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Een begrafenis 
in het verleden 

Op 25 mei 1914 vond tijdens een bijeenkomst in café Bazuin in Hijken de oprich-
tingsvergadering van de Begrafenisvereniging `Hijken en Omstreken' plaats. Het 
honderdjarig jubileum is op 25 mei 2014 gevierd met onder andere de uitgave 

Honderd jaar begrafenisvereniging Wijken en Omstreken' (zie elders in dit 
artikel) die is samengesteld door Geert Seubring (1926-2013) en bestuursleden 

van de vereniging. Dit was voor de redactie aanleiding een bijdrage te schrijven 
over begrafenisgebruiken in de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw en het 
ontstaan van begraafplaatsen in de voormalige gemeente Beilen. 

Voorzorg 
Toen er nog geen begrafenisverenigingen of uit-
vaartinstellingen waren, was men in de besloten 
dorpsgemeenschappen bij sterfgevallen op hulp 
van de gemeenschap aangewezen voor wat betreft 
het regelen van de begrafenis en alles wat daarbij 
te pas kwam. 
De Drenten hielden er al vroeg rekening mee dat 
eens de tijd van heengaan zou komen. Een jong 
pasgetrouwd stel zorgde ervoor dat bij de aanschaf 
van de noodzakelijke uitzet ook zogenaamde 'huus-
holdplanken' kwamen. Dit waren ongeschaafde 
eiken planken, die boven de deel werden bewaard 
om daarvan te zijner tijd de doodskist te laten ma-
ken door de dorpstimmerman. Het was namelijk 
niet altijd zeker dat wanneer zich een sterfgeval 
voordeed, de timmerman over voldoende droog 
eikenhout kon beschikken. Het moesten wel ei-
kenhouten planken zijn; vurenhouten planken 
waren een teken van armoede. Ook werd er direct 
na de trouwerij gezorgd voor de doodshemden, het 

'hennekleed', waarin het lijk bij de 'hengang', het 
overlijden, werd gekleed. Het 'hennekleed' werd 
met band en lint in het kabinet bewaard en om 
vergelen door het liggen te voorkomen werd het 
elk jaar gewassen en gestreken. 

De noodnaobers 
Noodnaobers zijn de buren die in geval van nood 
verplicht waren hulp te verlenen. Gewoonlijk waren 
er, wanneer iemand was overleden, aan weerszij-
den van het sterfhuis vijf buren naoberplichtig. 
Dit aantal kon plaatselijk verschillend zijn. Deze 
noodnaobers hadden tot taak alles te verrichten en 
te regelen wat in verband met het sterfgeval nodig 
was. Uiteraard moest wel overleg met de familie, de 
nabestaanden, plaatsvinden. In dit verband maakte 
het niets uit in welke verhouding de naobers tot de 
overledene stonden of tot welke kerk zij behoorden. 
Alleen naaste familie had op dat moment geen 
plichten al was men noodnaober. 
Zodra iemand was overleden, werd de eerste buur- 
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man rechts hiervan in kennis gesteld, al was het 
midden in de nacht. Die bracht direct de andere 
buren op de hoogte. Uit elk naoberhuis ging dan 
een volwassene naar het sterfhuis om het lijk af 
te leggen; een vrouw of een man, al naar gelang de 
overledene een vrouw of een man was. Nadat het 
lijk was gewassen, werd de dode het doodskleed als 
een mantel omgehangen. Een van de naobervrou-
wen naaide met een speciaal daartoe meegebrachte 
naald en draad de zoom in het `hennekleed'. Als dit 
was gebeurd, werden naald en draad in het vuur 
geworpen, want deze mochten nergens meer voor 
worden gebruikt. Dat zou ongeluk aanbrengen, zo 
meende men. Wanneer met deze naald een tand 
of kies zou worden aangeraakt, dan zouden alle 
tanden en kiezen van betrokkene uitvallen. 
De beide naaste buren brachten per kruiwagen de 
huusholdplanken naar de timmerman en gaven 
hem opdracht tot het maken van de doodskist. Dit 
werk had voorrang boven alle andere werkzaamhe-
den. De timmerman verfde de kist dofzwart. De kist 
werd vervolgens door de buren opgehaald. Hiertoe 
gingen de tien noodnaobers gezamenlijk naar de 
timmerman en ieder betaalde de timmerman uit 
eigen zak een stuiver voor zijn werk, niet meer en 
niet minder. Eigenlijk was dit een soort belasting die 
de noodnaobers moesten opbrengen ten behoeve 
van de nabestaanden. 

