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INLEIDING 

In september 2016 heeft toenmalig wethouder Cultuurhistorie Peter van Huissteden aan Niek 

Weel van de Historische Vereniging Bergen gevraagd om, in samenwerking met Anita van 

Breugel, (destijds als vertegenwoordiger van de Terebinth, later als BUCH-ambtenaar), de 

graftekens op de Algemene begraafplaats aan de Kerkedijk te inventariseren op 

cultuurhistorische waarden. 

Het jaar daarvoor had al een inventarisatie van de begraafplaats in Egmond aan Zee 

plaatsgevonden, waarbij in een soortgelijke samenwerking met de Stichting Historisch 

Egmond, een succesvol resultaat was bereikt. 

Namens de Historische Vereniging Bergen is de opdracht opgepakt door Gerard van den 

Berg en Joop van Alfen. Vanwege gezondheidsproblemen van deze laatste is Gerard van 

den Berg in een later stadium bijgestaan door Margret Bos, zus van Gerard van den Berg. 

Gerard van den Berg verdient dank voor zijn grote inzet voor dit project. Frits David Zeiler is 

bereid gevonden de “finishing touch” aan deze inventarisatie te geven. Ook hem zijn wij 

erkentelijk. 

De oudste vakken in het zuidoostelijke gedeelte van de begraafplaats werden als eerste 

opgepakt, vervolgens is steeds meer naar het noorden opgeschoven. Ook de nieuwere 

vakken zijn doorlopen. Ten slotte is ook het Rooms-Katholieke gedeelte geïnventariseerd. 

 

 

Grafteken van Lucebert   
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WELKE CRITERIA ZIJN GEHANTEERD? 

Voor iedere begraafplaats gelden basiscriteria waarmee geïnventariseerd wordt. Daarnaast 

heeft ieder dorp zijn eigen unieke begraafplaats (de couleur locale), die gekenmerkt wordt 

door de mensen die er woonden, die er werkten en die met elkaar een dorp een identiteit 

gaven. Deze identiteit komt tot uitdrukking in de begraafplaats. De kern Bergen heeft een 

uitgesproken identiteit als kunstenaarsdorp. Wij hebben bij de inventarisatie het 

kunstenaarsaspect daarom zwaar laten mee wegen. Dit werd breed opgepakt: ook andere 

artistieke beroepsgroepen zoals architecten, componisten, schrijvers, illustrators en artiesten 

zijn opgenomen. Doordat het werk van kunstenaars veelal ook in de recentere perioden door 

is gegaan, en er fraaie kunstwerken zijn geplaatst van duurzame materialen, zijn regelmatig 

ook jongere grafmonumenten opgenomen vanwege hun kunst- of herinneringswaarde. De 

meestal gangbare tijdslimiet van minimaal 70 jaar, is daarom bij deze inventarisatie los 

gelaten. 

Bij de inventarisatie is het boek van Bob Polak, getiteld “HIER LIGT HEMELRIJK, van 

Lucebert tot Adriaan Roland Holst, van Charley Toorop tot Simeon ten Holt “, een 

waardevolle handleiding gebleken. 

Behalve het criterium kunstenaarschap, zijn ook de standaard criteria voor selectie 

gehanteerd: 

Historische waarden: 

1. Als herinnering aan een persoon die iets voor de Bergense gemeenschap heeft 

betekend, o.a. de vroegste grondeigenaren, bestuurders of een burgemeester. 

2. Als herinnering aan een bepaalde Bergense gebeurtenis. 

3. Als er sprake is van een ouderdom van minimaal 70 jaar. 

4. Vanwege het verhaal van hoe men vroeger met grafstenen omging, bijvoorbeeld 

hergebruik.  

5. Als er een uitgesproken tijdsbeeld gegeven wordt door bijvoorbeeld bepaalde 

dichtregels en rouwrijmen. 

6. Als de steenhouwer zijn signatuur heeft achtergelaten. 

7. Als er sprake is van een grafteken dat een bepaalde kunsthistorische stijl 

representeert. 

 

Ambachtelijke waarden: 

 

8. Als er sprake is van ambachtelijk steenhouwerswerk zoals ornamenten, bijzondere 

lettertypen, schrijfschrift, rustica / bossering langs de randen (d.w.z. ruw gehakt 

rondom of als basis), bouchardeerwerk, frijnslag, etc. 

9. Geëtste glasplaten.  

10. Fotoplaatjes, oude foto’s op een ovaalvormig plaatje afgedrukt. 

 

Symboliek: 

 

11. Het aanwezig zijn op grafstenen van funeraire symboliek zoals: de opkomende of 

ondergaande zon als symbool voor een nieuw leven in het hiernamaals of juist voor 

het beëindiging van het leven. De treurboom als symbool voor het verdriet van het 
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verlies van de overledene, de palmtak als symbool van overwinning op de dood, 

kruisen als symbool voor de gekruisigde Christus, de gebroken zuil of de geknakte 

boom of roos als symbool van een jong afgebroken leven en vele andere. Zie 

hiervoor publicaties over funeraire symboliek en de website van de Terebinth: 

http://www.terebinth.nl/images/brochures/de-symboliek-op-grafmonumenten.pdf 

 

Ensemblewaarden: 

 

12. Als het grafteken een bijdrage levert aan de kwaliteit van het totaalbeeld van de 

begraafplaats. Bij oudere (delen van) begraafplaatsen zien wij vaak de eenheid, die 

bereikt wordt door het uniforme gebruik van Belgische hardsteen.  

13. Als in de oudere gedeelten de geplaatste graftekens op het oosten gericht zijn. Deze 

traditie werd overgenomen van het begraven bij de oudste kerkjes, die refereert aan 

het gericht zijn op de “jongste dag”, de wederopstanding. 

 

Natuurwaarden: 

 

14. Korstmossen als zij in bijzonder grote of opvallende mate op het grafteken 

voorkomen. 

 

 

Grafteken met ambachtelijke waarden: Belgisch hardsteen, tekst in geëtst glas en foto-medaillons 

  

http://www.terebinth.nl/images/brochures/de-symboliek-op-grafmonumenten.pdf
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BEVINDINGEN EN ANALYSE 

De begraafplaats heeft in totaal ruimte voor 2500 graven. Er zijn circa 1.800 graftekens 

gewaardeerd. Daarvan beantwoordden op de algemene begraafplaats 151 stuks aan de 

gestelde criteria en op het katholieke deel 25 stuks, en één rij als geheel, namelijk de 

kindergraven. In totaal zijn dus 176 graftekens en één gehele rij aangemerkt als 

cultuurhistorisch waardevol en belangrijk om te behouden voor de toekomst. 

