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Een winters decembersfeertje op de Noorderbegraafplaats 

 
Algemeen 
 
 
Het jaar 2020 werd sterk gestempeld door het Coivid-19 virus. Tot aan de novembermaand 
van 2021 zijn naar mijn gevoel de meeste Nederlanders aan deze pandemie gewend 
geraakt. Maar ook nu worden we weer geconfronteerd met het gegeven, dat het coronavirus 
in de lente sterk afneemt en aan het eind van de herfst toeneemt. Juist in de tussenliggende 
periode vinden echter de meeste werkzaamheden op de begraafplaats plaats. We kijken 
daarom zeker niet ontevreden terug op het seizoen in het jaar 2021. 
Wel leverde de pandemie de nodige beperkingen op. Het aantal rondleidingen was zeer 
beperkt. Het teamuitje en de onthulling van het kindermonument hebben we een jaar 
moeten uitstellen. Maar over het algemeen hebben we in het veld goed door kunnen 
werken. 
Na vijf jaar moest in dit jaar het convenant met de gemeente Assen vernieuwd worden. 



Vooraf hebben we in overleg met de gemeente een plan opgesteld wat in de historische 
perken 1 en 3 nog aan belangrijke werkzaamheden gedaan zou kunnen worden. In de herfst 
is daar al een deel van uitgevoerd. Daarover straks meer. 
Tenslotte is het aantal vrijwilligers ongeveer gelijk gebleven. Door de coronamaatregelen 
hebben we weinig aan werving gedaan. Dat jongeren zich nauwelijks zullen aanmelden is op 
zich geen punt van zorg. Zij hebben andere prioriteiten. We denken, dat we het in de 
toekomst vooral moeten hebben van pensionado’s die vrijwilligerswerk willen verrichten. Dat 
geldt ook vele andere stichtingen en verenigingen. In de afgelopen jaren is het grootste deel 
van het achterstallig onderhoud weggewerkt. 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. 
 

 
Parkaanleg-groen 
 
Onlangs is rond de begraafplaats de Stichting Drents Landschap in het Asserbos flink bezig 
geweest. Maar op de begraafplaats bleef het boomzagen ruim binnen proporties. Begin april 
werd een grote conifeer op de grens tussen perk 1 en 2 neergelegd daar deze op omvallen 
stond. Verder waaide een top uit een van de berken langs het middenpad en van een klein 
berkje in perk 5. Waarschijnlijk door een te vochtige ondergrond liet de treurbeuk in perk 
vroegtijdig het blad vallen. Daar bleef het bij. Een in april nieuw geplante beuk achter in perk 
3 doet het gelukkig goed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een jonge berk werd in 
2021 slachtoffer van een 
storm. 
 
 
 

Wat het klein groen betreft toont de vervanger van de buxushagen, zoals die in 2020 geplant 
is weinig enthousiasme om te groeien. En dat, terwijl deze plant het goed zou moeten doen 
op de zure grond van de Noorder. De overgebleven buxus rondom een paar graven, is dit 
jaar ook door de buxusmot aangetast en kort geknipt. 
Op verschillende plekken doet de taxus het minder goed. Vaak is de oorzaak een teveel aan 
vocht en te weinig kalk. Een deel van de halfronde taxushaag in perk 4 is daarom wat hoger 
gezet en van kalk voorzien. 
Verder is op de gebruikelijke wijze het klein groen op de hele begraafplaats bijgehouden. 
Opschot en onkruid werden deels verwijderd. Dat is soms een lastige klus daar het 
wortelstelsel zich regelmatig bevindt tussen muurtjes of betonplaten. De hoogte van de berg 
groenafval langs de Kerkhofslaan was regelmatig een zichtbaar getuigenis van het werk van 
onze vrijwilligers. 
  