overlijden om een akte te doen opmaken en de 
predikant moest op de hoogte worden gebracht. 
Dit was de taak van de buren, evenals het leedaan-
zeggen in het dorp en bij familieleden elders. De 
adressen werden in onderling overleg verdeeld. 
Het overlijden moest zoveel mogelijk persoonlijk 
worden aangezegd. Alleen wanneer de afstand te 
groot was, gebeurde dit per briefkaart. 
Als een boer stierf die tevens iemker was, dan werd 
het overlijden ook aan de bijen aangezegd, korf 
voor korf met ongedekt hoofd. Gewoonlijk werd dit 
gedaan door een van de naaste familieleden, maar 
ook wel door een naober. De bekendmaking aan de 
bijen luidde: 'De weduwe van . . lat je bekendmaken, 
dat heur man overleden is' 
Hieraan werd stipt de hand gehouden. Werd dit 
aanzeggen achterwege gelaten, dan zouden de 
bijen de weduwe of de andere erfgenamen niet als 
haar 'heerschap' erkennen; de korven zouden dan 
spoedig verlaten zijn. 
Als de aangifte bij de burgerlijke stand was gedaan, 
moesten de kerkklokken worden geluid. Dit was 
ook een taak van de naobers. Vroeger geloofde men, 
dat de duivel geen vat zou krijgen op de ziel van de 
overledene, wanneer de klanken van de kerkklok-
ken over het dorp daverden. De klokken waren in 
een ver verleden gezegend door een geestelijke, 
vandaar dat ze gezien werden als een afweermiddel 
tegen duivelse machten. 

In het sterfhuis 
Na het afleveren van de kist in het sterfhuis, werd 
het lijk gekist, 'in 't vat legd'. Hier waren alle nood-
naobers, zowel mannen als vrouwen bij aanwezig. 
De kist werd vervolgens op een paar stoelen voor 
een van de ramen in het woonvertrek geplaatst. 
De luiken voor de ramen werden gesloten, of bij 
afwezigheid van luiken werden witte lakens voor 
de ramen gehangen. Over de spiegel werd een doek 
gehangen en wanneer er een duiven- of andere 
vogelkooi in het vertrek aanwezig was, werd hier-
over ook een doek gehangen, zolang het lijk in het 
vertrek stond. De klok werd stilgezet op het tijdstip 
van overlijden. 
Gewoonlijk bleef het lijk vier of vijf dagen in het 
sterfhuis; normaal was de begrafenis op de vijfde dag, 
tenzij deze op een zondag viel. Wanneer een sterfgeval 
in de zomer plaatsvond, werd bij walm weer wel een 
schoteltje met gemalen koffie onder de kist geplaatst 
tegen mogelijke onaangename lijklucht. 

Aangifte doen 
Bij de burgerlijke stand op het gemeentehuis in 
Beilen moest aangifte worden gedaan van het 

► Rouwende 
vrouwen op 
weg naar 
het kerkhof 
(Tekening 
van R. Dozy) 
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Uit de manier van luiden kon worden opgemaakt 
wat voor persoon overleden was en of het iemand 
uit het kerkdorp Bellen of uit een van'  e buitendor-
pen betrof. In het eerste geval liet men de kerkklok-
ken eerst kleppen, alvorens deze te luiden. Daarna 
werd voor een volwassen man bijvoorbeeld met 
korte tussenpozen drie keer geluid, voor een vrouw 
twee keer en voor een kind een keer. Het verluiden 
gebeurde in de voormiddag. Soms duurde het wel 
een half uur. 
De buurvrouwen zorgden daags voor de begrafe-
nis dat alle benodigdheden, zoals borden, vorken, 
lepels, messen, koppen en schotels enzovoorts in 
voldoende mate aanwezig waren, en dat de no-
dige etenswaren werden ingeslagen. De mannen 
moesten zorgen dat er voldoende tafels, banken 
en stoelen kwamen, zodat de gasten konden zitten. 
Hiermee waren de naoberplichten vervuld tot de 
dag van de begrafenis. 