De criteria zijn zo zorgvuldig mogelijk gehanteerd; toch is er altijd ruimte voor discussie. 

Echter, er is geprobeerd de criteria zo consequent mogelijk te hanteren. 

Het inventariseren bracht veel historische gegevens boven water. We kunnen concluderen 

dat de begraafplaats aan de Kerkedijk cultuurhistorisch van groot belang is. De in dit rapport 

aangereikte gegevens kunnen in de toekomst voor nadere analyse benut worden. Wel 

kunnen op dit moment al een aantal opmerkelijke zaken vermeld worden, die tijdens het 

proces in beeld kwamen.  

Voor wat betreft het algemene deel: 

In de oudste grafvakken (1 A, 1 B en 1 C) werd de hoogste concentratie van gewaardeerde 

graftekens aangetroffen. Het zijn er 79. Dit betekent dat er door de begraafplaats beheerders 

al gedurende langere tijd zorgvuldig is omgegaan met de oudere graftekens en deze zoveel 

mogelijk werden ontzien bij ruimingsacties.  

In dit oudste gedeelte was vóór de Tweede Wereldoorlog sprake van “de eerste klasse”; iets 

wat in later tijd is los gelaten. Toch is tegenwoordig nog te zien, dat over het algemeen in dat 

gedeelte kosten nog moeite werden gespaard om een fraaie vormgeving en/of ambachtelijke 

uitvoering van de graftekens te realiseren.  

In de oudste vakken zijn meerdere graftekens uit de beginperiode van de begraafplaats nog 

aanwezig; omdat deze bijna 100 jaar oud zijn, zijn deze alleen al daarom interessant om te 

worden opgenomen. 

Op de Bergense graftekens wordt minder vaak de traditionele symboliek waar genomen dan 

in begraafplaatsen in de nabije omgeving. Wel treffen we regelmatig palmtakken aan als 

symbool voor de overwinning op de dood en de opkomende c.q. ondergaande zon, maar in 

verhouding is dit veel minder dan op andere begraafplaatsen in de regio. Het is moeilijk 

hiervoor een reden aan te geven; waarschijnlijk heeft het ook met de vrije, modernere geest 

van de inwoners van een kunstenaarsdorp te maken. 

Meer dan in de andere kernen van de gemeente Bergen, worden er speciaal ontworpen 

kunstwerken (unica) op de graven geplaatst. Daardoor zijn er veel bronzen sculpturen te 

zien, maar ook stenen, houten, ijzeren of glazen objecten. Het is een uiting van het 

kunstenaarsaspect, maar tevens van een welvarend dorp met veel welgestelden. 

Opmerkelijk is dat in het Openbare gedeelte regelmatig dichtregels of rouwrijmen op of bij de 

graftekens worden gezien. Op meerdere plekken heeft Roland Holst zijn gedichten achter 

gelaten. Maar ook worden andere dichters geciteerd op graftekens, zoals Slauerhoff en 

Proust. Op pagina 27 zijn de vele dichtregels bij elkaar op rij gezet. 
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Voor wat betreft het Rooms-katholieke deel: 

In dit gedeelte van de begraafplaats zijn in de loop van de jaren meer graftekens verwijderd 

dan in het algemene gedeelte. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de katholieke visie dat 

men na de dood naar de hemel gaat en het stoffelijke van ondergeschikt belang is.  

Het priestergraf heeft een centrale, markante plek en een forse grafkelder gekregen. Het 

past in de katholieke traditie om veel aandacht voor de graftekens van kerkleiders te hebben. 

Wij concluderen ook dat op het Rooms-katholieke gedeelte minder sprake is van speciaal 

vorm gegeven kunstwerken; ook dit kan te maken hebben met het gegeven dat het stoffelijke 

als minder van waarde wordt ervaren. 

Niet alleen zijn er minder kunstwerken op de Rooms-katholieke begraafplaats, er liggen ook 

minder kunstenaars begraven. De meest bekende kunstenaars zijn: Jaap Min en zijn vele 

familiegenoten, Matthieu Wiegman en Henk van den Idsert. Reden is waarschijnlijk dat er in 

Bergen in het algemeen waarschijnlijk minder Rooms-katholieke kunstenaars zijn (geweest). 

De graftekens van de Rooms-katholieke kunstenaars zijn veelal uitgevoerd in mozaïek. In de 

meeste gevallen was Jaap Min daar dan ook bij betrokken. Het betreft de graftekens: vak 

2A-Rij 4-1, vak 2C, Rij 3-G en van 2D Rij 2-F en 2-M. 

Er ligt een indrukwekkende rij kind-grafjes uit de jaren ‘30, ‘40 en ‘50, die een uitgesproken 

tijdsbeeld geven. De steentjes hebben geringe afmetingen en zijn veelal voorzien van 

keramieken of koperen engeltjes. Ook toen de begraafplaats nog in beheer van de Rooms-

katholieke gemeenschap was, zijn de kindergraven, waarschijnlijk vanwege de grote 

emotionele waarde, toch steeds ontzien bij het ruimen. Zie ook de afbeeldingen op pagina 

34. 

 

 

Engelenkopje op grafsteen van een kind.
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GESCHIEDENIS VAN DE BEGRAAFPLAATS 

 

Van oudsher werd in Bergen in en om de Ruïnekerk begraven. In de Franse tijd vaardigde 

Napoleon regels uit die, om hygiënische redenen, verboden om in de kerken te begraven. Zo 

werd aanvankelijk nog op het kerkterrein zelf begraven. Door de groei van de bevolking 

ontstond halverwege de 19e eeuw de behoefte aan een nieuwe begraafplaats. De regels 

bepaalden, dat gemeenten met meer dan 1000 inwoners een begraafplaats buiten de 

bebouwde kom moesten aanleggen. 

De gemeente had echter geen grond voor een nieuwe begraafplaats ter beschikking. De 

Heer van Bergen, Jan Jacobus Henricus van Reenen, bood de gemeente aan om op een 

stuk van zijn grond een begraafplaats aan te leggen aan de Ruïnelaan, welke op 6 juli 1864 

in gebruik is genomen. Gedurende ruim 50 jaar was dat de enige openbare begraafplaats 

van Bergen.  

