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Bijlage 2 Te behouden graven met een historische betekenis of 
grafbedekking met een opvallende kwaliteit ged. III 
begraafplaats Hollandscheveld 

 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij B, graf 40 

Naam overledene: Allert Everts 

Overlijdensdatum: 14 juni 1948 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Iedere tijd heeft zijn eigen problemen. Dit graf 
markeert hier de overgang van een redelijk 
eenvoudige samenleving naar een door techniek 
beheerste maatschappij, met alle gevolgen van dien.  
Allert Everts was vrachtwagenchauffeur en stierf door 
een ongeval met het oppompen van de band. Deze 
explodeerde, met gevolg dat de velg tegen zijn hoofd 
knalde. Hij was een van de eersten van een lange rij 
dodelijke ongevallen met voertuigen in onze 
omgeving, waardoor in vredestijd nu al meer mensen 
zijn gesneuveld dan in de hele tweede wereldoorlog. 

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij C, graf 51 

Naam overledene: Willy Meinen 

Overlijdensdatum: 12 mei 1948 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Een hoge, strakke steen met een bijzondere tekst: 
“Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen, hebt Gij u 
lof toebereid.” 
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij C, graf 68 

Naam overledene: Jacqueline Bos 

Overlijdensdatum: 12 maart 1949 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

“Zalig is het kinderlot. Jong gestorven, vroeg bij God”. 
Deze tekst is een tekst die in de 19e eeuw en begin 20e 
eeuw de mensen volop op de lippen lag, als het ging om 
de kindersterfte. We zien hem hier letterlijk 
weergegeven. De enige keer dat we dat op deze 
begraafplaats zien. 

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij D, graf 41 

Naam overledene: Berend Booij 

Overlijdensdatum: 22 augustus 1943 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Onder invloed van de Marantha-beweging, 
Pinkstergemeenten, enz. kwam er een nieuwe theologie 
binnen. In deze theologie is sprake van meerdere 
opstandingen en opname van de rechtvaardigen in Gods 
ogen. We zien dit letterlijk terug op deze steen. “Twee 
zijner broertjes zijn alreeds ontslapen. Maar te zamen 
zullen zij met de eerste opstanding ontwaken”.  
Er is sprake van een eerste opstanding. Dat geeft aan dat 
er ook een tweede wordt verwacht. De eerste is dan 
gericht op het wegnemen van de rechtvaardigen, terwijl 
de oude wereld nog ‘even’ blijft bestaan. 
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 1 

Naam overledene: Henkie Groote 

Overlijdensdatum: 4 mei 1938 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Kindergraf met graftrommel. Het graf zelf is in een opvallend 
moderne stijl uitgevoerd. Qua stijl is het grafje uniek voor dit deel 
van de begraafplaats van Hollandscheveld. 

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 20 

Naam overledene: H. A. Huisjes 

Overlijdensdatum: 7 december 1938 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Dit is het oudste graf op gedeelte III waarbij Jugendstil de 
grondslag is van het bovenste gedeelte, in plaats van de 
traditionele palmtak of de treurboom.  
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 23 en 25 

Naam overledene: David Kleine en Grietje Boertien 

Overlijdensdatum: 2 januari 1939 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Er was in de velden (Elim, Hollandscheveld) een eigen 
industrietje op het gebied van gegoten betonnen grafstenen. 
Dit werd gedaan door Geert Duinkerken, zie G.D. op de 
steen.  
De steen heeft tevens een bijzonder verhaal. 
Man en vrouw zijn op dezelfde dag overleden en kregen dus 
op de algemene begraafplaats samen 1 steen. Dit gebeurde 
nooit in dit gebied, omdat men simpelweg niet gelijk 
overleed en dus op afstand werd begraven. Het verhaal rond 
de steen wordt door de ouden nog vaak doorverteld. 
De kinderen uit dit gezin legden de basis voor de SDAP in 
Hollandscheveld en omstreken. 

 
 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 32 

Naam overledene: Chris van de Weide 

Overlijdensdatum: 23 maart 1939 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Het bijzondere aan dit monument is het hekwerk dat is uitgevoerd 
in Art Nouveau. 
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 44 

Naam overledene: Jan Nijmeijer 

Overlijdensdatum: 11 november 1939 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Dit grafmonument is uitgevoerd in een mooie organische, 
Jugendstilstijl. De belettering heeft al de strakke vormgeving 
van de Art Nouveaustijl. Het monument is vervaardigd van 
natuursteen.  