De begrafenis (de groeve) 
Op de dag van de begrafenis, de groeve, kwamen 
de beide naaste buurvrouwen al vroeg naar het 
sterfhuis. 
Zij moesten ervoor zorgen dat de genodigden goed 
konden worden ontvangen. De grote kraantjespot-
ten met koffie en de schalen met koek moesten 
klaar staan voor de gasten en verder moest het 
begrafenismaal worden klaargemaakt, voor wan-
neer 'het volk' van het kerkhof terugkwam. 

Enkele buren, niet de naaste buren, zorgden er in 
de vroege morgen voor dat het graf werd gegra-
ven. Wanneer dit klaar was, werd korte tijd een 
torenklok geluid. Deze buren zorgden ook voor een 
boerenwagen, waarop het lijk naar het graf gereden 
zou worden en voor een of twee zwarte paarden 
om de wagen te trekken. Was de overledene een 
eenpaardsboer, dan was één paard voldoende, 
maar was hij een tweepaardsboer, dan moesten er 
twee paarden worden aangespannen. Degene die 
de paarden mende, moest naast de wagen lopen. 
Geleidelijk werd het in het sterfhuis een drukte 
van belang. Het was een geroezemoes van stem-
men van familieleden, vrienden en bekenden, die 
elkaar vaak in lange tijd niet hadden gezien. Al-
lerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden werden 
uitgewisseld. Er heerste helemaal geen gedrukte 
stemming, zoals eigenlijk zou mogen worden ver-
wacht. Er werd gezellig gekeuveld onder het genot 
van koffie met koek, en 'stoet met schink'. Als men 
hier genoeg van had gehad, kon men de toenmalige 
volksdrank, warm bier, drinken. 
Voor het vertrek van de begrafenisstoet hield de 
predikant een toespraak en werd aan de aanwezi- 

• Op het kerkhof bij de laatste rust-
plaats van de overledenen. Oostindisch-
inkttekening van Dirk Nijland (Drents 
Museum, Assen) 
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gen gevraagd of zij nog afscheid wilden nemen van 
de dode. Daartoe werd de kist geopend. Een vrouw 
die zwanger was, mocht het lijk niet zien; dit zou 
schadelijk kunnen zijn voor het te verwachten kind. 
Daarna werd de kist weer gesloten en door de buren 
op de wagen geplaatst. Voor de stevigheid werden 
enkele bossen stro naast de kist gelegd, want de 
wegen waren niet altijd effen. Heel vroeger was het 
gewoonte dat enkele vrouwen op de wagen met 
het lijk meereden naar het kerkhof; er is een tijd 
geweest, dat zij op de lijkkist zaten. 

Over de kist werd een zwart kleed gedrapeerd. Dat 
kleed was eigendom van de (hervormde) diaconie 
en werd bewaard in het armenhuis. Een van de 
buren zorgde ervoor dat het tijdig werd opgehaald 
en na de begrafenis werd teruggebracht. Degenen, 
die het lijk naar het kerkhof volgden, stelden zich 
achter de wagen op in volgorde van de graad van 
verwantschap. Eerst alle mannen en daarna de 
vrouwen. De dorpsgenoten sloten zich zoveel 
mogelijk aan bij de rouwstoet om de overledene 
de laatste eer te bewijzen. Voordat de stoet naar 
het kerkhof vertrok, kregen de dragers een borrel 
aangeboden. 
De wagen reed in vlot tempo vanaf het sterfhuis via 
de 'reeweg' naar het kerkhof. De reeweg is de weg 
die van elk huis naar het kerkhof voerde. Van deze 
vaste route werd niet afgeweken. Als de stoet in de 
buurt van de kerk kwam, werden door de buren de 
klokken geluid; dit luiden duurde totdat de kist bij 
het geopende graf was geplaatst. Bij het kerkhof 
aangekomen, werd het paard uitgespannen en de 
kist aan de voorkant van de wagen afgeschoven. De 
klokkenluiders spoedden zich nu ook naar het graf, 
waar de predikant een korte grafrede hield. Na het 
neerlaten van de kist in het graf vertrok de stoet in 
dezelfde volgorde naar het sterfhuis. 
Voor 1880 was het gebruikelijk dat er bij het graf 
geen lijkrede werd gehouden. Na het neerlaten van 
de kist in het graf ging men dan naar de kerk, waar 
de predikant een korte lijkrede uitsprak bij een 
vóór- en nazang, zonder tussenzang. De predikant 
ontving in de 19de eeuw voor een lijkpreek f. 1,50 
als beloning boven zijn traktement. 
De buren zorgden ervoor dat het graf werd gedicht. 

