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Zonsondergang op de Noorderbegraafplaats 

 
Algemeen 
 
Na twee jaren covid is het afgelopen jaar wat omgangsvormen betreft vrij normaal verlopen. 
Ongehinderd konden we weer bij elkaar zitten en samen werken. Rondleidingen konden 
weer plaatsvinden. Daarnaast zijn er andere omstandigheden die van invloed zijn op het 
werken in de buitenlucht, met de weersomstandigheden als nummer 1.  
Het aantal vrijwilligers blijft een belangrijk aandachtspunt. Verreweg de meesten zijn ook dit 
jaar actief geweest. Enkelen zijn afgehaakt. Aan het eind van dit jaar zijn kort na elkaar twee 
vrijwilligers overleden: Harm Tap en Gerke Holtrop. Daar de meeste vrijwilligers pas starten 
als ze met pensioen zijn, is dat begrijpelijk.  
Wat de renovatie van de begraafplaats betreft zijn de nodige vorderingen gemaakt met 
betrekking tot de oude monumenten in perk 1 en 3. Vrijwel alle hekken zitten nu driemaal in 
de vinylverf, waardoor het aantal roestplekken sterk is afgenomen. Als eenmaal een 
grafmonument goed is aangepakt kan het decennia mee, al moet wat het schilderwerk 



betreft regelmatig alles worden nagelopen. Op dat gebied zullen de werkzaamheden dus 
langzamerhand verminderen. Dat is met een klein aantal vrijwilligers goed te doen. Waar 
veel werk in blijft zitten is het groenonderhoud. Door de groeikracht van opschot kan 
metselwerk kapotgaan. Daarbij moet het er ook een beetje -niet te veel want het is een oude 
begraafplaats- netjes uitzien. Ik eindig met dezelfde zinnen als vorig jaar: We willen graag 
dat in de toekomst ons werk zal worden bijgehouden door regelmatig onderhoud, om nieuw 
verval te voorkomen. Daarvoor heb je blijvend vrijwilligers nodig. Oud en…jong. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de zaterdagen 
zijn de meeste 
vrijwilligers actief. 
Om 10:30 wordt er 
gezamenlijk koffie 
of thee gedronken 
met een koekje. 
 
 
 
 
 

 

Parkaanleg-groen 
 
Wat het groen betreft is alles min of meer volgens plan verlopen. In het voorjaar was een vrij 
groot deel van het blad nog aanwezig. Bij de eerste maaibeurt bleek dit problemen op te 
leveren. Een deel van het blad is toen alsnog weggehaald, de rest hebben wij afgevoerd. 
We hopen dat het dit jaar beter gaat. 

In het voorjaar is er een berk naast het middenpad 
omvergehaald. De berken die zich aan het eind van 
het middenpad aan weerszijden bevinden, staan er al 
sinds 1945. Ze zijn niet alle meer in topconditie. Het 
valt dus niet te verwonderen dat af en toe een 
exemplaar sneuvelt. 
Door het droge weer in de zomer liet de door ons vier 
jaar geleden geplante treurbeuk in perk 1 bijna al het 
blad. De vlak bij staande es trok al het vocht naar zich 
toe. Door wekelijks een paar gieters water te gieten 
heeft deze boom het zo te zien overleefd. De dode 
treurbeuk (NB door een teveel aan vocht!) in perk 5 
zouden we het komende jaar kunnen vervangen.  
 
 
Een enkele keer is de begraafplaats wat fleuriger. Op 
de voorgrond bloemen op een onlangs gedolven graf. 
Eigenlijk zouden we in het algemeen wat meer kleur 
op de begraafplaats willen zien. 



Een deel van de taxus in perk 4 zag er slecht uit. Met wat nieuwe grond en wat kalk is 
getracht deze taxus te revitaliseren. Een paar struiken zijn het beter gaan doen, maar circa 
acht struiken zien er nog steeds matig tot slecht uit. We gaan eens kijken of we in het 
voorjaar nog wat anders kunnen verzinnen. 
Ook dit jaar hebben we het klein groen nog goed kunnen bijhouden. Op enkele plaatsen zijn 
wat nieuwe planten, bolletjes en struiken gepoot. We hopen in het komende jaar niet weer 
geconfronteerd te worden met langdurige droogte.  
  