In 1920 kon de gemeente buiten de toenmalige bebouwde kom, een eigen begraafplaats 

aanleggen aan de Kerkedijk. Sindsdien is hier begraven. Aan het ontwerp van de 

gemeentearchitect J.C. Leijen valt vooral de entree op, die door middel van twee bakstenen 

hekpijlers en een statige, lange oprijlaan symbool staan voor het binnentreden van een 

andere wereld.  

 

De oudste graftekens (vakken1A, 1B en 1C) van het Openbare gedeelte liggen op het meest 

zuidwestelijke gedeelte. Van daar uit is naar het oosten en noorden toe uitgebreid. Het 

Rooms-katholieke gedeelte, dat ten westen van de Algemene begraafplaats ligt, is vanaf het 

begin beheerd door leden van de Rooms-katholieke gemeenschap. Echter sinds de jaren ’60 

van de vorige eeuw, is het beheer en het begraven formeel overgenomen door de gemeente. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd op de begraafplaats ter herinnering aan 252 in de oorlog 

gesneuvelde militairen een ereveld aangelegd. Vóór de graven staat het “offerkruis”, het 

“Cross of sacrifice”, ter ere van de Britse militairen. De inrichting van de Britse erevelden is 

uniform in alle 140 landen waar de Commonwealth War Graves Commissions 

verantwoordelijk voor is.  

 

Als herinnering aan de weggevoerde Joodse inwoners is er voor hen een gedenksteen 

geplaatst aan de zuidoostzijde van de begraafplaats. 

 

Tevens is er een gedenksteen geplaatst voor de Bergense inwoners die in het verzet hebben 

gestreden voor de bevrijding. Ook zijn graftekens van de verzetsstrijders op het nieuwere 

gedeelte ten westen van de algemene grafvelden, bij elkaar geplaatst; de graftekens liggen 

voornamelijk langs de daar aanwezige sloot en voetpad. 

Sinds begin 20e eeuw heeft Bergen als dorp steeds meer een kunstenaarsimago gekregen 

doordat er meer kunstenaars kwamen werken en wonen. Die identiteit is daardoor ook 

steeds meer in de begraafplaats tot uiting gekomen. Er liggen veel bekende kunstenaars 

begraven zoals bijvoorbeeld Adriaan Roland Holst, dichter (1888-1976), Charley Toorop, 

schilderes (1891-1955), E. du Perron, schrijver (1899-1940), Lucebert, dichter / schilder (1924-

1994) en Joost Zwagerman, schrijver (1963-2015). 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Roland_Holst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charley_Toorop
https://nl.wikipedia.org/wiki/E._du_Perron
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucebert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joost_Zwagerman
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ADVIEZEN 

Wij adviseren u om de geïnventariseerde graftekens op het moment dat zij aan de gemeente 

vervallen, te behouden. Over het algemeen zijn de graftekens in goede staat; slechts van 

een klein aantal is het gewenst dat zij op korte termijn gerestaureerd worden om verder 

verval te voorkomen. Dit is in ieder geval van belang voor de rij kindergraven op het Rooms-

katholieke gedeelte. Geadviseerd wordt hiervoor op korte termijn een restauratie- en 

onderhoudsplan te maken. 

Verder adviseren wij u om meer te doen met de kennis, die uit deze inventarisatie gekomen 

is. Wij denken aan een informatiebrochure voor bezoekers, hetgeen op meerdere 

begraafplaatsen in den lande al gebruik is. Tijdens het inventariseren hebben wij regelmatig 

bezoekers gesproken die speciaal voor bepaalde kunstenaars de begraafplaats bezochten. 

Een folder met foto’s en een leesbare toelichting zou bij het VVV en/of op de begraafplaats 

beschikbaar kunnen worden gesteld, zodat hiermee in die behoefte wordt voorzien.  

Ook adviseren wij de begraafplaats zo fraai te houden als hij nu is. Er is sprake van een 

rustige, aangename sfeer, met zitbanken en veel groen. Het ereveld staat er verzorgd bij. 

Een suggestie kan zijn om nog meer funerair symbolisch groen aan te planten zoals vergeet-

mij-nietjes, gebroken hartjes, taxus of treurbomen. Ter versterking van de hoge ruimtelijke 

kwaliteit van de begraafplaats adviseren wij u om de herdenkingsstenen van de 

weggevoerde Joden en van de verzetsstrijders regelmatig schoon te maken. 

Daarnaast adviseren wij u de ruimtelijke plannen voor meer woningbouw rondom de 

begraafplaats in de gaten te houden om te voorkomen dat de serene sfeer op de 

begraafplaats of de oprijlaan hierdoor negatief beïnvloed wordt. 

Als laatste adviseren wij u om bij restauratie van de grafstenen altijd de ambtenaar erfgoed 

van de gemeente in te schakelen om adviezen te geven bij toekomstige wijzigingen. 

 

Namens de Historische Vereniging Bergen, 

Gerard van den Berg, 

Joop van Alfen (in memoriam), 

Margret Bos 

 

Namens de BUCH-werkorganisatie, 

Anita van Breugel, funerair erfgoedspecialist 

Augustus 2020 
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FOTO-IMPRESSIE VAN DE BEGRAAFPLAATS 

 

       

Herdenkingssteen omgekomen Joodse inwoners (links) en dankbetuigingssteen voor de verzetsstrijders (rechts) 

     

Impressie graftekens Openbare gedeelte 

      

Impressie graftekens Rooms-katholieke gedeelte 
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PLATTEGROND OPENBARE GEDEELTE 
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VAK 1 A  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE  

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-C M.A.D. van Reenen-
Völter 5-3-1856/10-
7-1925 
Jacob v. Reenen 8-4-
1859/22-8-1951 
W.J. v. Reenen 10-9-
1883/17-5-1944 
(dochter) 
H.D.A. v. Reenen 22-
8-1889/5-9-1972 
(zoon, burgemeester 
1923-1941) 

Monumentaal Neoclassicistisch graf met timpaan. Het 
monument is van graniet: roze voor de stèle, grijs voor de 
omlijsting. In brons een medaillon in reliëf van mw. Marie 
van Reenen-Völter naar ontwerp van Tjipke Visser. 
Rouwgedicht op de steen (psalm 28,7).  
Vóór het monument ligt een losse hardstenen zerk met de 
namen van de twee hiernaast genoemde Van Reenens. 
 
Jacob van Reenen, nam de eigendom van de voormalige 
Heerlijkheid Bergen van zijn vader over en was van 1885 tot 
1923 burgemeester van Bergen. Het echtpaar van Reenen 
heeft in 1906 Bergen aan Zee gesticht en waren 
initiatiefnemers voor het Van Reenenpark (woningen en 
dierenpark). Marie stichtte o.a. Museum het Sterkenhuis en 
het Vredeskerkje. 