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 55 

Naam overledene: Gerard Fictorie 

Overlijdensdatum: 22 maart 1940 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Een mooi voorbeeld van Jugendstilvormgeving. In het 
cartouche is “Rust Zacht” aangebracht. Het cartouche is 
uitgevoerd in de laat 19e -eeuwse stijl. 
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 71 

Naam overledene: Albert Metselaar 

Overlijdensdatum: 17 november 1940 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Albert Metselaar heeft een leidinggevende rol gehad op 
economisch gebied (DLG, kunstmestinvoer, etc.). 
Medeoprichter en bestuurslid van de plaatselijke afdeling 
van het DLG, medeoprichter en bestuurslid van een 
aankoopvereniging die door gezamenlijke 
kunstmestaankoop aan grondverbetering deed, met hem als 
een van de grote promotors van dit werk. In een volgende 
fase is dit werk opgepakt door de tuinbouwvereniging, met 
als gevolg de grote omslag van land- naar tuinbouw, die 
mogelijk bleek door de al genoemde grondverbetering. 
De steen is typerend voor een bepaalde periode, de stenen 
versie van het “paoltie’, er zijn er meer van maar omdat de 
persoon ook scoort is het een mooi bijkomend iets dat hier 
ook sprake is van een typerende steen. 
Er is door het persoonlijke levensverhaal verhalend van te 
vertellen op het gebied van economische geschiedenis, de 
lange weg van straatarm arbeiderskind naar zelfstandig 
landbouwer, arbeidersemancipatie, economische strijd 
tussen arbeiders en winkeliers in de kerk, enz.  
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 107 

Naam overledene: Jacob Corba 

Overlijdensdatum: 30 september 1941 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

De steen is uitgevoerd in Art Nouveau stijl. In het timpaan is 
een bloemen – of tulpenmand uitgevoerd. Deze is 
uitgevoerd in de Jugendstilstijl. 

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 112 

Naam overledene: Koert (Bijleveld) 

Overlijdensdatum: 2 januari 1942 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Dit monument is de laatste houten ‘paal’ oftewel het ‘paoltie’ 
dat men op het graf kreeg. Door de familie ook redelijk 
onderhouden over al die jaren. Uniek materiaal dus. 
Het onderhoud gaat zover dat ongeveer 15 jaar geleden de 
oude plank vervangen is door een nieuwe, maar dan wel een 
exacte replica van de oude plank met de oude tekst erop. 
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 12 

Naam overledene: Alberdina Kroezen 

Overlijdensdatum: 25 mei 1935 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Het monument is de stenen voortzetting van het houten paaltje. 
Dit type is al vrij ouderwets voor de dertiger jaren van de vorige 
eeuw. In het timpaan is een sierlijke treurwilg aangebracht. 

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 16 

Naam overledene: J.J. de Jonge 

Overlijdensdatum: 13 augustus 1935 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Er zijn meerdere graven van dit type op de begraafplaats, maar 
deze is in de beste staat. Het monument kent een bijzondere 
timpaanopbouw in Art Nouveau stijl.  
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 19 

Naam overledene: Aaldert Blokzijl 

Overlijdensdatum: 2 september 1935 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Het monument heeft een bijzondere symboliek, veel tekst en 
citaat op de steen. 
Rond 1900 begon men in Hoogeveen mondjesmaat 
handgeschreven teksten op stenen te plaatsen. Een lang 
citaat als op deze steen is uniek. Op het monument is de 
parabel van de mannen die respectievelijk hun huis op zand 
en op een rots bouwden, geschreven.  
De vorm van het monument doet enigszins oosters aan, 
maar is een voortzetting van de Jugendstilvormen. Dergelijke 
monumenten met florale en oosterse elementen in het 
timpaan zijn typerend voor deze periode. De combinatie van 
een voor die tijd algemene vormgeving gecombineerd met 
een handgeschreven tekst, maakt deze steen bijzonder. 