 

Beletteren 

 
Dit jaar zijn ook weer de nodige zerken beletterd. Daarvan zijn een aantal zerken die 
zes/zeven jaar geleden waren behandeld, opnieuw geschilderd. We hopen, dat de verf die 
nu wordt gebruikt, het langer uithoudt. We hadden meer zerken in de planning om te 
beletteren. Volgend jaar gaan we gewoon verder. De beletterde zerken op een rijtje: 
1/B/322 Van den Berg 
1/C/290 Boerhuis/ Wiering 
1/G/198 Amse/ Kruisinga 
1/I/134 Hulst/ Scheer 
1/I/157 Van den Bosch/ Woudman 
1/M/41 Van Lier/ Westra 
1/O/331 Dieters/ Zuidema 
2/A/03 en 04 Vennik Vrijs 
3/T/38 Lussanet de la Sablonière 
 
Deze verwaarloosde stele is in het afgelopen 
jaar opnieuw geschilderd en beletterd. Nu is de 
aan Art Deco ontleende ornamentiek veel beter 
te zien. Dit type is een representant van de 
mode tussen 1920 en 1950. Deze, uit 1948, 
komt heel weinig voor op de 
Noorderbegraafplaats. Na 1892, toen de 
meeste mensen werden begraven op de 
Zuiderbegraafplaats was dit type nog niet 
ingeburgerd. En vanaf eind jaren 40 mocht dit 
niet meer omdat de gemeentelijke verordening 
bepaalde, dat de hoogte tussen de 65 en 75 
cm. moest liggen. Deze is 1.20 meter hoog. 
 
Naast zerken en steles in de perken 1 en 3 is er gewerkt aan een zevental opdrachtgraven. 
Ook hier waren er staande steles die voor een tweede maal werden geschilderd. We konden 
het de nabestaanden die hiervoor in het verleden daarvoor geld hadden gegeven, niet 
aandoen om de vervagende opschriften op de hoofdstenen onbehandeld te laten. We 
hopen, dat de huidige verf het langer uithoudt. 
De marmeren grafplaten die eind vorig jaar met het middel ‘Vlekstop HMK 234’ zijn 
behandeld, zijn deels toch smerig geworden. Vooral de platen die onder de bomen staan en 
schuin op een paaltje zijn bevestigd. Met een vochtige spons waren ze snel weer schoon te 
krijgen. 
Een paar grote liggende zerken van Belgisch hardsteen zijn met dimanin behandeld. Deze 
zien er nog redelijk goed uit. 
Net als bij zerken en grafplaten zullen de hekken onder de bomen ook in de toekomst te 
maken krijgen met meer aangroei. Dat is de natuur. Het hoort erbij. 
 

 



Zerken en metselwerk 
 
In het voorjaar zijn de metselaars direct begonnen te werken aan de monumenten, die in de 
planning voor dit jaar en komende jaren staan. Soms valt het mee, meestal tegen. Het is net 
als met het verbouwen van een oud huis. Je wordt regelmatig geconfronteerd met zaken 
waar je niet op had gerekend. Bij het demonteren van hekken blijken bijvoorbeeld de 
onderliggende rollagen zich in een slechtere conditie te bevinden dan gedacht. In de lijst die 
hier aan het eind wordt weergegeven staat cursief vermeld wat af is. Dat is het resultaat van 
twee seizoenen.  
In het najaar is vooral gewerkt aan de opdrachtengraven. Afgezien van de belettering zijn er 
ongeveer acht hersteld waar metselwerk mee gemoeid was. Verschillende malen moest er 
nieuw grind worden opgebracht. Via Marktplaats hebben we zelfs grind kunnen 
bemachtigen.  

Na de opdrachtengraven was dit het laatste 
grafmonument wat eind november is 
hersteld. Dat brengt ons enigszins terug in 
de geschiedenis van de SNBA. De meeste 
vrijwilligers van het eerste uur hadden 
familieleden op deze begraafplaats liggen. 
Zo ook de net overleden Gerke Holtrop. Zijn 
beide grootouders lagen hier begraven.  
Hij heeft zijn grootvader en naamgenoot 
goed gekend. Deze werd maar liefst 102 
jaar. Daarmee vergeleken is ´onze´ Gerke 
29/11/1944 - 20/12/2022 niet oud geworden. 
 