Behouden 

Rij 2-D M.E. v. Reenen 8-3-
1888/20-9-1948 
H.P. Baron Taets v. 
Amerongen 2-5-
1884/21-12-1963 

Monumentale zerk van Belgisch hardsteen met symboliek 
van fakkel, bloemen en familiewapen. 
Mary van Reenen (dochter van Jacob en Marie) was 
conservator van het Sterkenhuis. Henk Taets van 
Amerongen was directeur van de Bouw Exploitatie 
Maatschappij Bergen aan Zee en als bouwkundige 
medeontwerper van het Vredeskerkje en van hun eigen villa 
De Dennen in Bergen aan Zee. 

Behouden 

Rij 2-E C.E.W. Panhuys 
ontslapen 10-9-1948 
(geboren 9-4-1876) 
Louise Erica v. 
Reenen, ontslapen 
25-2-1973 (geboren 
7-10-1885) 

Grafteken van baksteen, met een Belgisch hardstenen 
plaquette tegen het gemetselde hoofdeinde. De plaquette is 
in de vorm van een familiewapen. Het grafmonument is 
bijzonder vanwege het tijdsbeeld, dat het laat zien door de 
traditionele tekst: “ontslapen” en de toevoeging “de heer is 
mijn “herder”. 
Louise was de dochter van Jacob en Marie van Reenen. 
C.E.W. Panhuys was hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat. 

Behouden 

Rij 3-C Miriam Schmidt Eenvoudige, vormgegeven hardstenen zerk met gedicht: “en 
ergens / heel ver weg / begin ik zacht te zingen”. Onderaan 
de zerk een symbool dat kan worden opgevat als een 
muzieksymbool of vogel met jongen. 

Behouden 

Rij 3-D Grietje Swaan Grafteken (1929) van Belgisch hardsteen met marmer en Art 
Deco vormgevingselementen. Er is sprake van een 
grafafbakening d.m.v. paaltjes met kettingen. Het betreft 
eén van de oudste graftekens van de begraafplaats. 

Behouden 
Restaureren 

Rij 3-E/F Joachim v. Reenen 
27-2-1866/24-1-
1928 
Hendricus v. Reenen 
10-9-1869/25-8-
1935 
Elisabeth v. Reenen 
het Hof 10-9-1869/ 
Kranenburgh 21-10-

Belgisch hardstenen zerk van aanzienlijke ouderdom met de 
ambachtelijke techniek “in kapel” aan de zijkant. 
 
Hier liggen de ongehuwde broers en zusters van Jacob van 
Reenen: Jochem (1866-1928), Hendricus (1869-1935), 
Elisabeth (1871-1946) en Louise (1861-1956). De beide 
zusters woonden tot 1943 op het Hof en stonden bekend als 
‘Freule Lizzy’ en ‘Freule Louise’. 
 

Behouden 
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1946  
Louise v. Reenen het 
Hof 30-1-1861/29-8-
1956 

Rij 4- 
A/B/C 

Familiegraf P.J. 
Kiveron 

Monumentaal grafteken van Belgisch hardsteen opgebouwd 
uit forse pijlers met een bekroning met het symbool van de 
palmtak. Daaronder de tekst FAMILIEGRAF / P.J. KIVERON. 
Vóór het opstaande deel een bloembak en grafafbakening 
d.m.v. hardstenen paaltjes.  

Behouden, 
restaureren, 
kettingen 
terugbrengen 

Rij 4-D Adolf L. v. Reenen 
1918-1987 
Anna Louisa v. 
Reenen-Rahusen 
1923/1996 

Adolf Lamoraal (“Dolf” of “Padoff”) van Reenen was de 
laatste in Bergen wonende “Heer” en president-kerkvoogd 
van de Ruïnekerk. Anna Louisa (‘Anky’) Rahusen was 
voorzitter van de Museumcommissie van Het Sterkenhuis.  

Behouden 

Rij 4-E Koenraad Bogtman 
9-4-1874/21-4-1933 
C.H. Bogtman-
Grootegoed 9-6-
1883/7-8-1963 

Sober grafteken bestaande uit bakstenen kolommetjes 
waartussen een stenen tekstplaat staat; eveneens 
bakstenen grafafbakening. De tekstplaat is uitgevoerd in 
mozaïek. 
“Zwarte Koen” Bogtman was architect en exploitant van 
diverse hotels, pensions en van tennispark De Molenkrocht.  
Ook was hij meerdere jaren wethouder. 

Behouden 
mozaïek 
restaureren 

Rij 5-A Paarlberg In 2010 hergebruikte, oudere steen van Belgisch hardsteen 
uit 1947 (zie achterkant). Op het kolommetje een palmtak 
als symbool voor de overwinning op de dood. Het grafteken 
is in 2010 weer in goede staat gebracht.  

Behouden 

Rij 5-D Jacob Lamoraal van 
Reenen jr. (1948-
1980) en zoon 
Jochem Lamoraal 
(1978-2009). 

Jacob Lamoraal van Reenen jr. (1948-1980) was zoon van 
Dolf en Anky (zie grafteken Rij 4-D). Jochem Lamoraal (1978-
2009) was zoon van Jacob Lamoraal jr.  
 

Behouden 

Rij 6-
A/B/C 

Familie Franken Monumentaal familiegraf over de breedte van drie graven, 
bestaande uit brede opstand van Belgisch hardsteen (rustica 
gehakt) met daartussen een tekstplaat van travertin met 
koperen letters. 

Behouden 

Rij 7- A Fenna Fijn 30-8-
1925/1-3-1941 

Grafteken van kunststeen; van belang vanwege het verhaal 
dat er tijdens de oorlog nauwelijks andere materialen 
beschikbaar waren en omdat Fenna de 16-jarige dochter 
was van Jan Fijn, NSB-burgemeester en kunstschilder. 
Relatie met naastgelegen graf (7-B). 

Behouden 

Rij 7-B Jan Fijn 1896/1971 
Fenna Fijn-Rensink 
1899-1991  

Grafteken behouden van belang vanwege de historische en 
ensemblewaarde. 
Jan Fijn was NSB-burgemeester na het afzetten van Henk 
van Reenen in 1942. Hij probeerde na de oorlog lid te 
worden van het Kunstenaars Centrum Bergen, maar is daar 
geweigerd.  
Relatie met naastgelegen graf (7-A). 