De in het sterfhuis achtergebleven buurvrouwen 
hadden intussen de vensterluiken geopend of 
eventueel de lakens voor de ramen weggehaald. 
Bij de uitgang van het kerkhof was gewoonlijk een 
collectebus of -schaal geplaatst, waarin men een 
gave kon deponeren voor de armen. De naaste fa- 

milie van de overledene gaf geld dat in een papiertje 
was verpakt, met garen omwonden. 

Het begrafenismaal (groevemaol) 
In het sterfhuis stond het begrafenismaal gereed. 
De buurman die de lijkwagen had gereden, kreeg 
een zitplaats aan het hoofdeinde van de tafel die 
voor de gasten op de deel was ingericht. De dominee 
nam plaats aan het hoofdeinde van de tafel in de 
grote keuken, waar de familie zat. Voordat de maal-
tijd begon, stelde de dominee zich op in de deur 
tussen de keuken en de deel en ging voor in gebed. 
Het begrafenismaal bestond vroeger uit kapucijners 
met gekookte ham en worst. Er werd altijd voor 
gezorgd dat men een ham in de wiemel in voor-
raad had met het oog op een eventueel sterfgeval. 
Verder was er stokvis met gesmolten boter en als 
`dessert' rijstebrij met boter en bruine suiker. Bo-
vendien nog wittebrood, roggebrood en geraspte 
kaas. Men kon hierbij dan nog bier drinken zoveel 
men lustte. Het zou de eer van de familie te na zijn 
als er niet voldoende te eten en te drinken was. Het 
was ook de bedoeling dat er nogal wat overbleef 
voor de armlastigen en de zwervers die altijd op 
een `groevemaol' afkwamen; dan konden zij zich 
ook eens een keer rond eten. 
Voor de rijstebrij was veel melk nodig. Iedere buur 
leverde gratis zijn aandeel. Had een nabuurschap 
veel arbeiders met weinig vee en weinig melk, dan 
werd buiten de nabuurschap melk gevraagd en 
pro deo afgestaan. Familieleden brachten vroeger 
ieder een boterkluit mee ter begrafenis, 1 of 2 kilo, 
al naar gelang men boter produceerde. Later werd 
de botergift vervangen door een financiële bijdrage 
in de begrafeniskosten. 
Sinds 1880 werd de ouderwetse begrafenismaaltijd 
vervangen door de 'koude maaltijd' van koffie, stoet 
en ham. 
Voor beide soorten van maaltijden leende de ge-
hele nabuurschap, zo ver nodig, borden, vorken en 
messen, die de dag na de begrafenis weer werden 
opgehaald. 
In de oorlogsjaren 1916 tot 1918 was het door de 
distributiemaatregelen niet mogelijk om begra-
fenismaaltijden te houden. Men kon geen koffie 
krijgen, geen wittebrood of Drentse stoet, en er 
was minder vlees verkrijgbaar. Daarom vonden in 
deze jaren de begrafenissen niet meer tussen 12.00 
uur en 14.00 uur plaats, maar omstreeks 15.00 uur 
of 16.00 uur, zodat een ieder thuis eerst het mid-
dagmaal nuttigde. 

