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Algemeen.

Na afloop van het jaar 2019 gingen we het jaar 2020 in met de verwachting dat het komende
jaar ook min of meer een kopie zou worden van de vorige jaren. Alleen een stap verder 
uiteraard. We hadden een nieuw onderkomen tot onze beschikking en de plannen lagen op 
tafel. Van Corona had nog niemand iets gehoord. Het jaar is, zoals we weten, ingrijpend 
anders verlopen. Daarbij denkt ieder bij deze pandemie in eerste instantie aan de eigen 
omstandigheden en vervolgens aan de sociaaleconomische gevolgen in ons land. 
De overheidsmaatregels hebben zeker impact gehad op onze werkzaamheden. Een 
aanzienlijk aantal vrijwilligers hebben we tijdelijk minder gezien. Op 1,5 meter afstand werd 
met een klein groepje koffiegedronken. In de zomermaanden steeg het aantal vrijwilligers 
gelukkig weer. Activiteiten als rondleidingen, de dag van de Noorderbegraafplaats en de 
open monumenten dag werden afgelast. Ondanks de verminderde werkzaamheden hebben 
we als vrijwilligers een aantal stappen in het restauratiewerk kunnen zetten.



Het komt regelmatig voor 
dat na een crematie op De
Boskamp de bloemen op 
het graf van de 
grootouders worden 
gelegd.

Parkaanleg-groen.

Op dit terrein zijn de meeste werkzaamheden goed vergelijkbaar met het gedane werk in 
2019. Veel onderhoud is verricht aan graven waar nabestaanden jaarlijks een vergoeding 
voor geven. Ook zijn waar dat mogelijk was, op enkele plaatsen binnen de hekken nieuwe 
planten neergezet. Daarbij hebben we zoals gebruikelijk van de gemeente de beschikking 
gekregen over de planten uit de bloembakken. Naast het reguliere onderhoud is op enkele 
plekken nog het opschot uitgegraven. Dat verdient blijvende aandacht. 
In april hebben we van beheerder Allart Bouw een partij beuken gekregen om de haag 
tussen de perken 5 en 6 aan te vullen. De taxus, die er slecht aardde, is verplaatst ter 
vervanging van de dode struiken in perk 4. Vorig jaar werd nog gesteld ‘We hopen dat de 
omringende vogels in het bos de buxusmot van de Noorder weg houden’. Maar helaas, in 
september bleken de lange heggen buxus door de buxusmot aangetast. Ze zijn vervangen 
door de Ilex Crenata Dark Green. Rond een paar graven is de buxus blijven staan, omdat 
deze nog niet door de mot waren belaagd. We hopen dat deze historische plant de komende
jaren zal overleven, want er zijn geruchten dat de buxusmot wat op z’n retour is.

Links de buxus eind 2019; nog geen
buxusmot te bekennen. Rechts de nieuwe heggetjes.

Wat het grote groen betreft zijn de rododendrons tussen de perken 1 en 2 aan de westzijde 
gekortwiekt. Daar zat veel dood hout tussen. Waarschijnlijk zal er nog meer aan die 
rododendrons worden gesnoeid. De graven die hieronder lagen zijn in ieder geval weer goed



zichtbaar. Tegelijkertijd zijn twee coniferen van de onderste takken ontdaan, zodat ze meer 
op een boom gaan lijken.
In het najaar zijn de boomchirurgen een dag bezig geweest. Daarbij zijn vooral de bomen 
aan de zuidzijde van het middenpad behandeld. 

Beletteren.

In tegenstelling tot het vorige jaar konden de meeste beletteraars diverse werkzaamheden 
verrichten. Vooral doordeweeks werd bij mooi weer geschilderd. Zo zijn met name in perk 1 
verscheidene zerken klaargekomen. Enkele voorbeelden:
*de grote zerk Gasinjet/Crooij, grafnr.1/J/129
*de twee zerken Van der Feltz/Van der Wijck, grafnr. 1/C/291
*de twee zerken Wiering/ Boerhuis, grafnr. 1/C/290
*de drie zerken op de grafkelder van de familie Servatius/Van Bulderen, grafnr. 3/S/6 en 7.
*de zerkenrij van de familie Woudman grafnrs. 1/I/157 en 158
Het is wel jammer dat na
een paar jaar de zerken
door vuil aanzienlijk
minder leesbaar worden.
De zerkenrij Hofstede, in
2019 geschilderd, is nu
nog goed leesbaar.
Maar hier en daar zie je
al dat het vuil oprukt. Dat
geldt helemaal als de
zerk onder de bomen
ligt, zoals de zerk van
De Lussanet rechts
naast het baarhuisje.
Vlak voor de
herplaatsing van het hek
wilden we deze nog een
beurt geven, maar toen
was het te nat.