Behouden 

Rij 7-D Catharina 
Wilhelmina Grin-
Grin 1894-1956 

Grafteken bestaande uit een vierkante basis waarop een 
betonnen sculptuur staat van een meisjesfiguur met de 
symboliek van een naar de hemel oplatende duif. 
De familie Grin was verwant aan de familie Bogtman: één lid 
was pensionhoudster en één directeur van de Waterleiding. 

Behouden 
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Rij 8-A W.J. Honig 3-12-
1917/6-8-1996 
Mariette Honig 4-8-
1947/20-8-1999 

Eenvoudig grafteken van Belgisch hardsteen. 
Zaanse fabrikant die zich in Bergen vestigde en woonde aan 
de Voert 17 ( De Wilgenborg). Honig was lid van het 
Nationaal Front. 

Behouden 

Rij 8-E Leo Derksen 5-11-
1926/8-9-2002 

Grafteken van gepolijst graniet; interessant vanwege de 
functie van Leo Derksen als columnist van de Telegraaf. Op 
zijn graf staat een tekst van Slauerhoff: “Ik wilde me 
inschepen voor / een land waar ik nog niet bestond / alleen 
om niet al te weerloos / aan te spoelen later ….” 

Behouden 

Rij 8-I G.C. Woudstra-
Leering 6-4-1923 
/25-11-2008 
Leo Woudstra 25-8-
1955/7-6-2018  

Grafteken interessant vanwege de historische waarde.  
Gerarda Clasina (‘Gar’) Woudstra-Leering (“Moeke 
Woudstra”) was directrice van het Parkhotel. Leo was één 
van haar zonen en tot zijn overlijden werkzaam in het 
Parkhotel. 

Behouden 

Rij 8-K Michiel Krans Asymmetrisch marmeren grafteken uit 1940 met op het 
linker kolommetje de symboliek van een treurboom. 

Behouden 

Rij 8-L Charles Edgar du 
Perron 12-11-
1898/14-5-1940 
Elisabeth de Roos 
1903-1981 

Binnen haagjes geplaatste Belgisch hardstenen zerk met 
daarop een bronzen tekstplaat. Op verzoek is het grafteken 
afwijkend (naar het oosten) geplaatst; waarschijnlijk om 
religieuze redenen. 
Du Perron was een invloedrijke anti-nationaalsocialistisch 
essayist en criticus van vóór WO II en redacteur van het 
tijdschrift Forum. Hij overleed in Bergen. Zijn vrouw 
Elisabeth (“Bep”) was schrijfster en vertaalster. 

Behouden 

Rij 8-M Klaas van der Sluijs 
1930-1995 

Gepolijst grijs granieten zerk met afbeelding van een elkaar 
omarmend paar. Boven de zerk een gedicht van Hans 
Lodeizen met de tekst: “deze man, goed kende ik hem / ik 
liep steeds met hem mee / zoals een kind langs het strand 
gaat / de zee groeit / in langzame statigheid”. 
Klaas van der Sluijs was huisarts in Schagen. 

 

Rij 9-G Jan Vader 1864-1929 
en Grietje Bruin 
1864-1940 

Goed onderhouden, Belgisch hardstenen grafteken uit 1929 
met kettingen als grafafbakening. 
Jan Vader en Grietje Bruin hadden een bakkerij op de hoek 
van de Oude Prinsweg en het Kerkepad. De door hun 
dochter Cornelia Meijer-Vader (1891-1971) in 1911 gelegde 
steen is nog in de zijmuur aanwezig. 

Behouden 

Rij 10-I P. Houtkooper en G. 
Boon 
 
 

Belgisch hardstenen grafteken van statuur met paaltjes en 
kettingen als grafafbakening. Draagt bij aan de identiteit van 
de begraafplaats.  
Korstmossen. 

Behouden, 
kettingen 
herstellen, 
korstmossen 
behouden 

Rij 10-M Rensink en 
Rosenbaum 

Belgisch hardstenen grafteken uit 1930 met Art Deco 
elementen. Van belang vanwege de ouderdom. 

Behouden 

Rij 11-E  Röllich Asymmetrisch stèle van wit marmer met afgeschuinde 
bovenzijde, geplaatst tussen twee forse steunen met 
vormgeving vrijwel overeenkomstig met Rij 11-G. Daardoor 
is er sprake van ensemblewaarde. 

Behouden 

Rij 11-G Röllich Asymmetrisch stèle van wit marmer met afgeschuinde 
bovenzijde, geplaatst tussen twee forse steunen met 
vormgeving vrijwel overeenkomstig met Rij 11-E. Daardoor 
is er sprake van ensemblewaarde. 

Behouden 
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Rij 11-H A.H.L. Maschmeijer 
10-3-1848/11-3-1922 
Maria Juliana Reidel 
16-3-1852/20-4-1937 

Monumentaal marmeren grafteken van aanzienlijke 
ouderdom met verwantschap aan de vormgeving van de 
Amsterdamse School (rondingen op de hoeken). 
Maschmeijer was zakenman, fabrikant en verzamelaar 
van kunst van de Bergense School. Hij bood kunstenaars 
woon -en werkruimte. Hij bouwde Huize Zuilenhof, stichtte 
de Kalkzandsteenfabriek aan de Kogendijk en was vele jaren 
gemeenteraadslid.  

Behouden, 
koperen 
staven 
terugbrengen 

Rij 11-K Bouwstra Betonnen sculptuur (vlinder op bloem?) met verwantschap 
aan Lucebert’s kunstwerk bij grafteken (vak 1N-Rij 1-X) en 
sluit om die reden aan bij de identiteit van de begraafplaats. 

Behouden 

Rij 11-N 
 

M.C.W. Vosmaer-
Jochem van 
Nootdorp (1867-
1924) en Alice 
Emmanuelle 
Gerardine-Jochem 
van Nootdorp (6-6-
1903/18-4-1953) 

Grafkelder van Belgisch hardsteen uit 1924 met bijzetting in 
1953. De grafkelder geeft een tijdsbeeld door de benaming 
van de adellijke dames als “Vrouwe”.  
Eén van de eerste en oudste grafkelders van de 
begraafplaats. 

Behouden 

 

VAK 1 B  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-I Joanna Romeny 
Wilhelmina Romeny 
Anna E. Romeny 

Sobere grafsteen van Belgisch hardsteen, geplaatst tussen 
twee lage kolommetjes. Tekst verdiept aangebracht. 
Eén van de dames was eigenaar van de Eerste Bergensche 
Boekhandel (1930-1971) en één van de Bergensche 
Apotheek. 