 

In het najaar kregen we een kleine zerk van een kindgraf uit 1846 in handen die in perk 2 
van de begraafplaats heeft gelegen. Deze kan later bij andere bewaard gebleven losse 
grafplaten waarvan we de precieze locatie niet kennen, naast het baarhuisje worden 
geplaatst. 
 

 

Hekwerken 
 
Er zijn nog verschillende graven waar een hek moet worden geplaatst. Dit jaar is er slechts 
één hek bijgekomen. Dat was op het graf Ten Wolde, grafnr. 3/S/62. Dit hek, waarvan we de 
helft op een bijzondere wijze via Marktplaats hebben teruggevonden, hoort hier 
oorspronkelijk thuis. 
Twee hekken zijn wel gestraald maar staan nog bij het constructiebedrijf in Beilen. Daar 
liggen ze al een jaar. Te druk met zaken die meer urgent zijn. 
Er zijn geen hekken aangekocht, omdat we geen complete hekken meer nodig hebben. 
Helaas ook geen hekdelen die we kunnen gebruiken bij het ijzerwerk wat we nog in voorraad 
hebben. Bijmaken is immers een kostbare zaak. 
In de zomer kregen we een hek cadeau van het graftrommelmuseum in Veenhuizen. Daar 
aangekomen bleek het om een groot monumentaal hek te gaan afkomstig van een 
begraafplaats in Zuidoost Drenthe. Met de restauratie van dat hek zijn we al flink bezig 
geweest. 



 
Links een deel van het hek afkomstig van het graftrommelmuseum. Rechts de hekken rond 
de graven Veeze die we met dit hek willen vervangen. 
 
Tenslotte zijn er verschillende hekdelen die roestplekken vertoonden, opnieuw afgekrabd en 
geschilderd. Het bleek vooral om hekken in perk 3 te gaan, die in de beginperiode slechts 
tweemaal of met een mindere kwaliteit verf waren geschilderd. Deze hekken zijn nu alle drie 
keer met de Nelfamar vinylverf behandeld.  
Dit type verf heeft wel één nadeel. Als de ornamenten met zilver worden afgewerkt, blijkt de 
elastische ondergrond van de vinylverf tot gevolg te hebben, dat de zilveren toplaag na 
verloop van tijd barstjes vertoont. Daarom verven we op dit moment de paalkoppen en 
hekpunten op het kale ijzer gelijk driemaal met zilververf. De grafborden werden al aan de 
voorzijde met gewone verf behandeld, om te voorkomen dat de witte letters worden 
aangetast. 
 
 

Overig. 
 
In 2021 waren het monument Servatius en het baldakijn van het graf Brumsteede al 
geplaatst. Begin maart was met de plaatsing van het hek rond dit baldakijn de restauratie 
vrijwel geheel afgerond.  
Op 18 mei werd met de feestelijke onthulling van het naambordje van de Asser IJzergieterij 
het restauratieproject afgesloten. Daarbij waren een aantal nazaten van de familie 
Brumsteede aanwezig. 
Aan het eind van deze 
bijeenkomst werd het 
convenant tussen de SNBA 
en de gemeente getekend 
voor de komende vijf jaar. 
 
 
Op 18 mei waar bij de 
feestelijke bijeenkomst de 
graven Servatius en 
Brumsteede werden 
opgeleverd waren veel 
mensen aanwezig. Hier legt 
smid Ron Caspers (geheel 
rechts) aan de nazaten van 
de familie Brumsteede uit, wat 
bij de restauratie is gedaan. 



Op zondag 20 maart kreeg het boek over de Noorderbegraafplaats de DHV-prijs uitgereikt 
tijdens een uitzending in het gebouw van RTV Drenthe. De drie schrijvers besloten het 
geldbedrag wat aan die prijs is verbonden, te schenken aan onze stichting om er een project 
mee te financieren. Na overleg werd dit het te maken hek op het graf van de familie Van der 
Feltz in perk 1. Waarschijnlijk zal de uitvoering in 2023 plaats vinden. 
 
De in het voorjaar geplande dag van de Noorderbegraafplaats ging niet door, omdat de 
landelijke dag van begraafplaatsen van de agenda was verdwenen. 
Wel werd op zaterdag 10 september zoals gebruikelijk meegedaan met de open 

monumentendag. Het weer werkte prima 
mee. Ongeveer zestig mensen namen 
deel aan de gratis rondleidingen. Buiten 
die rondleidingen om liepen ook nog 
geïnteresseerden rond. Veel aandacht 
werd besteed aan de twee toen pas 
gerestaureerde grote rijksmonumenten. 
 