Verder zijn een aantal grafplaten en hoofdstenen in 
perk 6 beletterd. In de overige perken betrof dit vooral
opdrachten van nabestaanden. De lijn om alleen met 
een kwastje te werken is gecontinueerd. Op de 
ingevreten steles en zerken is het werken met een 
kurkje niet te doen. Soms lijkt het makkelijker dan het 
is. Dat heeft de belettering van de grafzuil Van Druten
ons geleerd. Mooie scherpe randen wat strak werk 
zou kunnen opleveren. Helaas trok de verf aan de 
zijkanten in het gesteente, zodat de verf miniem 
opgebracht moest worden. Het is gelukt! 

Na de belettering van de grafzuil Van Druten is voor 
de bezoeker nu duidelijk leesbaar wie waarschijnlijk 
de schenkers waren van dit monument.



Metselwerk.

Vorig jaar is er veel gewerkt in perk 6 met name aan de kindergraven. Nu is dat niet 
gebeurd, met uitzondering van wat belettering en plaatsing van het kindermonument.
Net als met het beletteren vonden de meeste metselwerkzaamheden plaats in perk 1. Een 
tweetal zerken kreeg een nieuwe fundering, een graf met paaltjes en stangen werd van een 
nieuwe betonnen vloer voorzien en de stangen aangevuld. Verder is met gebruikmaking van
materiaal in opslag het graf Timmer opgeknapt. Beheerder Allart Bouw attendeerde ons 
terecht op het feit, dat dit graf op de gemeentelijke lijst van te behouden grafbedekkingen 
stond. Daar hadden we totaal niet bij stilgestaan. Nu waren de oorspronkelijke houten 
paaltjes grotendeels vergaan -de reden van onze renovatie- en de aluminium kettingen 
incompleet. In het komende jaar zullen er nieuwe houten paaltjes worden gemaakt die 
hopelijk minstens twintig jaar meegaan. We zullen ze goed in de teer en verf zetten. De 
graftrommel, en het grafbordje die we anders ook zouden herplaatsen, keren na deze 
exercitie gewoon terug. De werkzaamheden op een rijtje:
*graven familie Meyboom, grafnr. 1/J/130 metselwerk afgewerkt.
*graven Homan/Nijsingh, grafnr. 1/K/81 en 82 nieuw muurwerk onder de bestaande zerken. 

Het graf Homan 
Nijsingh. Links het 
vernieuwde 
muurwerk, rechts 
de situatie na 
verwijdering van 
het oude 
muurwerk. Vrijwel 
alle stenen lagen 
los en daarmee 
gelijk klaar voor 
hergebruik. Door 
het herstel wordt 
voorkomen, dat de 
zerken, waaronder 
een uitbundig 
gebeeldhouwd 
exemplaar, breken.

Bij één hek is het muurwerk met rollaag hersteld; bij de plaatsing van het hek om de graven 
Van Gorcum is deze nieuw aangelegd. Verder is rond de grafzuil Van Druten een nieuwe 
fundering aangelegd met rollagen. De Groninger steen die daarbij uit de grond tevoorschijn 
kwam, kunnen we op een andere plaats goed gebruiken. In de hoeken werden hardstenen 
palen geplaatst met daartussen oude kettingen. Aan de binnenzijde is de oppervlakte met 
antieke Friese geeltjes bedekt. Sinds deze opknapbeurt blijken veel toeristen juist dit graf op 
de foto te zetten…
In de andere perken is een aantal hoofdstenen hersteld op verzoek van nabestaanden. 
Daarnaast hoofdstenen die kapot waren gevallen. Beschadigingen zijn zoveel mogelijk 
gerepareerd; gebroken delen zijn met zeer dunne specie aan elkaar gezet. Als het goed is 
kunnen mensen met de grasmaaier nu, zonder daarbij over gevallen hoofdstenen te lopen, 
overal achter de graven langs.



Hekken.