Behouden 
 
 

Rij 2-M P.H.L. Verweij (1853 
- 1924) 
Alida Lels (1860 - 
1931) 

Opvallend grafteken bestaande uit marmeren stèle tussen 
hardstenen pijlers. Art-Deco vormgeving en hardstenen 
grafafbakening verbonden met ronde, koperen buizen. 
Eén van de oudere graftekens. 

Behouden, 
restaureren 

Rij 3-I Saskia Jelgersma 
(1929-2012) 

“Kiek” was geoloog, oceanograaf en naamgeefster van het 
“Zeegat van Bergen”, voorzitter Sterkenhuis, 
gemeenteraadslid en bestuurslid div. organisaties 

Behouden 

Rij 3-J L. v. Regteren-Altena 
(1865 - 1934) 
C.O. Loman (1873 - 
1963) 

Zerk van Belgisch hardsteen, ambachtelijk uitgevoerd met 
bijzonder lettertype. Het grafteken sluit aan op identiteit 
van de begraafplaats. 

Behouden, 
restaureren 

Rij 3-L Frits de Bont (1911 - 
1992) 

Marmeren grafsteen met daarop een bronzen beeld met 
dansend paar. Het grafteken sluit aan op de identiteit van de 
begraafplaats. 

Behouden, 
restaureren 

Rij 3-M M.A.C.E. Marinkelle - 
Rahder (1970 - 1935) 
M.A.C.E. Marinkelle 
(1894 - 1976) 

Bijzonder zware grafsteen van Belgisch hardsteen als een 
rots gehouwen.  
Sluit aan op de identiteit van de begraafplaats. 

Behouden 

Rij 4-J F.J.W. van den 
Kieboom 8-9-1879 / 
23-6-1943 

Imposante stèle van rode kalksteen (?) met in het midden 
het Christus monogram en de alfa en omega. Onderaan de 
data van het predikantschap 25-6-1911 / 23-6-1943 in de 
Ruïnekerk. Tijdens Wereldoorlog II uitte hij openlijk verzet 

Behouden  
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tegen Hitler. Genoemd psalm op grafsteen uit Hervormde 
bundel uit 1938.  
De Gemeente Bergen heeft vanwege zijn verzet Van den 
Kieboom geëerd met deze grafsteen. 

Rij 4-K G.E. Veenhuijsen 
(1917 - 1943) 
W.J. Veenhuijsen 
(1918 - 1952) 
 J. Veenhuijsen (1921 
- 2006) 

Stèle van marmer met aan de bovenzijde floraal motief 
(palmtak?). De grafsteen past bij de identiteit van de 
begraafplaats. 
 
Fam. Veenhuijsen heeft zich erg ingezet voor het behoud 
van de Slotkapel in Egmond. 

Behouden 

Rij 5-K G. Hauber (13-2-
1897 / 22-7-1971) 
M. Hauber-Brugman 
(22-12-1916 /24-11-
2012) 

Vormgegeven grafteken van travertin met opgelegde, 
koperen letters. Van belang vanwege het afwijkende, maar 
bij de jaren /60 en /70 passende materiaalgebruik. 

Behouden 

Rij 5-M O. Kamerlingh Onnes 
(1861-1935) 
I. Kamerlingh Onnes- 
Elfring (1892-1971) 

Grafteken van marmeren met grafafbakening en 
vaashouder. Rechts het reliëf en de symboliek van een 
treurende vrouw. 
Kamerlingh Onnes was kunstschilder. 

Behouden 

Rij 6-H Aardema (1881 -
1939) / v. Rennes 
(1911 - 1994) 

Marmeren stèle met linksboven de ornamentiek van de 
papaver (de slaapbol), symbool voor de eeuwige slaap. 
 

Behouden 

 
 
VAK 1 C  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

 
Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-P Ernst Laqueur (1880-
1947) en M. Laqueur 
- Löwenthal 

Stijlvol, eenvoudig vormgegeven grafteken in travertin. 
Medicus, farmacoloog en medicus. 
 

Behouden 

Rij 2-Q C. Meijer  
(1942-2005) 

Abstract houten sculptuur op hardstenen sokkel. 
Waarschijnlijk Joodse oorsprong vanwege de naam en de 
steentjes op het graf. Sluit aan op de identiteit van de 
begraafplaats. 

Behouden 

Rij 2-S Jan Borst (1890-
1950), Grietje Borst – 
Sleutel en Geertruida 
de Veer - Borst 

Grafsteen van Belgisch hardsteen met rustica omlijsting met 
ambachtelijke kwaliteiten. 

Behouden 

Rij 2-T J. Abbenes (1947) 
C. Abbenes-Göddeke 
(1986) 

Belgisch hardstenen grafteken van belang vanwege het 
ambachtelijke handwerk. 
Het grafteken sluit aan op de identiteit van de begraafplaats. 

Behouden 

Rij 2-U J.H. Bruijn -Bruyn 
(1875-1949) 
Jo en Joh. Bruijn 

Hardstenen zerk, met verheven letters in verdiept veld. Er is 
sprake van ambachtelijk werk vanwege bijzondere 
lettertype. Opmerkelijk: afwijkende weergave van de naam. 

Behouden 

Rij 2-Y Veronica Robertson 
(1930-1996) 

Bijzondere grafteken bestaande uit vaas op basement met 
een in het Engels geschreven rouwrijm, uitgevoerd in 
ambachtelijk werk.  
Veronica was geboren in Perth, Australië. 

Behouden 

Rij 2-() Willem Reijers 
(1910-1958) 

Stijlvol vormgegeven geheel van sokkel met daarop een 
bronzen beeld van een luit spelende vrouw.  

Behouden, 
sokkel 
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Maria Wilhelmina 
Troost (1877-1952)   
Bep Reijers-Weijand 
(1917-1996) 

Reijers was kunstenaar, beeldhouwer en verzetsstrijder. 
Bep Reijers was zijn echtgenote, Maria Troost was een tante 
die hem financieel ondersteunde en voor hem een atelier 
aankocht. 

rechtzetten 

Rij 4-Q A.N.M. Grin (1904-
1931) en vader Dirk 
Grin en moeder M. 
Grin-Wijnstok 

Marmeren grafteken met grafafbakening van banden en 
kettingen. Tekst verheven aangebracht in verdiept veld. 
Bijpassende losse, marmeren vaashouder. 

