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Graftrommels herontdekt
3 Expert onderzoekt Gro-
ninger graftrommels
3 Boekje over bijzonder
fenomeen in provincie

Nederland telt voor zo-

Door Bouwe van Norden
Groningen Nederland telt voor zo-

ver bekend nog ruim duizend graf-

trommels, blijkt

uit onderzoek

Door Bouwe van Norden

uit onderzoek

van funerair

deskundige Le-

on Bok. In deze

uitstaldozen

werden (en

worden) door-

gaans bij of op

een grafzerk

emen en een af-

een grafzerk

een krans, bloemen en een af-

scheidsgroet geëtaleerd.

Groningen is relatief rijk bedeeld

met deze schaarse herinneringen

aan de grafcultuur van de late 19e

en het begin van de 20e eeuw. Op

begraafplaatsen indeprovincie zijn

er meer dan 150 aangetroffen,

meldt Bok in het nieuwste deeltje

van de reeks Groninger Kerkhoven
van de Stichting Oude Groninger

Kerken (SOGK). Rust zacht lieve
vriendin – graftrommels op begraaf-
plaatsen en kerkhoven in de provin-
cie Groningen, luidt de titel.
Het boekje vult een leemte. Hoe-

wel er al veel is geschreven over de

grafcultuur in Stad en Ommeland,

is er over graftrommels nauwelijks

gepubliceerd. Bok, die bijna 2500

begraafplaatsen in Nederland be-

zocht, stelt dat zijn laatste pennen-

vrucht een voorproefje is. Op ter-

mijnverschijnt eengrote landelijke

publicatie over de nieuwsgierig

makende graftrommels. Hij hoopt

met zijn boeken bij te dragen aan

het behoud van en de kennis over

graftrommels en grafkransen.

Het verschijnselwerd begin 2006

onder zijn aandacht gebracht door

de april dit jaar overleden Harry de

Olde uit Zuidlaren (voorzitter

SOGK 1981-2002) en bouwhistori-

cus Jan Battjes uit Hoogezand. Tij-

dens zoektochten naar houten

graftekens hadden zij inGroningen

al 103 graftrommels gevonden. De

mannen stuurden Bok een oproep

voor de website van de Stichting

Dodenakkers.nl, omdat zijmeer in-

formatie over de grafdozen zoch-

ten. Hij onderstreept na jaren stu-

die dat ze ’meer waren dan zomaar

volkse uitingen van rouw’: "Graf-

trommels blijken een onderdeel te

zijn geweest van een internationale

handel en industrie. Ze waren een

wijdverspreid middel om een dode

te herdenken."

Bok stelt dat het ’aan de nieuws-

gierigheid van onderzoekers als De

Olde en Battjes te danken is dat

graftrommels aan de vergetelheid

zijn ontrukt’. "Hun vragen leidden

tot een grotere kennis over deze

trommels met grafkransen. Door

de toenemende aandacht zijn de af-

gelopen jaren ook veel graftrom-

mels gerestaureerd." Expert Evert-

JanHalkus uit Twello knapte er en-

kele op. Inmiddels zijn er in Gro-

ningen ook lokale initiatieven voor

het behoud van graftrommels.

Ze werden onder meer gebruikt

om verhoudingsgewijs goedkope

grafmonumenten meer uitstraling

te geven. De binnenkant van de

trommels was meestal wit ge-

maakt om de grafkransen beter te

latenuitkomen. InGroningenwerd

ook een heel bijzondere manier

aangetroffen om grafkransen een

plekje te geven. Zewerdenop enke-

le plaatsen geplaatst in een uitspa-

ring in een zerk. "Een voor Neder-

land unieke manier", verklaart Bok.

Almet al werden zeventien van die

ingebouwde ’trommels’ ontdekt,

waaronder een fraai exemplaar uit

1883 in Oude Pekela.

Rust zacht lieve vriendin is te be-
stellen via www.groningerker-
ken.nl/winkel of 050-3123569 ( 6
euro, donateurs 4,80). Het is deel
twaalf in een reeks over kerken en
kerkhoven die de belangstelling
voor dit culturele erfgoed in Gro-
ningen moet bevorderen.

¬ De zerk met inbouwde ’trommel’ op een graf uit 1883 in Oude

Pekela: bol glas geeft voldoende ruimte. Foto’s: Leon Bok

een krans, bloem

¬ Leon Bok

¬ Graftrommel in Thesinge.