In tegenstelling met de vorige jaren is er vooral gewerkt aan hekken in perk 3 die een aantal 
jaren geleden voor het eerst waren opgeknapt. Deze zijn opnieuw afgekrabd en van een 
betere kwaliteit verf (de Nelfamar vinyl plus) voorzien. Slechts het hek Alingh/Slot (grafnr. 
3/T/36) moest ter plaatse worden behandeld om te voorkomen dat de hoekpalen beschadigd
zouden worden. De rest is uit elkaar gehaald. Dankzij onze houten loods kon er vrijwel 
continue drie morgens in de week worden gewerkt. Met als gevolg een lange lijst van 
hekken die geschilderd konden worden: 
*graf Broeksema/Hazeloop, grafnr. 3/Q/89
*graf Weenink/Van der Enden en Keulemans, grafnr. 3/Q/103 
*graf Hemmes/Van Gorcum, grafnr. 3/T/52
*graf Van Dalen/Pots, grafnr. 3/R/81
*graf Callenfels/Gasinjet, grafnr. 3/T/55
*graf Bijll/Hunse klein herstel, grafnr. 1/O/333
*graf Lambrechts paal vervangen, grafnr. 1/G/214
*graf Dieters e.a., grafnr. 3/T/57
*graf De Lussanet, grafnr. 3/T/38
*graf Meijering e.a., grafnr. 3/Q/102
*graf Oosting/Bakker, grafnr. 3/R/77
*graf Holstijn/Kamphuis, grafnr. 3/R/83
*graf Hamminga/Rijken/De Weert, grafnr. 1/C/288 (op dit moment nog niet geplaatst).
Op twee plaatsen zijn opnieuw hekken verschenen, beide van materiaal wat grotendeels van
de Noorderbegraafplaats en ten dele van de gemeentewerf afkomstig was. Dat zijn de 
hekken:
* graf Van Gorcum, grafnr.  3/T/25 en 26.
* graf Kamphuis/Holstijn, grafnr. 3/R/83.

Het hek rond het graf Van Gorcum is
afkomstig van tenminste drie verschillende
graven. Waar zouden die gestaan hebben?
Daarom moest er eerst een plan gemaakt



worden hoe de delen aan elkaar te verbinden. Rechts het plan, boven de proefopstelling in 
de werkschuur.
Onze contactpersoon met de firma Van Gorcum gaf aan verheugd te zijn met deze 
renovatie. Ook de onderdelen van het hek Kamphuis/Holstijn zijn afkomstig van drie hekken.
Twee hoekpalen komen bijvoorbeeld van het graf Collard. Daar hingen destijds de 
gietijzeren grafplaten aan. Na plaatsing kon de fraaie grafplaat van Anna Holstijn aan het 
hek worden bevestigd. Hiervan misten twee hoeken, die nu met epoxy zijn aangevuld. De 
grafplaat is vervolgens op een plaat trespa gelijmd en met dubbele strippen aan het hek 
bevestigd, zodat er geen druk komt op de glasplaat bij de schroefgaten. Eenzelfde werkwijze
passen wij ook al een aantal jaren toe op de aan hekken bevestigde emaille borden. 
Daardoor barst het emaille niet.

Het hek met het
bewaard gebleven
grafbord van Anna
Holstijn. De grafplaat
van haar man is
helaas verloren
gegaan.

In februari is het laatste hek door onze stichting aangekocht. Dat is in technisch opzicht 
inmiddels gerestaureerd en zal in het voorjaar kunnen worden geplaatst.
Medio januari 2021 houdt de Asser vestiging van DAAT Drenthe op te bestaan. In de 
afgelopen zes jaar van onze werkzaamheden hebben zij veel hekken van ons in handen 
gehad. Ook verschillende frames voor de grafborden zijn van hun hand. Het was altijd 
makkelijk om zo vlakbij terecht te kunnen. Dat is nu verleden tijd. Waar ze hun 
werkzaamheden gaan voortzetten is nog niet duidelijk; de hele inventaris wordt eerst in 
Emmen opgeslagen.

Overige zaken.

Begin oktober is aan de zuidzijde van perk 6 het kindermonument geplaatst. Dit monument 
is bekostigd door het Rabofonds. Op vrijdag 23 oktober wilden we dit monument in het bijzijn
van nabestaanden onthullen. Door de coronamaatregels (niet meer dan 30 personen) is dat 
helaas niet doorgegaan. Wanneer dit wel kan plaatsvinden is in deze onzekere tijden 
ongewis. Voorlopig hebben we het ingepakt.