Het seizoen werd in het nabijgelegen 
restaurant De Pelikaan afgesloten met 
een lezing door Lucas Hoven over 
Drentse grafrituelen vanaf de oudheid tot 
onze tijd. Daarna werd er door de 
aanwezigen geluncht. 
 

Wat het vrijwilligersbestand betreft zijn er een aantal mutaties te melden.  
In juni nam penningmeester George Greving na acht jaar in functie te zijn geweest afscheid. 
Tineke Roodnat kwam voor hem in de plaats. Daarna werden de taken gedeeltelijk opnieuw 
verdeeld. Dick Sunnotel werd de nieuwe penningmeester, Tineke nam zijn taak over met 
betrekking tot de site Online Begraafplaatsen.  
In december overleden kort na elkaar twee vrijwilligers: Harm Tap op 2 december en Gerke 
Holtrop op 20 december. Aan beiden bewaren we goede herinneringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een vergadering van het 
huidige bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Planning werkzaamheden voor het jaar 
 

     2023 
 

Algemeen 
 
Nu er naar aanleiding van het convenant en het visiedocument een lijst is opgesteld van 
werkzaamheden, is het makkelijk om deze lijst te volgen. Deze staat hier onder vermeld.  
Wat de overige werkzaamheden betreft is dit sterk gelijkend aan de doelstellingen die eind 
2021 zijn aangegeven.  
We gaan ze in het kort bij langs. 
 

Groot en klein groen 

 
Begin dit jaar zal besluitvorming moeten plaatsvinden over het vervangen van een deel van 
de taxushaag en de dode treurbeuk in perk 2. 
Het reguliere onderhoud zoals het verwijderen van opschot en een te veel aan onkruid zal 
net als de vorige jaren worden gedaan. In overleg met de mensen van het groen zou 
gekeken kunnen worden naar de beplanting. Wat meer kleur geeft de begraafplaats een 
aantrekkelijker uitstraling. De plaatsen waar iets kan worden neergezet zijn echter beperkt. 
In het komende jaar zal heel waarschijnlijk de natuurlijke omgeving aan de voorzijde 
tegenover het toegangshek sterk worden gewijzigd. Er liggen plannen klaar voor het bouwen 
van appartementen. De precieze details -hoe groot, hoe hoog- zijn nog niet bekend. Maar 
jammer is het wel dat de natuurlijke omgeving zoals die al sinds 1823 grotendeels bestaat, 
zal verminderen. 
 

Beletteren 

 
In het afgelopen jaar zijn verscheidene steles 
gezwart met een verfrollertje. De opschriften in 
het zilver zijn nog lang niet allemaal 
aangebracht.  
Verder gaan we nog eens alle zerken bij langs 
die belangrijk zijn voor een rondleiding. 
Verschillende zerken zullen voor de tweede 
maal een beurt moeten krijgen. 
Zerken die snel vervuilen zouden nog eens 
een keer gereinigd moeten worden en met 
Dimanin behandeld. Hetzelfde geldt de 
marmeren platen die tot nu toe onbehandeld 
zijn geweest. Dit kan met het middel ‘Vlekstop 
HMK 234’. 
  

Het is duidelijk dat dit monument op de 
afbeelding nog niet af is. Dat alleen aan de 
boven- en onderzijde is beletterd heeft een 
reden. Het is beter voor je rug om onder en 
boven af te wisselen. De afwerking volgt in 
het komende voorjaar. 



Metselwerk 

 
Op dit terrein is nog het nodige te doen. Op de lijst in de bovengenoemde de bijlage staan 
verscheidene monumenten waaraan veel werk is verbonden. Net als het vorig jaar gaan we 
in perk 1 van achteren naar voren. De zerken en onderliggende muurtjes in rijen I t/m O zijn 
klaar. In het komende jaar beginnen we met rij H. 
 