Behouden, 
kettingen 
herstellen 

Rij 4-S C. Meijer (1889-
1955) en Cornelia 
Vader 

Grafteken van Belgisch hardsteen met vaashouder links. De 
tekst is verheven aangebracht in verdiept veld. Het 
grafteken sluit aan op de identiteit van de begraafplaats. 

Behouden 
 
 

Rij 5-R G. Smit-Slot (1885-
1951) en Jan Smit 
(1885-1960) 

Stèle van kunststeen met daarop een opvliegende duif met 
palmtak in snavel (symboliek) en een aambeeld (relatie met 
achternaam). 
Jan Smit had een smederij aan de Ruïnelaan 11.  
Er is een relatie met 4R en 5Q; ook telgen van de fam. Smit. 

Behouden 

Rij 5-Z Lambertus Kruk 
(1883-1956) en 
Trijntje Metselaar 
(1890-1968) 

Grafteken van Belgisch hardsteen met Art Deco-vormgeving. 
Waarschijnlijk is de steen hergebruikt, vanwege het 
afwijkend kolommetje dat rechts i.p.v. links (gebruikelijk) is 
geplaatst.  
Molenaarsechtpaar van de Viaanse molen. 

Behouden 

Rij 6-P A. Brasser (moeder) 
overleden 1957 en 
N. van de Berg 
(vader) 1965 

Grafteken van kalksteen met de tekst RUSTPLAATS en in 
schrijfschrift Moeder en Vader in afbeelding van 
ondergaande zon. 

Behouden 

Rij 6-Q Gertrud Leistikow 
(1885-1948) 

Bescheiden, eenvoudig grafteken van Belgisch hardsteen in 
rustica gehakt.  
Gertrud Leistikow was als danseres en choreografe pionier in 
de danskunst. 

Behouden 

Rij 6-S R.P.H. Stuijling - de 
Lange(1919-1999) 

Opmerkelijk marmeren grafteken met daarop een half 
bronzen hoofd, naar beneden gericht. Onderaan in het 
Engels gegraveerde tekst. 

Behouden 

Rij 6-T Jan (1882-1949) en 
Wilhelmina (1882-
1967) Leegwater 

Eenvoudige marmeren stèle met ambachtelijk aangebrachte 
verdiepte letters. 
 

Behouden 

Rij 6-U D. A. Klomp (1883-
1947) 
T. Klomp-Zult (1887-
1978) 

Manshoge stèle van Belgisch hardsteen, ontworpen door 
Jeanne Bijlo. Vóór het grafteken op een hardstenen plaat:  
Aan den journalist / bouwer aan Bergens / welvaart en aan 
het / geluk der menschen / De burgerij. De grafsteen is 
gemaakt uit de stukken van een hakenkruis, afkomstig van 
een reusachtig monument voor gevallen Duitsers. 
Dirk Klomp was actief als propagandist van Bergen en heeft 
als auteur een eerste boek over de Bergense school 
geschreven. 

Behouden 

Rij 7-W Cees Korver 
(1938-1998) 

Kunstwerk op het graf teken in de vorm van een sculptuur. 
Cees Korver was wethouder en later Statenlid. 

Behouden 
 

Rij 7-Y J.M. Selleger-Elout 
(1875-1975) 
Sven Selleger (1914-
1997) 
 

Granieten grafsteen met in koperen letters aangebrachte 
tekst: “Geen godsdienst boven waarheid”.  
Johanna Selleger was theosofisch - pedagogisch 
kinderboekenschrijfster. Zij liet samen met haar man het 
huis “De Reigertoren” bouwen (Rondelaan 2, architect J.B. 

Behouden 
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van Loghem, 1918) in Amsterdamse School-stijl met 
theosofische interieurelementen. Zoon Sven was kenner van 
de geschiedenis van de tram (‘Bello’). 

Rij 7-() D. Kouwenaar Sr. 
(1876-1957)  
J.H. Bloksma (1892-
1984) 

Vierkante grafsteen van Belgisch hardsteen, zowel van 
boven als de zijkant grof gehakt. Letters verdiept 
aangebracht. 
David Kouwenaar was journalist bij de NRC en schrijver over 
de geschiedenis van Amsterdam. Zijn vrouw Jeltje Hendrika 
Bloksma was naaldkunstenares. 

Behouden 

Rij 8-P Ida August Loman 
(1899-1947) 

Belgisch hardstenen zerk van aanzienlijke ouderdom. 
Sluit aan op de identiteit van de begraafplaats. 

Behouden, 
restaureren 

Rij 8-R H.J. Kneppers (1925-
2007) 

Sokkel van hardsteen waarop een sculptuur van kalksteen, 
uitbeeldende moeder en kind. 
Sluit aan op de identiteit van de begraafplaats. 

Behouden 

Rij 8-U Edgar Fernhout 
(1912-1974) 

Eenvoudige zerk van kalksteen, overeenkomstig die van zijn 
moeder, Charley Toorop (Rij 8- W). Fernhout was eveneens 
kunstschilder. 

Behouden, 
restaureren 

Rij 8-V Jakob v. Domselaer 
(1923-1944) 

Graf is vormgegeven als oorlogsmonument. 
Van Domselaer was dichter, verzetsstrijder en 
oorlogsslachtoffer. 

Behouden 

Rij 8-W Annie Caroline 
Pontifece (‘Charley’) 
Toorop (1891-1955) 

Eenvoudige zerk van kalksteen, overeenkomstig die van haar 
zoon, E. Fernhout (Rij 8-U). Op het graf ligt een los, klein 
steentje met een gedicht van A. Ronald Holst. De tekst luidt: 
“Zij, die den dood verbeten kamp bleef geven / werd, 
onverslagen, uit dat nauw gedreven. / Die vijand had haar 
lief: grijs en weer jong / lag, op zijn bed, zij doodstil nog te 
leven.” 
Charley Toorop was een toonaangevende kunstenares van 
de Bergense school. 

Behouden 

Rij 8-X C.A. Nijland - 
Fernhout (1912-
1956) 
Dirk Volker Nijland 
(1914-1995) 

Eenvoudige hardstenen stèle met puntvormige bekroning en 
twee abstracte symbolen. 
Charley Anna was de dochter van Charley Toorop; zij maakte 
een half jaar na het overlijden van haar moeder een einde 
aan haar leven. 

Behouden 

Rij 9-O B. Essers (1893-
1945)  
K. Essers-Vreede 
(1899-1979) 

Belgisch hardstenen grafteken met gegraveerde opstijgende 
Phoenix (symboliek). Losse steen voor dochter Hilda Stuyt-
Essers (1935-2003).  
Bernard Essers was graficus en illustrator. 

