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Toegangsweg Registers grafzerken 

Ga naar: www.groningerkerken.nl, dan klikt u op ‘Groninger Kerken Digitaal’, dan op 

‘Registers’ (nog een keer klikken op ‘kom binnen’), en vervolgens rechtsboven in het scherm 

op ‘grafzerken’. 

Het register grafzerken 

Uitgangspunt van het register zijn de overleden personen die op de grafzerken staan. Het 

register is dan ook gesorteerd op de achternamen van deze personen. Wanneer meerdere 

personen op één grafzerk staan, is er niet één item ingevoerd, maar alle personen op de 

betreffende grafzerk. Bijvoorbeeld op een grafzerk staan vader, moeder en twee 

vroeggestorven kinderen. Dan zijn alle vier de personen apart met eigen gegevens 

ingevoerd.  

De achternamen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. Bij de vrouwen is hun 

meisjesnaam aangehouden. Zo staan ze ook in bijna alle gevallen op de grafzerken vermeld, 

ook als ze getrouwd zijn geweest. Alleen bij twintigste-eeuwse grafzerken komt het nog wel 

eens dat bij vrouwen hun trouwnaam wordt genoemd. Indien hun meisjesnaam vermeld staat 

op deze graven, is hun meisjesnaam aangehouden. In dit register kunt u haar dus vinden 

onder de achternaam die ze bij haar geboorte heeft meegekregen.  

Het register is een dynamisch register. Items kunnen worden aangevuld met 

informatie. Ook komen er steeds meer items bij. Nog niet alle kerkhoven zijn namelijk 

ingevoerd. Maar ook zijn nog niet alle kerkhoven geïnventariseerd. Daarbij komt dat de 

SOGK alsmaar meer kerken onder haar beheer krijgt. De kerkhovencommissie zal daarom 

bezig blijven met inventariseren, met invoeren van grafzerken en met het toevoegen van 

(nieuwe) informatie. Vindt u een (type)foutje of heeft u informatie waarvan u denkt dat het 

interessant is voor het register. U mag ons hier altijd over mailen: info@groningerkerken.nl.  

De zoekfunctie 

Behalve op achternaam kunt u op meerdere eigenschappen zoeken. U klikt dan op het 

vergrootglas rechtsbovenin. Dit is de zoekfunctie van het gehele register. U wilt zoeken in 

een deel van de registers, namelijk het deel ‘grafzerken’, dus klikt u bij ‘In:’ op het witte 

rondje voor ‘register grafzerken’. U kunt nu in verschillende velden zoektermen intypen. U 

kunt kiezen of u alle velden invult, maar u kunt ook slechts één of twee of een paar velden 

gebruiken. Net wat u weet of weten wilt:  

- ‘Voornaam’ en ‘achternaam’ spreken voor zich.  

- Bij ‘kerkhof’ kunt u zoeken op de plaats waar het betreffende kerkhof zich bevindt, 

zoals Solwerd, Niezijl of Eenrum.  

- Per kerkhof hebben alle graven een eigen nummer gekregen. Als u op de website 

een graf van iemand in Obergum aan het bekijken bent en dat is bijvoorbeeld graf 5. 

Maar nu wilt u weten wie er naast hem/haar ligt dan typt u bij kerkhof ‘Obergum’ in en 

bij ‘grafaanduiding’ 6. U vindt dat graf 6 op het kerkhof van Obergum.  

- Bij ‘periode geboorte’ en ‘periode overlijden’ kunt u zoeken op een bepaalde periode 

waarvan u vermoedt dat de persoon of personen die u zoekt zijn geboren en/of zijn 

overleden.  

- Het veld ‘trefwoord’ speurt alle informatie af die is ingevoerd. Wilt u bijvoorbeeld 

weten welke personen marmeren grafstenen hebben, dan typt u ‘marmer’ in bij 



‘trefwoord’ . Maar ook als u wilt weten welke grafschriften de woorden ‘rust zacht’ of 

‘gedenk te sterven’ bevatten, dan kunt u dat met ‘trefwoord’ opzoeken. Andere 

voorbeelden: u zoekt naar plaats van geboorte of overlijden, naar graven die een 

vlinder als afbeelding bevatten, die als echtgenote een ‘Anna’ hebben: u kunt alle 

zoektermen die u niet kwijt kunt bij de ander velden invoeren bij ‘trefwoord’.  

Ik noemde net het voorbeeld ‘rust zacht’ en ‘gedenk te sterven’. Hier gaat het om meerdere 

woorden waar u op zoekt. In dat geval dienen zich meerdere zoekopties aan, drie om precies 

te zijn. De eerste zoekoptie is dat u alle personen wilt vinden met grafteksten waarin of het 

woord ‘rust’ of het woord ‘zacht’ of allebei in voorkomt. In dat geval kiest u onderaan bij 

‘Vind:’ voor ‘Elk woord’. Maar misschien wilt u wel alleen die grafteksten vinden waarin 

allebei de woorden voorkomen, zowel ‘rust’ als ‘zacht’, ongeacht of de woorden naast elkaar 

staan of niet. In dat geval kiest u bij ‘Vind:’ voor ‘Alle woorden’. Als u alleen de combinatie 

van beide woorden wilt vinden, dus de woorden ‘rust zacht’ naast elkaar, dan kiest u bij 

‘Vind:’ voor ‘Exacte combinatie’.  