De predikant sloot de maaltijd met een dankgebed 
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af. Daarna bleef men nog enige tijd bijeen, terwijl de 
buurvrouwen alles afruimden en schoonmaakten. 
Geen van de huisgenoten mocht op deze dag ook 
maar iets doen, zelfs geen kopje koffie inschenken. 
Deed men dit toch, dan gold dat als een belediging 
voor de buurvrouwen. Wanneer alles was afgewas-
sen en beredderd, werd nog theegedronken of soms 
koffie. Hiermee was de begrafenisplechtigheid ten 
einde en gingen de gasten huiswaarts. Wanneer 
de buurvrouwen de laatste afwas hadden gedaan, 
waren hiermee de naoberplichten vervuld. Ze 
konden erop rekenen dat, wanneer zij in eenzelfde 
situatie terechtkwamen, zij ook hulp van de buren 
zouden krijgen. 

Rouw 
Men hechtte veel meer dan nu aan de uiterlijke 
tekenen van de rouw. Aan de kleding was dit dui-
delijk herkenbaar. 
De mannen droegen een zwarte lakense jas, broek, 
vest en een hoge hoed met zwarte zijde of een 
andere stof omgeven. Voor 1880 hing deze stof rug-
waarts af tot zo lang men de overledene naar het 
graf had gebracht; bij het verlaten van het kerkhof 
werd de stof om de hoed gebonden. Op de eerste 
zondagen na het overlijden verschenen de mannen 
met de hoed in de kerk. Niet naverwante familie-
leden droegen zowel bij de begrafenissen als op de 
volgende zondagen meestal ter linkerzijde aan hun 
pet een zwart `droefien' (kokarde). 
Vrouwen droegen tijdens de rouwtijd ook zwarte 
kleren. Bovenop het oorijzer droegen zij in de rouw-
tijd een zwart kanten hoedje. 
De rouwtijd was voor echtgenoten, kinderen en 
ouders in vrijwel geheel Drenthe een jaar en zes we- 

ken; voor broers en zusters een halfjaar, voor ooms 
en tantes drie maanden en voor neven en nichten 
zes weken. Het kwam soms in grote families wel 
voor, dat men door het streng in acht nemen van 
deze rouwgebruiken jaren achtereen rouwkleren 
droeg, wanneer zich in die familie met tussenpozen 
sterfgevallen voordeden. 
Soms konden de omstandigheden ertoe leiden, 
dat de man al binnen de rouwtijd hertrouwde; 
bijvoorbeeld met het oog op de verzorging van de 
kleine kinderen. In dat geval ging ook zijn nieuwe 
echtgenote voor de eerste vrouw van haar man in 
de rouw. 

In de loop van de 20ste eeuw werden de taken van 
de buurtschap steeds vaker overgenomen door 
begrafenisverenigingen. Na verloop van tijd gingen 
steeds meer van deze 'onderlinger' op in grote 
uitvaartmaatschappijen, waardoor de oude band 
met de dorpsgemeenschap verdween. Hijken heeft 
al honderd jaar zijn eigen 'onderlinge' begrafenis-
vereniging behouden. 

Begraafplaatsen 

Tot 1829 
Tot 1829 werden de overledenen uit de gemeente 
Beilen rondom de kerk begraven. Elke familie bezat 
een gedeelte van dit kerkhof. Van het eeuwenlang 
begraven rondom de kerk van Beilen is niets meer 
terug te vinden. De meeste mensen - het 'gewone 
volk' - moesten het tot 1829 - en ook daarna - doen 
met een 'paoltien', een houten plank, beschilderd 
met personalia en eventueel wat doodssymboliek 
als decoratie. Door weersinvloeden zijn deze houten 
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graftekens verdwenen. Voor de beter gesitueerden 
was een staande zerk weggelegd. Een liggende 
steen, of een fraai vormgegeven grafmonument was 
in de 19de eeuw voorbehouden aan de dorpselite, 
zoals de arts, notaris of dominee. Als gevolg van 
het uitsterven en vertrekken van families die zorg 
droegen voor een graf en herinneringen hadden aan 
de overledene, en de drang tot soberheid en netheid, 
zijn in de vorige eeuw veel stenen verdwenen en de 
kerkhoven rond de kerken verworden tot keurige 
grasveldjes. 