De plaatsing van het 
kindermonument door de firma 
Engberts.

Dan natuurlijk de grafmonumenten Servatius/Van Bulderen en Brumsteede. Hoe zit het 
daarmee? Beide monumenten zijn klaar voor montage. Het bedrijf in Warffum heeft 
tweemaal een lockdown gehad. Men hoopte het eerste monument nog dit jaar te kunnen 
plaatsen, maar dat is dus niet gelukt. Van het monument Brumsteede mist nog de olielamp 
op de top van het tentdak. Maar Tico Top, die dit voorwerp eerst in hout moet uitsnijden, 
heeft het erg druk met het snijwerk van een kerkorgel. En daar is de ijzergieter van 
afhankelijk; zonder mal begin je niets.
In het voorjaar was een excursie gepland naar de smederij van Ron Caspers en de 
Menkemaborg in Uithuizen. In 2019 is dat niet doorgegaan omdat Ron nog te weinig kon 
laten zien van de restauratie. Dit jaar is -het valt makkelijk te raden- de excursie niet 
doorgegaan door de maatregelen rond het coronavirus. Het reizen naar de locaties zou nog 
wel gaan. Maar anderhalve meter afstand houden in de smederij lukt echt niet!

Op zaterdag 17 oktober kwam Bert Nijmeijer langs voor een artikel in de NRC. Omdat 
volgens de regels niet meer dan vier personen bij elkaar mochten staan heeft Bert de 
vrijwilligers afzonderlijk of in kleine groepjes gesproken. Het prachtige paginagrote artikel in 
de NRC op 2 november was het resultaat. Verschillende vrijwilligers hebben van alle kanten 
daarover positieve reacties ontvangen.
 

Vlak voor de
kerstdagen werd op dit
kindergrafje een
kerstbakje geplaatst.
Overdag werd de
energie middels een
klein zonnepaneeltje
opgeslagen, zodat ’s
avonds de lichtjes
konden branden.



Eind 2020 is het boekje ‘Onder de groene zoden 2’ uitgekomen. Van alle provincies zijn 
twee funeraire objecten opgenomen. Voor Drenthe zijn dat de hunebedden en de 
Noorderbegraafplaats. De vrijwilligers hebben van de gemeente Assen dit boekje cadeau 
gekregen. Dat heeft zeer veel positieve reacties opgeleverd, waarvan acte!

Uiteraard is er in het afgelopen jaren door het driemanschap Bertus Boivin, Jan Lagendijk en
Lukas Kwant gewerkt aan het in 2021 te verschijnen boek over de Noorderbegraafplaats. 
Wanneer het boek uitkomt is nog niet bekend. We willen namelijk ook de gerestaureerde 
grafmonumenten Servatius/Van Bulderen en Brumsteede opnemen. Afwachten dus.

Het jaar 2020 eindigde met een 
bijzonder natte decembermaand. 
Voor het baarhuisje ontstonden 
aan weerszijden van het 
middenpad grote plassen die pas 
twee tot drie dagen daarna door 
de drainage waren verdwenen. 
Deze foto is gemaakt vlak voor 
het baarhuisje.

Na afloop van het jaarverslag staat altijd de planning op de rol voor het komende jaar. Eind 
dit jaar is echter het vijfjarig convenant met de gemeente Assen afgelopen. Voor het nieuwe 
convenant is twee maanden geleden door vijf vrijwilligers en bestuursleden een concept 
werkplan gemaakt. Daarin staat aangegeven wat we in de komende jaren als afrondende 
werkzaamheden zien. Als start zouden we drie weken geleden in de halfjaarlijkse 
rondwandeling met de contactpersonen van de gemeente de genoemde zaken bij langs 
gaan. Daar we dan met te veel mensen bij elkaar zouden zijn is dit niet doorgegaan. We 
hopen over niet al te lange tijd toch dit traject te starten, zodat in het voorjaar een nieuw 
convenant kan worden afgesloten.
De update van het concept werkplan zal afzonderlijk worden verstuurd, zodat ieder een idee 
heeft wat we voor ogen hebben.

31/12/20 ldk



Bijlage convenant.
Concept planning van de laatste opknapbeurten in de historische perken 1 & 3 
in de jaren 2020-2023.