Andere opmerkingen ter toelichting 

- Het komt voor dat de nummering van een kerkhof gebruikt maakt van rijen. In dat 

geval bestaat de grafaanduiding uit een rijnummer, gevolgd door een streepje, en 

een grafnummer. In Oostum is dat bijvoorbeeld het geval. Het graf van Bonne van 

Dijk staat daar op rij 4 en is de tweede op die rij. Haar grafaanduiding is daarom: 4-2. 

- Het woord ‘zerk’ duidt in dit register op dat gedeelte van het grafmonument waarop 

de graftekst staat. In de meeste gevallen is dit gedeelte met de graftekst dezelfde als 

het hele monument. Bij liggende grafstenen bijvoorbeeld. Maar het komt ook voor dat 

het grafmonument bestaat uit een hek om het graf, met daaraan een glasplaat 

waarop de graftekst staat. Zerk is in dat geval de glasplaat. ‘Afmetingen zerk’ geeft 

dan de afmetingen van de glasplaat weer en niet van het hekwerk. Dat wordt elders 

beschreven (bij ‘omrastering’). Dit komt ook voor bij graven met een grafbedekking 

met een staande lage steen aan het hoofdeinde, waarop de graftekst staat.  

- Wanneer ‘staat van onderhoud’ vermeld staat, gaat dat om de staat op het moment 

dat de inventarisatie heeft plaatsgevonden. De datum van de inventarisatie staat 

daarom als het goed is ook vermeld. Alleen bij het kerkhof van Solwerd is dat 

onbekend.  

- Wanneer sprake was van dezelfde achternamen, hebben we zoveel als mogelijk is 

familieverbanden proberen te achterhalen met behulp van www.allegroningers.nl. 

Deze verbanden staan bij de betreffende personen beschreven.  

- De grafgegevens zijn afgelopen decennia per kerkhof geïnventariseerd door 

vrijwilligers. Het register grafzerken is op deze gegevens gebaseerd. Hoewel een 

standaard inventarisatieformulier is gebruikt, heeft elke inventariseerder een eigen 

manier van inventariseren. Dat verklaart eventuele verschillen per kerkhof. Zo geldt 

voor Solwerd bijvoorbeeld dat de graven niet zijn opgemeten. Om die reden hebben 

we bij Solwerd geen grafafmetingen ingevoerd.  

- Het invoerproces is een proces van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht (geweest). 

Hierdoor komt het dat bij de kerkhoven die aan het begin zijn ingevoerd minder 

informatie vermeld staat dan bij de kerkhoven die in een later stadium zijn ingevoerd. 

Dat wil niet altijd zeggen dat er minder informatie bekend is van de eerste paar 

ingevoerde kerkhoven. Het is goed mogelijk dat deze informatie wel aanwezig is en 

genoteerd staat in de inventarisatiemappen die in de mediatheek staan. (Datum van 

http://www.allegroningers.nl/


inventarisatie is bijvoorbeeld een veld die we pas later hebben toegevoegd. Het voert 

te ver om de reeds ingevoerde kerkhoven bij langs te gaan en daarvan ook de 

inventarisatiedata in te voeren. Dan moet ik alle personen stuk voor stuk bij langs 

gaan!) Mocht u meer informatie willen weten, zoals de inventarisatiedatum van 

Breede, dan is het mogelijk dat deze in de mediatheek te vinden is. U kunt daarvoor 

terecht in/bij onze mediatheek (mediatheek@groningerkerken.nl).  

Grafsymboliek 

Hier volgt een korte uiteenzetting over de betekenis van verschillende grafsymbolen 

overgenomen van www.overhetgraf.nl. 

VLINDER 

 

  

 

 

 

Het symbool van de onsterfelijke ziel, met name de drie stadia, die de menselijke ziel 
doorloopt: 

leven, dood en wederopstanding. 
Ook is hij door zijn teerheid en korte levensduur symbool van de kortstondigheid van 

het leven. 

ZANDLOPER  

ZANDLOPER 

 

  

 

  

 

Duidt op het kortstondige van het leven en op het gestaag naderen van het 
stervensuur. 

Met vleugels van een duif symbool van de vervliegende tijd en de vergankelijkheid 
van de mens. 

Met een vleugel van een duif én van een vleermuis is het het symbool van 
de tijd die vervliegt, bij dag en bij nacht, bij goed en kwaad. 
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AFGEBROKEN ZUIL 

 

Het symbool van het jong afgebroken leven. 

 

PALMTAK 

 
Symbool van de overwinning op de dood. 

  

ZEIS 

 
Het attribuut van de dood, 'de grote maaier '. 