Vanaf 1829 
In 1829 werd verordend dat gemeenten met meer 
dan duizend inwoners een begraafplaats buiten 
de bebouwde kom moesten aanleggen. De ge-
meenteraad van Beilen machtigde burgemeester 
mr. H.C. Carsten over te gaan tot de aankoop van 
grond (langs de huidige Torenlaan) voor een bedrag 
van f. 180,-- voor een nieuwe begraafplaats. De 
kosten zouden uit de verkoop van graven en uit de 
gemeentelijke belastingen worden bestreden. 
Vanaf 1 januari 1829 werd de nieuwe begraafplaats 
aan de Torenlaan in gebruik genomen. Het was al-
leen aan de joodse bevolking nog toegestaan hun 
doden op de eigen begraafplaats buiten het dorp 
(het huidige Noordveen) te begraven. 
In november 1831 stelde de gemeenteraad een 
nieuwe verordening vast op het begraven van lijken. 
De teraardebestellingen mochten plaatsvinden van 
's morgens zeven uur tot 's middags vier uur. Voor 
begrafenissen buiten deze tijden om moest 25 gul-
den extra worden betaald. 
In de periode 1851-1914 sprak de gemeenteraad en-
kele malen over het vergroten van de begraafplaats 
aan de Torenlaan en men zocht ruimte voor een 
derde begraafplaats. 
In oktober 1869 nam de raad het besluit om 0.05 
hectare grond van wed. H. Nijsmit voor f. 75,-- te 
kopen, zodat de begraafplaats in westelijke richting 
kon worden uitgebreid. 
In de tachtiger jaren van de 19de eeuw voorzag het 
gemeentebestuur andermaal dat de begraafplaats 
aan de Torenlaan te klein zou worden. Men zocht 
aanvankelijk naar een andere locatie, maar besloot 
uiteindelijk de bestaande begraafplaats in westelijke 
richting uit te breiden. 
In oktober 1900 besloot de gemeenteraad de be-
staande begraafplaats in de richting van het Kleine 
Vaartje te vergroten. De verwachting was dat de 
bestaande begraafplaats binnen een jaar vol zou zijn. 

Begraafplaatsen in de andere dorpen 
In maart 1894 sprak de gemeenteraad over de aanleg 
van een begraafplaats in Tiendeveen. Drie jaar later 
werd deze gerealiseerd. In dezelfde vergadering werd 
ook het voorstel gedaan om begraafplaatsen aan te 
leggen in Hijken, Hooghalen en Wijster. Realisatie 
van deze begraafplaatsen vond pas in de twintiger 
en dertiger jaren van de 20ste eeuw plaats in een 
periode dat de begraafplaats aan de Torenlaan nog 
maar weinig ruimte bood. 
In 1924 gaf de gemeenteraad burgemeester en 
wethouders de opdracht in overleg te treden met 
de inwoners van Halen, Hijken en Wijster om eens 
te kijken in hoeverre er belangstelling was voor een 
begraafplaats in het eigen dorp. 
In maart 1925 werd in de gemeenteraad een voorstel 
behandeld over grondaankopen voor de aanleg van 
begraafplaatsen in Hijken, Hooghalen en Wijster. In 
Hijken wilde men voor een bedrag van f. 1300,-- een 
perceel bos kopen van W. Piel. In Hooghalen wilde 
men een 1 hectare grote begraafplaats aanleggen 
op een stuk heide en beplante zandverstuiving in 
de nabijheid van het station. Het gehele terrein was 
ongeveer vijf hectare groot en behoorde toe aan de 
markegenoten van Hooghalen. In Wijster achtte men 
twee akkers op de es de meest geschikte plaats voor 
een begraafplaats. 
Na enige discussie kreeg het gemeentebestuur toe-
stemming om de voorstellen nader uit te werken. 
In de raadsvergadering van september 1925 werd 
besloten tot aankoop van genoemde gronden. De 
transacties kostten nogal wat tijd, want ruim twee 
jaar later, in 1927, werd officieel besloten om be-
graafplaatsen aan te leggen in de dorpen Hijken 
(240 graven) en Wijster (264 graven). Men veron-
derstelde, dat de ruimte op deze begraafplaatsen 
voor de komende twintig jaar voldoende zou zijn. 
De zandwegen naar de begraafplaatsen zouden 
worden verbreed, zodat de lijkwagen voldoende 
ruimte zou hebben om deze te bereiken. In Wijster 
werd vervolgens een begraafplaats aangelegd. Hijken 
liet nog op zich wachten. In 1930 was in Hijken nog 
steeds geen begraafplaats gerealiseerd. In dat jaar 
discussieerde de gemeenteraad er nogmaals uitvoe-
rig over. Burgemeester J.C. Manssen verklaarde, dat 
per 1 mei 1930 werkeloze arbeiders met de aanleg 
zouden beginnen. Naar aanleiding van de ervaringen 
met Wijster twijfelde men of er wel gebruik van de 
nieuwe begraafplaats zou worden gemaakt. Veel Rij-
ker ingezetenen hadden familiegraven in Beilen. Zo 
werd van de begraafplaats in Wijster hoofdzakelijk 
gebruik gemaakt voor het begraven van kinderen. 
Een suggestie om een gemeenschappelijke begraaf- 
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Het lijkwagenhuisje bij het kerkhof 
aan de Molenkamp in Hijken 