Daarnaast zullen ‘nieuwe’ muurtjes met rollagen worden gemetseld voor hekken die nog 
moeten worden geplaatst. Als de hekken klaar zijn geldt dit in perk 1 voor de graven Veeze 
(grafnr. 1/H/171 en 1720), Van der Feltz (grafnr. 1/I/156) en De Boer (1/O/336). In perk 3 
staat alleen het graf Aaldring Dilling (grafnr. 3/R/75) in de planning. Al deze rollagen worden 
van een betonnen fundering voorzien.    
Net als voorheen zal hier en daar partieel herstel nodig zijn aan poeren die kapot zijn of 

rollagen waar wat aan moet gebeuren. 
Tenslotte staan wat de overige perken 
betreft er al drie opdrachten klaar van 
nabestaanden.  
 
 
In de rollagen in perk 3 is veel Groninger 
steen verwerkt. Niet alleen massieve 
stenen, maar ook veel steen afkomstig uit 
de strengepers (met gaatjes). Als daar 
water in komt barst de steen uit elkaar. 
Daarom worden de gaten in de nieuwe 
steen voordat ze verwerkt worden, eerst 
met cement dichtgesmeerd. 

 
Hekken 

 
Momenteel wordt er gewerkt aan de hekken die we van het graftrommelmuseum hebben 
gekregen. Het valt te hopen dat de twee hekken die nu in Beilen liggen, in de loop van het 
komend jaar gereedkomen. Begin 2023 gaan we een offerte aanvragen voor een nieuw te 
maken hek op het bovengenoemde graf Van der Feltz.  
In perk 1 bevinden zich nog twee hekken waarvan een deel opnieuw moet worden 
geschilderd. Voor alle overige hekken is het alleen klein onderhoud. 

 
 

 
 
 
 
In de planning ligt het 
herstel van dit graf van de 
bekende familie Van der 
Feltz. De 19e eeuwse palen 
hebben we. Omdat een 
bijpassend hek vrijwel niet 
te vinden is, hopen we met 
nieuwe hekken in oude stijl 
het geheel te completeren. 

 



Overig 
 
*Dit jaar is een bijzonder jaar voor de Noorderbegraafplaats. Op 1 januari 1823, dus precies 
200 jaar geleden, is deze begraafplaats in gebruik genomen! 
 
*In het komende jaar wordt ernaar gestreefd weer een graftrommel te plaatsen. Hier speelt 
de factor tijd een belangrijke rol, daar restauratie van een krans arbeidsintensief is. Dat is in 
2022 niet gelukt, we hopen dat het in 2023 wel gaat lukken. 
 
*Verder ligt er nog steeds het plan om aan de achterzijde van het mededelingenbord een 
plattegrond van de begraafplaats aan te brengen. Een lastig punt bij dit onderdeel is de 
beschikbaarheid van (voor 95%) betrouwbare gegevens. 
 
*We willen weer meedoen aan de landelijke week van de begraafplaats en de open 
monumentendag. Het thema van de open monumentendag wordt: “Levend erfgoed ‘Als 
monumenten konden praten’. Daarin worden gebeurtenissen die bij het monument horen 
aan de toehoorders worden verteld. Voor zover we dat kunnen bekijken kunnen we daar wel 
wat mee. Verhalen te over. 
 
*We weten nog niet wanneer en hoe. Maar een vrijwilligersuitje staat altijd als een vast 
onderdeel op de planning. In het voorjaar kunnen we wel als vrijwilligers nog steeds een 
rondleiding door het Asserbos maken. Dat is aangeboden door Marten van Dijken. Vorig jaar 
gepland maar niet doorgegaan. Dus… 
 
31/12/22 ldk 
 

 
Planning restauraties in de historische perken 1 & 3 in de komende jaren. Wat 
gereed is gekomen, staat cursief vermeld.  
NB. De kleine werkzaamheden vallen hier niet onder. 