 
 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 37 

Naam overledene: Margaretha IJmker 

Overlijdensdatum: 6 mei 1936 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Deze persoon is de ‘moeder’ van de beweging van 
Sabbatsvierders in de velden en staat in haar moederlijke rol als 
vrouw aan de wortel van de NSB van Hollandscheveld, samen 
met haar hier genoemde man, de 1e groepsleider van de Groep 
Hollandscheveld van de NSB, tevens WA-man. 
De drie kinderen op de steen zijn de eerste leden van de 
Jeugdstorm van Hollandscheveld e.o. geweest. 
De steen bevat een bijzondere vormgeving. 
Anders dan vermoed kan worden is er geen nieuwe plaat voor 
een oude steen geplaatst, maar is deze steen toentertijd 
geplaatst zoals we hem nu nog zien.  
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 41 

Naam overledene: Arend Booij 

Overlijdensdatum: juli 1936 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Dit monument is een eenvoudig, in beton gegoten monument. De 
belettering is handgeschreven. Het is een bijzondere voortzetting 
van het zogenaamde paaltje. Waarschijnlijk is dit monumentje 
door de nabestaanden zelf gemaakt.  

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 44 

Naam overledene: Jantje Eleveld 

Overlijdensdatum: 6 augustus 1936 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Deze steen is afgeleid van het houten grafmonument. De 
steen is opvallend strak vormgegeven met een doorgaande 
opbouw met treurwilg. Opvallend is het gespitste timpaan, 
waar de meeste grafstenen een afgerond timpaan kennen.  
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 52 

Naam overledene: Hendrik Wolting 

Overlijdensdatum: 9 november 1936 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Dit is het eerste grafteken op gedeelte III waarin een 
bijbeltekst volledig is uitgewerkt. “Gelijk zich een vader 
ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de Heere over 
degenen die Hem vrezen”. 
Het gaat niet om een niet alledaags rouwtekst, maar wel een 
tekst die gericht is op een diepe overtuiging van een nieuw 
begin in plaats van een op dat moment te constateren dood. 
Dit valt binnen de visie van de nieuwe wereld, wederkomst 
van Christus, enz. 

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 66 

Naam overledene: Titia Lunenborg 

Overlijdensdatum: 15 maart 1937 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Het grafmonument kent een sobere en strakke vormgeving, 
kenmerkend voor de periode vanaf ca. 1920-1925. In 
Hoogeveen werd deze stijl aanvankelijk mondjesmaat 
toegepast. In Hollandscheveld komen strakke 
grafmonumenten in de lijn van de Nieuwe Zakelijkheid pas na 
WOII meer voor. Qua kleurstelling (wit-zwart-grijs) en door de 
strakke vormgeving is deze steen uniek voor Hollandscheveld. 
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 90 

Naam overledene: Geertje Zwiers 

Overlijdensdatum: 21 oktober 1937 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Dit graf heeft als eerste een liedtekst “Welk een vriend is 
onze Jezus” (W.H.L. lied) buiten de psalmen om, en is van 
belang voor het verhaal van de kleine godsdienstige 
groeperingen in Hollandscheveld, Elim en Hoogeveen, die in 
de basis teruggaan op een kerkelijke beweging, waarin dit 
lied een sterke plek had. Deze tekst wordt vaker na WO II 
aangetroffen, maar voor WO II is deze uitermate zeldzaam. 
Het laat zien hoe de religieuze ligging was van Geertje 
Zwiers. Het is, voor zover bekend, de oudste vermelding van 
dit lied op een grafsteen. Omdat nogal wat mensen van deze 
groeperingen niet tot de gegoeden behoorden, of uit 
principe geen eigen graf kozen, bestaat de kans hen 
helemaal te missen. Vandaar dat dit graf als een unieke 
herinnering voor hen van belang is. 

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 104 

Naam overledene: Berend Duinkerken 

Overlijdensdatum: 29 maart 1938 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Monument dat een mengvorm is tussen het traditionele houten 
grafmonument en modernere, in steen uitgevoerde 
grafmonumenten. Dit monument is gegoten in beton. De 
belettering bestaat uit een handgeschreven plaat. Dit ziet men 
vaker in Hollandscheveld. De gekruiste takken zijn palmtakken.  

 

 
 