• Graven 
uit de ja-
ren dertig/ 
veertig van 
de vorige 
eeuw op 
het kerkhof 
aan de Mo-
lenkamp in 
Hijken 

plaats voor Hijken en Hooghalen aan te leggen vond 
geen enkele bijval. Tenslotte gaf de raad het college 
toestemming om de plannen verder uit te voeren. 

Begraafplaats aan de Molenkamp 
In 1931 werd de begraafplaats aan de Molenkamp 
in Hijken in gebruik genomen; nu hoefde men niet 
meer naar de begraafplaats in Beilen. Er werden in 
dat eerste jaar zes personen begraven. 
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Honderd jaar begrafenisvereniging `Hijken en 
Omstreken' 
De Historische Vereniging Gemeente Beilen heeft 
de uitgave van Honderd jaar begrafenisvereniging 
`Hijken en Omstreken' mede financieel mogelijk 
gemaakt. Deze uitgave is in mei 2014 verschenen, 
in dit tijdschriftformaat uitgegeven, rijk geillus-
treerd en telt 24 bladzijden. 
Inwoners van Hijken en leden van de begrafe-
nisvereniging 'Hijken en omstreken' hebben 
deze uitgave cadeau gekregen. In overleg met 
de begrafenisvereniging heeft de Historische 
Vereniging Gemeente Beilen extra exemplaren 
laten drukken. Deze zijn zolang de voorraad 
strekt voor leden van de vereniging gratis af 
te halen bij: Kapsalon Bazuin, Hoofdstraat 8 te 
Hooghalen (Tineke Bazuin); Fietswereld Biemold-
Videotheek, Stationslaan 11 (Femmie Biemold) te 
Beilen of bij Willie Brinkman, Pinksterbloem 42 
te Beilen (0593-541848). 
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Renovatie graven oude 
kerkhof Torenlaan 

De Historische Vereniging Gemeente Beilen heeft een werkgroep 'Het Oude Kerk-

hof' dat zich ten doel heeft gesteld om in samenwerking met de gemeente Midden-
Drenthe graven op het oude kerkhof aan de Torenlaan te Beilen te renoveren. 

De werkgroep is een initiatief van de Historische 
Vereniging Gemeente Beilen (HVGB) en bestaat ge-
heel uit vrijwilligers. De werkgroep is in principe op 
de woensdag- en/of donderdagmiddag vanaf 13.30 
uur op het kerkhof aan het werk. Vrijwilligers zijn 
altijd welkom. 
Hoewel de financiering van het renovatieproject 
voor rekening van de HVGB komt, zijn vrijwillige 
bijdragen welkom. Een financiële bijdrage kunt 

u storten op bankrekening NL61INGB0003090700 
onder vermelding van 'Het Oude Kerkhof'. 
Voor informatie kunt u contact opnemen via de 
mail of telefonisch met Lute van de Bult, telefoon: 
0593 523957 of per e-mail: deklomphoek@hotmail.  
com of Jan Hoegen, telefoon: 0593-523687. 

Y Foto van gerestaureerde en nog te 
restaureren graven 