Beletteren 

 
Links een beletterde zerk met de typisch 19e eeuwse vormgeving. Rechts is, nadat de 
betonnen grafplaten omhoog waren gebracht en het natuursteen vastgemetseld, de 
hoofdsteen beletterd en de ‘bak’ van nieuw fijn grind voorzien. 
 
In het afgelopen jaar zijn wat minder zerken beletterd dan het jaar ervoor. Door 
gezondheidsproblemen en familieomstandigheden waren enkele vrijwilligers wel eens 
verhinderd. Aan het eind van het jaar kwamen twee nieuwe vrijwilligers het team 
beletteraars versterken. Ongeveer acht zerken en een flink aantal hoofdstenen van de 
opdrachtengraven werden weer leesbaar gemaakt. Dit waren o.a.: 
*de zerk Boerhuis/ Wiering (grafnr.1/ C/290) is afgemaakt. 
*de zerk Oosterveen, (grafnr. 1/H/168)  
*de twee zerken Van Lier/ Westra (grafnr. 1/M/041) 
*de zerk Hofstede/Schroeder (grafnr. 1/M/042) 
*gedeeltelijk de zerkenrij van de familie Woudman grafnrs. (1/I/157 en 158) 
*de zerk Naber/Strijker (grafnr. 1/E/241) 
*de zerk Gerlsma/ Sanders (grafnr. 1/H/178) 
*De zerk Van Harencarspel Eckhardt (grafnr. 3/S/005) 
Verder zijn enkele zerken opgefrist in verband met de illustraties voor het boek over de 
Noorderbegraafplaats. 

 
Deze marmeren grafplaten zijn met een vochtwerend middel behandeld. Links een al sterk 
verweerde plaat die bovendien ook nog eens onder de bomen staat. Foto vóór het reinigen. 
Rechts twee platen die na een jaar aardig schoon zijn gebleven. 



Marmeren grafplaten vertonen snel een groene aanslag, vooral als ze onder de bomen 
staan. Vuil dringt bij marmer door het uitspoelen van de zachte kalklagen diep in het 
gesteente. Daarom is er dit jaar voor het eerst een middel ‘Vlekstop HMK 234’ gebruikt om 
deze vergroening tegen te gaan. De resultaten verschillen. Wel is het zo, dat behandelde 
zerken makkelijker met een spons kunnen worden schoongemaakt. 
Een paar grote liggende zerken zijn met dimanin behandeld. 
Pas over een paar jaar kunnen we goed evalueren wat de resultaten zijn. 
 

 
Metselwerk 
 
Op de hele begraafplaats zijn werkzaamheden verricht van verschillende aard.  
Nadat enkele hekken voor renovatie waren gedemonteerd, konden makkelijk de 
onderliggende rollagen worden opgeknapt. 
In perk 1 het graf Timmer met houten paaltjes in de oude staat hersteld. Het natuurstenen 
grafmonument wat daar stond is na overleg met de beheerder verplaatst naar het graf 
Nijdam/Veeninga. Oorspronkelijk stond op dit graf een hek, maar dat was niet beschikbaar. 
Dit was een goede oplossing. 
In rij M van het eerste perk is het muurwerk onder een viertal zerken opnieuw opgemetseld. 
Dit betrof de graven Van Lier/Westra, Alingh en Braaksma/Van Gorcum. In een drietal 
gevallen werd een betonnen fundering aangebracht. Ook het graf met de paaltjes en buizen 
van het graf Berkenbosch/ Dekker (grafnr. 1/F/227) werd in orde gebracht. 

 
Rij M met een zestal zerken waarvan de onderbouw eind 2020 en in 2021 grotendeels 
opnieuw werd opgemetseld. Daarbij werd de originele maatvoering aangehouden 
 
 



Tenslotte is een vijftal opdrachtengraven hersteld. Daarbij werden betonplaten omhoog 
gebracht en waterpas gelegd, waarna de hoofdsteen en de randen opnieuw konden worden 
vastgezet. In de meeste gevallen is er nieuw grind opgebracht. 
 