Perk 1

1/A/325N graf Bodzinga. Hoofdsteen herstellen en de omringende balken zo nodig 
vastzetten.
1/B/315 graf Eichner. De drie grafplaten aan de palen vastzetten.
1/C/292 graf Veeninga Nijdam. Van dit graf is wel een grafplaat aanwezig, maar geen hek 
meer beschikbaar. Huidige situatie laten we maar zo. Grafplaat blijft in het baarhuisje in 
opslag.
1/D/270 graf Hofman/Offereins. Het aanbrengen van een goede onderbouw om te 
voorkomen dat de zerk scheurt.
1/D/274 graf Balten/Lamberts. Idem, herstel van de fundering.
1/E/246 graf Barelds/Hemmes.  Alleen herstel van de fundering onder de linker zerk.
1/E/247 graf Drechsel/Pluyter. Laten we liggen in de huidige toestand.
1/E/250 graf Heeres/Hopper. Van dit graf is wel een grafplaat aanwezig, maar geen hek 
wat we daarvoor kunnen gebruiken. De huidige situatie laten we maar zo bestaan. De 
grafplaat blijft in het baarhuisje in opslag.
1/E/259 graf Kat/Greving. Het huidige restant van de zerk verplaatsen voor de stele van 
Pieter Kat.
1/E/260 graf Timmer. Plaatsing nieuwe houten paaltjes en aanbrengen van de nog 
bewaard gebleven aluminium kettingen, grafschildje en graftrommel. Dit omdat deze 
grafbedekking op de gemeentelijke lijst van de te behouden graven staat.
1/F/230 graf Staal/Holthuis. Fundering herstellen om breuk van de nog gave steen te 
voorkomen.
1/I/156 graf Van der Feltz/Spiering. Rond een forse zerk liggen nog de sterk vervallen 
oude muren met rollagen en poeren. Voor dit graf hebben we vier van de bekende 19e 
eeuwse gietijzeren palen met een lotusbloem als knop in het baarhuisje staan. Een hek wat 
qua maatvoering hierbij aansluit hebben we in de afgelopen vijf jaren nog niet kunnen 
vinden. Op lange termijn en na overleg hier misschien iets aan doen.
1/J/126 graf Mennega/Sijpkens. Het verlengen van het toegangshekje.
1/K/80 graf Caspers. Het plaatsen van een 19e eeuws hek, waarvan de onderdelen vrijwel 
geheel van deze begraafplaats afkomstig zijn op de nog aanwezige rollagen. Ook de nog 
aanwezige grafplaat, welke nu op de grond ligt, kan hieraan bevestigd worden.
1/L/69 graf Hessel/Remmelts c.s. De geknikte middelste zerk ondersteunen.
1/M/31 graf Van Baalen/Kniphorst. De verzakte zerk omhoog brengen.
1/M/42 graf Hofstede Schroeder. Deze verzakte zerk is zes jaar geleden al hersteld, omdat
door inwatering schollen hardsteen los kwamen te zitten. Oorzaak: inwatering, omdat de 
zerk zich op gelijke hoogte als het maaiveld bevindt en het regenwater niet wordt afgevoerd. 
In de literatuur wordt in een dergelijk geval als enig oplossing aangegeven de zerk wat 
omhoog brengen en te plaatsen op een betere fundering. 
1/M/41 graven Van Lier/Westra. Belangrijke zerken waarvan de onderbouw hersteld moet 
worden om verdere breuk te voorkomen.
1/M/48 graf Braaksma/Van Gorcum. Fundering herstellen.
1/N/16 graf Van der Feltz. Zijkant herstellen.
1/O/336 graf De Boer. Plaatsing eenvoudig hek uit ongeveer 1910. Dat hebben we in 
voorraad. Daaraan kan het nog aanwezige grafbord origineel aan de in lood gegoten bouten
worden opgehangen. 

Perk 3

3/P/115 graf Hunse Steenbergen. Herstel randen en aanbrengen stangen tussen de 
paaltjes.