 

  



SCHEDEL / TREURWILG of TREURBOOM 

 
(met gekruiste beenderen) 

Vanitassymbool: gewezen wordt op de kortstondigheid van het leven 
en de betrekkelijkheid van alle aardse bezit 

Symbool van rouw en verdriet. 
De hangende bladeren symboliseren de tranenstroom die in de aarde verdwijnt. 

Voor de Germanen was de wilg hét symbool van de dood. 

  

GEKNAKTE BLOEM (Lelie?) 

 
Symbool van zuiverheid, maar ook van de 'bleke dood' 

  

 
Net als de afgebroken zuil is de geknakte bloem het symbool 

van het jong afgebroken leven. 

  

 

 

 

 



SLANG 

 

De staartbijtende slang is oneindig, het begin en het eind, alpha en omega. 
Zij wijst op het feit dat alles besloten is binnen de macht van God en op de 

oneindigheid. 

 KRUIS, ANKER, HART 

 
Geloof, hoop en liefde 

Grafsymboliek op alfabetische volgorde en vollediger: 

Alpha en omega  
eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. Symbool voor God als begin en einde 
van alle dingen 

Anker  
symbool voor vastberadenheid en trouw. Als christelijk symbool betekent het hoop 

Aren 
symbool van Christus, het Brood des Levens en van de Eucharistie of het Avondmaal 

Boek of Bijbel 
verwijst naar het boek des levens. Veel priester- en domineesgraven laten een 
opengeslagen bijbel zien met een Bijbeltekst 

Geknakte bloem 
de bloem is het prototype van de ziel 



Doornenkrans 
symbool van de zonde van de mens en de daaruit voortvloeiende gevolgen 

Druivenrank met druiven 
bloedsymbool als teken van leven en dood. Ook verwijzing naar het Avondmaal, c.q. 
offerdood van Christus 

Duif 
symbool van liefde, onschuld en eenvoud. Bij christenen symbool voor de verloste 
ziel van de overledene. 

Eikenblad of eikentak 
symbool voor de onsterfelijkheid. Eikenhout werd als onverwoestbaar beschouwd. 

Engel met bazuin 
symbool voor het Laatste Oordeel. 

Handen 
twee in elkaar grijpende handen als symbool voor de liefde en verbondenheid over 
het graf heen als man en vrouw. 

Kaars 
symbool van Christus als het licht van de wereld. 

Klimop 
symbool voor eeuwig leven in verband net de altijd groene bladeren 

Kruis  
voor het zijn intrede deed in het christendom was het al een teken van verzoening 
van hemel en aarde. 

Lam 
Christus als Lam Gods. Symbool voor reinheid en onschuld. 

Lelie 
symbool voor zuiverheid en maagdelijkheid. De aartsengel Gabriel wordt meestal 
met een lelietak in de hand afgebeeld als hij de geboorte van Jezus aankondigt aan 
Maria. 

Obelisk 
als symbool van het heersen over de vier windstreken, dus macht. 

Omgehakte boom 
verwijzing naar kortstondig leven. 

Palmboom 
staat in Joods-christelijke traditie als symbool voor het paradijs. 

Palmtak 
in de christelijke traditie als overwinning op de dood door Christus. 



Pelikaan 
deze vogel, zo gaat de legende, pikte zijn eigen borst open om zijn jongen te voeden. 
Overdrachtelijk heeft Christus zich opgeofferd voor de mensheid. 

Roos 
verwijst naar Maria en het lijden ( de doornen van de roos) van Christus. De vijf 
blaadjes aan de roos stellen de vijf wonden van Christus voor. 

Schedel 
al of niet met twee gekruiste botten symbool voor het kortstondig leven. Veel in de 
kunst van de 17e eeuw uitgebeeld als vanitas-symbool. Alles is ijdelheid (Prediker). 

Schelp 
als symbool voor vruchtbaarheid, liefde en leven. 

Slang 
oud symbool voor leven en dood. Als de slang in haar eigen staart bijt is zij oneindig 
en duidt op het eeuwige leven. 

Taxus 
symbool voor onvergankelijkheid door de altijd groene bladeren. 

Toorts of fakkel 
de omgekeerde uitdovende fakkel telt het gedoofde leven voor. 

Treurwilg 
symbool voor rouw en verdriet. 

Vleermuis 
een vleermuis heeft altijd bij de mensheid in een ongunstig daglicht gestaan. Een 
dier van de nacht en bovendien waren er afbeeldingen van duivels met 
vleermuisvleugels. 

Vlinder 
symbool voor de onsterfelijke ziel. Vaak te zien in de vorm van een rups, een cocon 
en een vlinder. Leven, dood en wederopstanding. 

Urn 
al in de oudheid een symbool voor dood en rouw. Met een rouwsluier erbij krijgt het 
een betekenis van het zich afwenden van de (buiten-) wereld. 

Zandloper 
duidt op het kortstondige leven. Vaak voorzien van vleugels, een duivenvleugel stelt 
de dag voor en een vleermuisvleugel de nacht. 

Zeis 
attribuut van de dood, die als de grote maaier een mensenleven oogst. 

Zuil 
indien afgebroken geeft dit een plotselinge dood weer. 


