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‘Je stopte de dood niet weg’
OLDENZIJL – De dood hoort bij 
het leven en het leven hoort bij 
de dood: dat is een waarheid 
als een koe. Het is ook de re-
den dat een kerkhof sinds de 
middeleeuwen bij de kerk lag. 
,,Je ging op zondag naar de mis 
en al je voorvaderen lagen op 
het kerkhof. Je stopte de dood 
niet zomaar weg”, aldus histo-
ricus Teun Juk. In de afgelopen 
jaren deed Teun Juk onderzoek 
naar de geschiedenis van het 
kerkhof in Oldenzijl. Ook nam 
hij de rituelen rond het begra-
ven van de doden in het kleine 
dorp nauwkeurig onder de 
loep. Zijn bevindingen tekende 
hij op en zo blies hij een oud 
verhaal nieuw leven in.

door Monique Peere-
boom Voller
Juk: ,,Het zorgen voor de doden 
viel in de middeleeuwen en 
daarna nog onder burenplicht. 
Pas in 1905 werd er in Olden-
zijl een begrafenisvereniging 
opgericht. Dat als samenleving 
dragen van elkanders last, 
zowel letterlijk als figuurlijk, 
is eigenlijk de rode draad van 
het boek Dood en begraven 
in Oldenzijl.” De uitgave van 
het boekje is mede moge-
lijk gemaakt door het Fonds 
Eemsmond en de Stichting 
Boerderij Aylbadaheerd.
Teun Juk schreef het boek met 
liefde en plezier en hij geeft 
de lezer een inkijkje op ou-
de gebruiken en opvattingen 
over leven en dood. Naast de 
historische verhandeling over 
begraven in Oldenzijl, ligt de 
waarde van het boek ook in 
het feit dat alle graven zijn 
gedocumenteerd en daarmee 
vastgelegd voor het nageslacht.

Brandstapel
Hij vertelt: ,,Vroeger werden 
begrafenissen tussen de mid-
dag gedaan, want dan kon ie-
dereen erbij zijn en dan koste 
het werkgevers geen geld. Er 
waren allerlei regels rond de 

begrafenis over het dragen 
van de kist en het gebruik van 
paard en wagen. De dominee 
deed een woordje en na afloop 
werd er met de aanwezigen een 
traditionele maaltijd gegeten 
en natuurlijk werd er ook een 
borreltje gedronken. De plek 
waar je begraven werd, hing 
af van hoe rijk je was. Jan met 
de pet mocht blij zijn met een 
plekje aan de noordkant van de 
kerk met een eenvoudig paal-
tje. En weet je waarom creme-
ren streng verboden was? Dat 
was, omdat er dan niets meer 
van je overbleef en je dus ook 
niet bij God kon zijn. Cremeren 
was heidens. En was de straf 
voor sommige misdadigers, die 
gingen naar de brandstapel.”
Interessant zijn verder de be-

schrijvingen van grafstenen 
van het oude kerkhof en de be-
graafplaats die in het boek zijn 
opgenomen. Dit in het kader 
van de definitieve afronding 

van het project Kerken in het 
Groen, waarbij ook oude graf-
stenen op het kerkhof van Ol-
denzijl leesbaar zijn gemaakt. 
Teun Juk: ,,Vrijwilligers uit 

het dorp zijn intensief bezig 
geweest met het opnieuw belet-
teren van de grafstenen, zodat 
de symbolen en de opschrif-
ten weer goed te zien zijn.”

Het boek maakt zichtbaar dat 
kerkgebouwen in de middel-
eeuwen een andere rol in de 
samenleving speelden dan in 
latere tijden het geval was. 
Er werden vergaderingen 
gehouden en het was een ge-
schikte plek voor het drijven 
van handel. ,,Op het Groninger 
platteland gebeurde dat ook. In 
meer stedelijke gebieden was 
de rol van de kerk als gemeen-
schapshuis nog veel duidelijker. 
Je ziet het terug in schilderijen 
uit de zeventiende eeuw. Het 
was een tijd waarin het bij-
voorbeeld heel gewoon was dat 
vrouwen hun kinderen voed-
den en hoeren contact zochten 
met klanten in de kerk.”

Grafrek
De Stichting Nicolaaskerk 
Oldenzijl wil de wereld laten 
zien hoe goed het kerkhof er 
dankzij het project Kerken in 
het Groen van Landschapsbe-
heer Groningen uitziet. Daarom 
is er op zaterdag 9 juli een 
middagsbijeenkomst georgani-
seerd in het kerkje. Tijdens het 
evenement wordt niet alleen 
het boek gepresenteerd, maar 
is er ook de onthulling van een 

replica van een grafrek. Dat 
grafrek werd gemaakt door 
mensen van Werkvoorziening 
Ability, samen met Vakland 
Het Hogeland. Teun Juk: ,,Een 
grafrek lijkt op zo’n rek waar-
op de was uitgehangen wordt 
bij Groninger boerderijen, 
maar die zijn groter en wit. 
Een grafrek is zwart en het 
werd in vroeger tijden over 
het ophoogsel rond een pas 
gegraven graf heen gezet met 
daaroverheen een doodskleed. 
Zo bleef het drie weken staan 
en dan wist je: hier is iemand 
uit het dorp overleden en 
begraven. Hier hebben men-
sen een verlies te dragen.”
Het kerkje van Oldenzijl speelt 
al jaren een rol in het leven 
van de auteur. Zelf woont hij in 
Hattem in Gelderland, maar de 
Nicolaaskerk en de ruimte van 
het Groningse land staat voor 
altijd diep in zijn hart gegrift. 
Hij legt uit: ,,Als tiener ben ik 
ooit in de zomer aan het werk 
geweest bij een boer in Olden-
zijl. Ik was meteen verknocht 
aan het dijken- en wierden-
landschap. De manier waarop 
de oude wegen zijn aangelegd 
en hoe de lucht ruikt, het is 
nooit meer uit me weggegaan. 
Later ben ik sociale geografie 
studeren in Groningen en mijn 
vrouw en ik zijn in 1984 ge-
trouwd in het prachtige kerkje. 
Een juweeltje. Hier begint 
de wereld van Groningen in 
klei en lijnen in bakstenen.”

De bijeenkomst op 9 juli be-
gint om 14.30 uur en vindt 
plaats bij de kerk. Reserveren 
is noodzakelijk en kan via 
secretaris@nicolaaskerkolden-
zijl.nl. Het boek is te koop in 
de Nicolaaskerk en via www.
uitgavennoordgroningen.nl.
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