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DE OPGERIGTEN STEEN VAN RACHELS GRAF. STEENHOUWERS IN DE GRAFCULTUUR 
Deel 20 Kerkhovenreeks vanaf 13 april beschikbaar 
 
De opgerigten steen van Rachels graf – steenhouwers in de grafcultuur is het nieuwste boekje 
in de reeks uitgaven van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) over kerkhoven en 
begraafplaatsen in de provincie Groningen. Het is het twintigste deel in de serie en werd 
geschreven door Reint Wobbes. De foto’s zijn geleverd door Bertus Onderwater en Reint 
Wobbes. De tekstredactie, grafische vormgeving en productie van dit deeltje werd weer 
verzorgd door Ekkers & Paauw.  

Een steenhouwer is volgens de Van Dale een ‘arbeider die steen uit het gebergte, uit de 
groeve loshakt’ of een ‘persoon die steen doorhakken met hamer en beitel bewerkt’. Over de 
laatste ambachtsman gaat het in dit boekje. In de Groninger Kerkhovenreeks zijn reeds veel 
aspecten van kerkhoven en begraafplaatsen uitgezocht en beschreven. Aan de 
steenhouwers die de grafzerken vervaardigden, was tot dusver geen boekje gewijd. 

Er is niet veel bekend over de steenhouwers die overal in de provincie de natuurstenen 
grafzerken plaatsen op kerkhoven en begraafplaatsen. De resultaten van hun vakmanschap 
zien wij ook nog in stoepen, drempels, vensterbanken, gootstenen en drinkbakken, maar 
nergens is de rol van de steenhouwer zo groot als in de grafcultuur. Met dit boekje waarin 
ook een interview uit 2003 is opgenomen met steenhouwer Garmt Sander, destijds 90 jaar, 
geeft Reint Wobbes deze vaklieden de publicatie die zij verdienen  

De opgerigten steen van Rachels graf is vanaf vrijdag 13 april te bestellen via de (web)winkel 
van de Stichting Oude Groninger Kerken www.groningerkerken.nl/winkel of telefonisch via 
050-3123569. Het boekje kost € 6,00. Donateurs van de Stichting Oude Groninger Kerken 
krijgen 20% korting en betalen slechts € 4,80.  
 
Deze uitgave is de twintigste in een reeks over kerken en kerkhoven uitgebracht door de 
SOGK met als doel de belangstelling voor dit bijzondere culturele erfgoed in het 
Groningerland te bevorderen. Deze reeks wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 
uit het Dr. P.H. Wijkfonds.  
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Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, Communicatie en 
PR Stichting Oude Groninger Kerken woldring@groningerkerken.nl, tel: 050 – 3123569 of 
06-52102342.  
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