Hekwerken 
 
Net als vorig jaar is er gewerkt aan hekken die in de eerste jaren van ons bestaan alleen een 
likje verf hadden gekregen. Nu zijn ze grondig aangepakt. Dat betreft de volgende hekken:  
*graf Haesbaert (grafnr. 1/G/183) 
*graf Jan Hofman (grafnr. 3/S /067) 
*graf familie Post met bordje van Aris Soutendijk (grafnr. 1/I/159) 
*graf Eewold (grafnr. 1/F/228) 

Het graf van de familie Hofman/ Rozeman 
in perk 3. Aan de bovenzijde de situatie van 
het graf zoals we dat in 2014 aantroffen. De 
bordjes verkeerden in een desolate staat en 
waren op een wat primitieve wijze aan een 
later aangebrachte stang opgehangen. Nu 
is het hek dit jaar opnieuw geverfd. Daarbij 
zijn de bordjes hersteld. Drie hoeken van 
de glasplaat zijn met epoxy aangevuld en 
het bord op een plaat trespa gelijmd. Door 
aan de achterzijde dubbele strippen te 
gebruiken kon het bord weer aan de 
hoeken worden opgehangen. Het rechter 
bord is van beton. 

 

 



Daarnaast zijn twee hekken, die in 2020 nog net bij DAAT Drenthe konden worden 
opgeknapt, geverfd en geplaatst op de graven: 
*Hamminga/ De Weert (grafnr. 1/C/288) 
*Beens/ Kuipers (grafnr. 3/S/64) 
Momenteel liggen een paar hekken in Beilen om te worden hersteld. Deze laten we stralen. 
Het verven kan door ons gebeuren. 
 

Herplaatsing rijksmonumenten 
 
Nadat ze in de afgelopen twee jaren door smid Ron Caspers uit Warffum waren 
gerestaureerd, zijn belangrijke delen van deze monumenten teruggekeerd op de 
begraafplaats. In juli is het gehele monument van Servatius-Van Bulderen op de grafkelder 
geplaatst. In december volgde het middendeel -altaar met baldakijn- van het monument 
Brumsteede. Alleen het hek van het laatste monument moet nog worden geplaatst. Dat is 
begin 2022 gepland. 
Met de plaatsing is een al jaren gekoesterde wens van de vrijwilligers in vervulling gegaan. 
Ieder is erg blij met het feit, dat de gemeente Assen geld wilde uittrekken voor deze twee 
bijzondere monumenten. 

 
Op het hek Servatius/ Van Bulderen was oorspronkelijk de naam van de ijzergieterij op een 
strip aangebracht. Op de o van Co na was de strip verdwenen. Nu is een nieuwe strip 
gegoten waarop de bedrijfsnaam goed leesbaar is: L.I. Enthoven en Co   ’s Gravenhage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van het monument 
Brumsteede was de 
olielamp op de top van het 
tentdak verdwenen. Naar 
een oude foto heeft 
houtsnijder Tico Top een 
nieuw exemplaar gemaakt 
die in ijzer is nagegoten. 
Het voetstuk is nog wel 
origineel. 



 

Boek Noorderbegraafplaats. 
 

Op 11 september werd voorafgaand aan de onthulling van het 
kindermonument het boek over de Noorderbegraafplaats 
gepresenteerd. Burgemeester Marco Out, gedeputeerde Cees 
Bijl en medeoprichter van de SNBA Lucas Ocken kregen een 
exemplaar aangeboden. In de weken erna hoorden we van 
verschillende zijden complimenten over zowel de inhoud van 
het boek als de lay-out. Voor dat laatste waren de 
medewerkers van uitgever Van Gorcum verantwoordelijk. 
Van de 1500 exemplaren die zijn gedrukt is naar verluidt al een 
vrij groot deel verkocht. 

