van de kindergrafjes en de zerken in perk 3 van een duidelijke tekst voorzien.



Voor het herstel van zerken of stenen muurtjes staan er voor volgend jaar twee grote projecten 
gepland: de zerken van de familie Hofstede en het muurwerk onder het hek van de familie 
Kymmel. Een voorlopige begroting voor de benodigde materialen is al door Luuk Smit 
opgesteld. De kosten worden geraamd op € 2700,00. Daarmee is het jaarbudget wat de 
gemeente betreft al meer dan op. En dan nog hopen dat er geen onverwachte tegenvallers 
komen. Omdat de hekken van het graf Kymmel langzamerhand al in de verf worden gezet 
nemen we dit als eerste object. Aan de hand van de ervaringen daar zal overlegd moeten 
worden wanneer en hoe het project Hofstede gestalte te geven.

Hekken
De hekken hebben onze eerste prioriteit. Onze eerste zorg is het in de verf zetten van alle 
hekken die nog zijn overgebleven. Dat zijn er nog heel wat. Maar met een beetje geluk, we 
hebben vorig jaar wel heel veel goed ‘verfweer’ gehad, zouden we alle hekken in het komende 
jaar kunnen afwerken. Daarna zal wat het ijzerwerk betreft het accent meer op onderhoud 
komen te liggen. 
Voor zover mogelijk willen we de hekken uit het baarhuisje en de aangekochte hekken 
herplaatsen. Daar dit uit eigen middelen  bekostigd moet worden hebben we hiervoor wel een 
aantal jaren nodig. We starten met de hekken waar vierkante massieve palen bij passen. De 
hekken waarvoor we gietijzeren hoekpalen nodig hebben, komen het later aan de beurt.
Wel gaat de zoektocht naar antieke hekken verder, waarbij gelet moet worden op een goede 
prijs-kwaliteitverhouding. Iets kopen van een particulier heeft onze voorkeur, dat scheelt een 
behoorlijke marge. Als we bepaalde hekken om financiële redenen niet direct kunnen 
opknappen, gaan ze in opslag. 

Van een particulier uit Lutten (Ov) konden we voor € 170,00 dit zware hekwerk kopen. Men had € 50,00 
van de prijs afgedaan omdat ze dit kerkhof een mooie bestemming vonden. Totale lengte 11 meter. Wel 
zullen hiervoor nog massieve vierkante palen moeten worden aangeschaft. Maar dan heb je ook wat!



Momenteel wordt er archiefwerk verricht om te onderzoeken wie er onder de lege grasveldjes 
rond de rijksmonumenten liggen. Dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Globaal is er wel iets te 
vinden. Maar de precieze locatie is het probleem. Het is duidelijk dat we op een veldje pas een 
hek kunnen zetten als we met zekerheid weten wie er begraven ligt.
Als we de hekken grotendeels klaar hebben wordt het tijd om te kijken naar onze beide 
rijksmonumenten. Het restaureren daarvan is voor ons als vrijwilligers niet te doen. Op termijn 
moeten we dus onze voelhorens uitsteken om te inventariseren welke externe mogelijkheden er
zijn om de benodigde gelden voor een restauratie bijeen te krijgen.

Onze groep vrijwilligers
We zijn gestart met een groep vrijwilligers die elkaar niet of nauwelijks kenden. Dan is het altijd 
een beetje afwachten wat het wordt. Dat binnen intermenselijke verhoudingen het altijd een 
kwestie van geven en nemen is zal iedereen onderschrijven. Maar wat komt er in de praktijk van
terecht? Het is het afgelopen jaar gebleken, dat vrijwel iedereen positief is over de onderlinge 
verhoudingen. En het enthousiasme blijft onverminderd groot. Het resultaat heeft ook 
stimulerend gewerkt. Iedere maal als je op het achterste perk loopt krijg je toch wel een trots 
gevoel over wat we als vrijwilligers hebben bereikt.

Ik hoop dat ook in het nieuwe jaar we op dezelfde wijze verder mogen gaan. Ik ben ervan 
overtuigd dat ieder van ons daarin ook het volste vertrouwen heeft.

Lukas D. Kwant