3/Q/110 graf Kalter/Smit. Mondeling werd verteld dat hier een smal hek stond. Het 
aanwezige grafbord is ook nog aanwezig maar helaas gebroken. Nu staat er een laag hek 
wat we gratis hebben gekregen. Er zal eertijds een hoog hek hebben gestaan. Voorstel: t.z.t.
dit hek vervangen door een hoger exemplaar en dit lage hek (deels) rechts van het 
baarhuisje zetten. Daarbinnen kunnen we als een soort museumpje de twee losse zerken 
plaatsen die in 1944 van de huurgraven zijn verwijderd en nog wat andere zaken. Op 
verschillende oude begraafplaatsen wordt dit gedaan.
3/R/75 graf Aaldring/Dilling. Van dit graf is nog één hekdeel bewaard gebleven met drie 
metalen grafschilden. Deze zaten op het lange zijhek, omdat mogelijk aan de hoofdzijde een
graftrommel heeft gehangen (net als bij het graf Schuuring grafnr. 3/R/49). Tot nu toe is het 
niet gelukt om bijpassende hekdelen te verkrijgen. Daarom plaatsing van een hek uit 
ongeveer 1910 uit voorraad. De vormgeving van dit hek ligt dicht bij het oorspronkelijke hek 
ligt. De oude schilden kunnen hieraan worden opgehangen. Het oorspronkelijke hekdeel kan
naar de zolder van het baarhuisje.
3/S/62 graf Ten Wolde. Herplaatsing van een in het baarhuisje gevonden hek waarvan de 
voor- en achterkant met hoekpalen bewaard is gebleven. Het is één van de hekken waarvan
we exact de oorspronkelijke standplaats kennen. Aan het hoofdeinde bevindt zich een groot 
grafbord/metalen plaat. 
3/S/64 graf Beens/Kuipers. Plaatsing van het hek uit Reutum op de nog originele rollagen. 
Dit was het allerlaatste hek wat we begin 2020 aangekocht hebben. Als laatste werkstuk in 
de Asser vestiging is dit hek nog door DAAT Drenthe hersteld en op maat gemaakt. 
3/T/52 graf Hemmes/Van Gorcum. Dit is één van de twee graven waarvan bij onze komst 
in 2014 het hek er nog wel stond, maar de grafborden waren verdwenen. We weten wie er 
op dit grafnummer begraven liggen. Met een oud of een nieuw te maken grafbord aanvullen.

Samengevat:
1. Herstel metselwerk onder in ieder geval acht zerken om deze voor verder verval te 

behoeden. Het gaat hier om grotendeels gave zerken en niet om gebroken 
exemplaren. Enkele gebroken zerken (zoals graf 1/M/42) willen we wel van een 
betere onderbouw voorzien omdat ze historisch belangrijk zijn.

2. (Her)plaatsing van zes hekken omdat we daar nog rollagen en grafborden van 
hebben. Op deze begraafplaats hebben meer als 150 hekken gestaan. Van de 
verdwenen hekken zijn door de aanwezige restanten of in de archivalia de plaatsen 
terug te vinden. Na beëindiging van onze werkzaamheden staan er ongeveer 110. 
Twee of drie grafborden laten we in het baarhuisje liggen. We hebben nog 
overwogen deze op een paaltje in het gras te plaatsen. Maar dat is in de praktijk te 
kwetsbaar gebleken.

3. Twaalf renovaties vallen min of meer onder overige werkzaamheden. Daarbij zijn een
paar opknapbeurten waarvan we door verschillende omstandigheden nu nog niet 
weten hoe daarmee concreet te handelen.

4. Er zijn oude graftrommels met inhoud in ons bezit die nog gerestaureerd moeten 
worden. In de afgelopen jaren is daar weinig aan gedaan. Omdat dit een zeer 
arbeidsintensief werk is wat niet iedereen kan doen, is dat een kwestie van lange 
adem.

Bij al deze werkzaamheden willen we proberen het in de loop van de jaren verzamelde 
materiaal zoveel mogelijk te verwerken. Wat overblijft aan waardevol materiaal slaan we op 
in het baarhuisje. Misschien dat de generaties na ons er nog iets mee willen doen.
Overig materiaal gaat naar het puin of de oud ijzerhandel, zodat de ruimte rond het 
baarhuisje grotendeels leeg wordt. Oude nummerpaaltjes zouden we bijvoorbeeld nog 
moeten bewaren.
Dan is er nog materiaal wat geschikt is voor een kleine expositie naast of tegen de muur van
het baarhuisje. Er zijn bijvoorbeeld twee oude steles die vóór 1944 in de perken 2 en 4 
hebben gestaan. Op meerdere oude begraafplaatsen zijn hoeken te vinden waar men van 
oude grafplaten en niet gebruikt ijzerwerk een expositie heeft gemaakt.