 
 
 
 

Onthulling Kindermonument 
 
Eind oktober 2020 was het 
kindermonument al door 
de firma Engberts 
geplaatst. Na een jaar 
wachten werd het 
monument onthuld door 
nabestaanden van een 
kindje dat hier werd 
begraven. Er waren veel 
nabestaanden -vaak 
broers of zussen van het 
overleden kindje- op af 
gekomen. Martin Koster, 
de maker van het gedicht 
was ook bij de onthulling 
aanwezig. Veel 
aanwezigen uitten hun lof, 
zowel over het monument 
als het gedicht. Twee 
violisten omlijstten het 
gebeuren met muziek.  
 

Overige zaken. 
 
*Het graf van Aaltje Tent is sinds april 2021 van een graftrommel voorzien. De oude wat 
incomplete grafkrans werd met nieuwe bladeren aangevuld en in het midden van een ovaal 
porseleinen portret voorzien. 
 
*Op 11 september hebben we weer meegedaan aan de Open Monumentendag. Na de 
presentatie van het boek en de onthulling van het kindermonument, hebben we ongeveer 
tachtig bezoekers kunnen rondleiden. 
 



*Het jaarlijkse vrijwilligersuitje 
vond na een jaar uitstel plaats op 
25 september. Het geld dat we 
een jaar geleden van STILA 
hadden gekregen voor dit 
evenement, kon door de corona 
pas nu worden aangesproken. We 
werden eerst ontvangen in de 
smederij van Ron Caspers, waar 
toentertijd het monument 
Brumsteede nog aanwezig was. 
Eerst werd verteld over de 
werkzaamheden aan het 
monument, daarna werd de 
smederij bezichtigd. 
Daarna werd in het schathoes van de Menkemaborg een uitgebreide lunch genoten en 
konden de borg en tuinen worden bezichtigd. Alle aanwezigen hebben deze excursie als 
heel plezierig ervaren. 
 
 
 
 
31/12/21 ldk 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planning werkzaamheden voor het jaar 
 

     2022 
 
 

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. Daarnaast blijven er opdrachten 
binnenkomen. Verder komen er een aantal items voorbij die min of meer vallen onder 
regulier onderhoud. Zo moeten we de roestplekjes op een aantal hekken bijverven en wat 
rollagen en poeren worden bijgewerkt. 
 

Groot en klein groen 
 
Daar de top van de kleine berk in perk 5 is verdwenen, moeten we bezien of de stam gaat 
uitbotten. Een aantal heesters zijn nogal kaal aan de onderzijde. Dit geldt vooral de aan ons 
geschonken rododendrons. Omdat dit niet mooi is meten we van geval bekijken wat we 
eraan kunnen doen. Een paar hortensia’s moeten verpoot worden daar ze te dicht op elkaar 
staan. 
Ook in het komende jaar zal naast het reguliere onderhoud extra aandacht worden gegeven 
aan het nog aanwezige opschot.  
Tenslotte zal aan de hagen het nodige dienen te gebeuren. Een klein deel van de taxus zal 
misschien moeten worden vervangen. Op de plaats waar nu nog de restanten van buxus 
rond de graven staan, kunnen mogelijk andere haagplanten worden neergezet. 

 

Beletteren 
 
In perk 1 liggen nog verschillende zerken die nog nooit 
aan de beurt zijn geweest. Verder moeten een paar 
zerken nog worden afgemaakt. 
Dan zijn er een aantal steles zowel in perk 1 als 2 die 
zwart zijn geschilderd met de letters in het zilver. Het 
betreft met name de graven Hauser/Van Puffelen en 
Dieters Zuidema.in perk 1 en in perk 2 het graf van 
Vennik/Vrijs. Die kunnen op één dag met een 
verfrollertje worden gezwart. Als dat droog is kunnen de 
letters worden gedaan.  Van dit type monument uit de 
20er en 30er jaren is op de Zuiderbegraafplaats een 
veelvoud te vinden. Omdat er in deze periode weinig op 
de Noorderbegraafplaats is begraven, zijn deze steles 
hier op één hand te tellen. Daarom loont het de moeite 
ze eens alle te schilderen en beletteren. 
Uiteraard zijn er van de opdrachtengraven een aantal 
hoofdstenen die een beurt nodig hebben. 
 