 
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. De grafplaat kan op een paaltje geplaatst worden. De natuurstenen 
banden met paaltjes en stangen, afkomstig van het graf Timmer, wordt daar omheen 
geplaatst. In het midden grind.  
1/C/288 graf Hamminga/Rijken/De Weert. Plaatsing van een hek wat van deze 
begraafplaats afkomstig is -momenteel al in bewerking bij DAAT- en bevestigen van twee 
emaille grafschilden en een grafbord. 
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/Martens.  Enig herstel van de fundering onder de gave 
linker zerk. De brokstukken van de rechter zerk laten we zo liggen. 
1/E/247 graf Meyer. Enig herstel van de fundering. 
1/E/250 graf Heeres/Hopper. Van dit graf is een grafplaat aanwezig van Benno Hopper, 
maar het hek is verdwenen. Om beschadigingen te voorkomen deze omringen door 
natuurstenen banden met in het midden grind. 
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.  
De nieuwe houten paaltjes zijn inmiddels klaar. In 2015 bleek een deel van de aluminium 
kettingen verdwenen te zijn. Aanvulling met nieuwe kettingen was mogelijk. 
1/F/227 graf Dekker c.s. Moet worden hersteld. 
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. Op langere 
termijn bekijken wat hieraan te doen. Besloten is om mogelijk in 2023 bij de aanwezige 
palen een hek te laten maken door Ron Caspers. Hiervoor staat al € 1000,- gereserveerd, 
wat afkomstig is van het prijzengeld van het boek over de Noorderbegraafplaats. 
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 en linker zerk ondersteunen. 
1/M/30 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. Voorlopig laten we de zerk zo 
liggen. Blijvend aandachtspunt 
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/17 graf Van der Feltz. Zijkant herstellen. De brokstukken van een eerdere zerk zijn 
ernaast aangebracht, omdat dit deel ook behoort tot de familie Van der Feltz. 
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. Hek ligt voor herstel momenteel in Beilen 
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. Dit hek 
vervangen door een hoger exemplaar en het lage hek (deels) links van het baarhuisje zetten 
rond historisch materiaal wat niet herplaatst kan worden. 
3/Q/102 graf Cazemier/ Meijering/Tijmes. Hek opnieuw schilderen. Twee emaille 
grafborden moeten worden hersteld en op een andere wijze worden opgehangen. 
3/R/83 graf Holstijn/Kamphuis. Van het oorspronkelijke hek is één zijkant overgebleven. 
Hek aanvullen met drie bijpassende hekken; eveneens afkomstig van de 
Noorderbegraafplaats. Aan het hoofdeinde de nog bewaard gebleven grafplaat van Anna 
Holstijn aanbrengen.  
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. Hek ligt voor herstel momenteel in Beilen. 
3/S/64 graf Beens/Kuipers. Plaatsing van het hek uit Reutum op de nog originele rollagen. 
Dit was het allerlaatste hek wat we aangekocht hebben.  
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. Via Marktplaats hebben we op bijzondere 
wijze ook de beide zijkanten met hoekpalen kunnen verwerven.  Aan het hoofdeinde bevindt 
zich een groot grafbord/metalen plaat. De grafplaat moet nog worden beschilderd. 
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. 
 
Verdere ontwikkelingen. 
1/H/171 en 172 graf Veeze. Momenteel staat er een samengesteld hek, wat iets langer is 
dan de nummering in grafveld aangeeft. Dit wordt vervangen door een vrij monumentaal hek 
wat we van het graftrommelmuseum hebben gekregen. Bijkomend voordeel is, dat de lengte 
vrij goed correspondeert met de twee grafnummers. Bij het plaatsen kunnen we de 
opgegraven originele rollagen die nu los in het veld liggen, worden hergebruikt. De huidige 
hekken kunnen mogelijk worden gebruikt voor de grafnummers 3/Q/110 (daarvan is het 
grafbord bewaard gebleven) en 3/T/56 (waarvan de rollagen en poeren nog aanwezig zijn). 
1/S/34 graf Van Kuyk. Na overleg in het voorjaar van 2022 is besloten dit graf toe te 
voegen, omdat de zijmuur in een zeer slechte staat was. Dit is inmiddels hersteld. 
 
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 vijf hekken omdat we daar nog rollagen en/of 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.  

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. Oude nummerpaaltjes bijvoorbeeld zullen bewaard blijven. Misschien 
kunnen al deze materialen -uiteraard na overleg- in de jaren na 2023 nog geplaatst worden 
of de generaties na ons er iets mee gaan doen. Bovendien kunnen er nog vondsten worden 
gedaan of kan er nog oud materiaal afkomstig van de Noorder (zoals de oude verdwenen 
olielamp van Brumsteede!) opduiken. 
Het overige materiaal gaat naar het puin of de oud ijzerhandel, zodat de ruimte rond het 
baarhuisje grotendeels leeg wordt.  
Dan is er nog materiaal wat geschikt is voor een kleine expositie naast of tegen de muur aan 
de linkerkant 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. Deze 
kan worden omringd door het vrijkomende lage hekje van het graf 3/Q/110 graf Kalter/Smit. 