De stele van Hauser/ Van Puffelen in perk 1 ziet er niet daverend uit. Nabestaanden hebben 
eerst met zilver alle letters bewerkt inclusief de vlakke voorzijde. Nu de zwarte verf is 
afgebladderd wordt het zilver weer geheel zichtbaar. Dat kan hersteld worden.  



Metselwerk 
 
Na de in 2021 gerestaureerde graven in perk 1 rij M ligt er ten westen hiervan nog één graf 
die op het lijstje staat: het monument op het graf Van der Feltz (grafnr. 1/N/017). Als dit graf 

hersteld is kan er in de rijen naar voren 
gewerkt worden: Rij K: Caspers op nr.80) rij 
L: Hessel Remmelts op nr. 69) en zo verder 
met enkele graven in de rijen F en E. 
Daarnaast is hier en daar partieel herstel 
nodig aan poeren die kapot zijn of rollagen 
waar wat aan moet gebeuren. 
Net als bij het beletteren zullen er 
opdrachtengraven worden hersteld en 
omgevallen hoofdstenen vastgezet. 
 
Deze kapotte zandstenen poer kan 
vervangen worden door een brok zandsteen 
uit voorraad.        

 
 

Hekken 
 
Net als in 2021 zullen enkele hekken die in de beginperiode (jaren 2014 en 2015) zijn 
geschilderd, met de kennis van nu opnieuw een beurt krijgen. 
De hekken uit opslag waarvan nu een tweetal in Beilen ligt, willen we zoveel mogelijk 
(her)plaatsen. Dit betreft de graven Aaldring/ Dilling (grafnr. 3/R/075), De Boer (grafnr. 
1/o/336) en Kalter/ Smit (grafnr. 3/Q/110). 
Als er voldoende middelen voorhanden zijn zouden we het hek Ten Wolde (grafnr. 3/S/062) 
met twee nieuwe 
hekdelen kunnen 
completeren. Want 
deze delen zijn niet 
in het baarhuisje 
noch op de 
gemeentewerf 
teruggevonden. 
Mogelijk biedt een 
bezoekje aan de 
Stichting Monument 
en Materiaal in 
Groningen een 
uitkomst. We zien 
wel hoe ver we 
komen. 
 
 
 
 
 
 
                       Van het hek wat oorspronkelijk op het graf Ten Wolde heeft gestaan, 
   Zijn alleen de voor- en achterzijde in het baarhuisje bewaard gebleven 

 



 
 
Overig 
 
*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. 
 
*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. 
 
*Uiteraard zien alle vrijwilligers uit naar het moment dat het hek rond het graf Brumsteede 
zal worden geplaatst. Dan is na een halve eeuw(!) het monument weer compleet. 
 
*We proberen in het komende jaar weer vanaf april t/m september rondleidingen te geven op 
de zaterdag. 
 
*Daarnaast willen we weer meedoen aan de landelijke week van de begraafplaats en de 
open monumentendag. 
 
*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 een rondleiding 
door het Asserbos maken. Dat is aangeboden door Marten van Dijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Definitieve planning van de laatste opknapbeurten in de historische perken 1 & 
3 in de komende jaren.  
 
Perk 1 
 

1/A/325N graf Bodzinga. Hoofdsteen herstellen en de omringende balken zo nodig 
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/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 is mogelijk. 
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. Herplaatsing als er een hek beschikbaar komt of kan worden gemaakt in een lay-out 
in overeenstemming met de omringende hekken. 
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. 



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. 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/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/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 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. 