Behouden, 
restaureren 

Rij 9-Q F.J. Kok (1874-1947) Belgisch hardstenen grafteken met de symboliek van de 
palmtak als overwinning op de dood.  

Behouden, 
restaureren 

Rij 9-R F. Rutgers v.d. Loeff - 
Mielziner (1877-
1948) 

Belgisch hardstenen grafteken met rondom grof uitgehakt 
rustica. De tekst is aangebracht in een verdiept veld met 
verheven letters. 

Behouden, 
restaureren 

Rij 9-S A. de Graaf (1877-
1950) 

Marmeren grafteken tussen hardstenen kolommetjes met 
eenvoudig rustica rondom en de symboliek van de palmtak 
als overwinning op de dood. 

Behouden 

Rij 9-Y Obbo Jan Zwaan en 
Maartje Francis  

Stèle van kalksteen met koperen letters en vaashouder 
Op de steen de symboliek van de ondergaande, c.q. 
opkomende zon. 

Behouden 

Rij 10-R A.C. v. Kampen 
(1911-1991) 

Grafteken interessant vanwege de historische waarde en de 
aansluiting op de identiteit van de begraafplaats. 

Behouden 
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Truus van Kampen-
Bosma (1910-1984)  

Anthony van Kampen was een reizend schrijver en oprichter 
van maandblad “de Blauwe wimpel”. Behalve zijn vrouw 
Truus zijn ook zijn moeder en zuster in dit graf begraven. 

Rij 10-S F.E. Rensink (1877-
1947) 

Grafteken van Belgisch hardsteen met ondergaande, c.q. 
opkomende zon en paaltjes met kettingen rondom het graf 
en vaashouder. 

Behouden, 
restaureren 

Rij 10-X Lodewijk Johannes 
de Ruiter (1919-
2008) 
Maria de Ruiter-
Morsink (1911-2000) 

Grafsteen van graniet. Burgemeester van Bergen van 1960-
1971 en daarna dijkgraaf in Edam.  
Lo de Ruiter heeft zich erg ingezet voor de kunstenaars en 
het kunstleven van Bergen en is daarvoor onderscheiden 
met de “Zilveren Anjer”. 

Behouden  

Rij 11-R+S Familie Kreb Dubbel familiegraf van Belgisch hardsteen, waarbij tussen 
bewerkte kolommetjes met bloemmotief een granieten 
tekstplaat is aangebracht. Op de hoeken vaashouders. 
De familie Kreb was eigenaar van hotel Kreb (Breelaan). 

Behouden, 
opknappen 

Rij 11-V Echtpaar Mik Grafteken van Belgisch hardsteen met koperen letters. Op 
de steen is een bronzen torso-sculptuur geplaatst.  
Jacobus was kunstschilder. 

Behouden 

Rij 11-W Arnout Jacobus 
Gustaaf (‘Nout’) 
Colnot (1887-1983) 

Grafteken interessant vanwege het feit dat Colnot een 
bekend landschapsschilder van de “Bergense school” was 
(hij had in 1913 met Filarski, Gestel, Matthieu Wiegman en 
Charley Toorop de eerste groepstentoonstelling). 

Behouden 
 

Rij 11-Y P. Kooij en Neeltje 
v.d. Horst 

Grafteken van Belgisch hardsteen met links een palmtak. 
Vanwege de ouderdom en materiaalgebruik sluit deze aan 
op de identiteit van de begraafplaats. 

Behouden 

Rij 11-
Z/AL 

N. Commandeur en 
drie verwanten 

Belgisch hardstenen grafteken met de symboliek van de 
treurboom gegraveerd. Van belang vanwege de ouderdom, 
het materiaalgebruik en de symboliek van belang. 

Behouden, 
opknappen 

Rij 
11/+/ALG 

P. Boendermaker 
(1877-1947) 

Bakstenen grafmonument met bronzen Phoenix (symboliek), 
gemaakt door Tjipke Visser. Piet Boendermaker was 
kunstverzamelaar van de Bergense school en stichter van de 
Kunstzaal, later atelier van Lucebert.  

Behouden, 
opknappen 

 

VAK 1 L  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 1-
A/B/C 

Bouma en van 
Diepen 

Drieledig familiegraf van Belgisch hardsteen, waarin 6 
personen liggen. Rechts onder een koperen sculptuur (poes). 

Behouden 

Rij 1-D J.Z. Luiting (1890-
1945) 

Zerk van Belgisch hardsteen met op een afgeschuinde rand 
aan de zijkant de tekst: “zij rusten in de schaduw der 250 
dapperen die / hun leven gaven / om ons te bevrijden uit de 
nacht der bezetting / die duurde 1940 – 1945”. Midden op 
de steen een zon, welke staat voor de herboren ziel. 
J.Z. Luiting was een oorlogsheld. Vanwege de relatie met 1-E 
is er sprake van een ensemblewaarde. 

Behouden 

Rij 1-E D.J. Luiting (1922-
2003) en A.J.F. 
Luiting (1934-2019) 

Zerk in een zelfde vormgeving als 1-D hier met tekst in het 
Latijn. De graftekens hebben een ensemblewaarde. 
Dick Luiting was gemeenteraadslid en antiekverzamelaar.  

Behouden 
 

Rij 1-I Jan Pluis (1903-1969) 
Ytje Pluis (1935-

Sokkel van Belgisch hardsteen waarop een sculptuur van een 
grote kop gemaakt door beeldhouwer Noek Rädecker.  

Behouden 
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2004) Jan Pluis was huisarts. 

Rij 1-J J. v. Herwijnen 
(1889-1965) 
P. v. Herwijnen-den 
Eenzamen (1909-
2001) 

Grafteken dat bestaat uit een groot ijzeren kruis met twee 
kleine grafsteentjes er voor. 
Jan v. Herwijnen was kunstschilder en werkte in een stijl 
verwant aan de “Bergense School”. Hij kreeg een 
expositieverbod omdat hij in 1942 weigerde lid te worden 
van de Kultuurkamer. 

Behouden 

Rij 1-K A.R. Holst (1888-
1976) 

Grafsteen uitgehouwen in een stuk rots waarop de tekst 
staat: “Wat was is geweest”. 
Adriaan Roland Holst was schrijver en dichter en heeft lange 
tijd in Bergen gewoond. Zijn huis aan de Nesdijk is ingericht 
tot schrijvershuis onder auspiciën van het door hem 
gestichte A. Roland Holst Fonds. 

Behouden 

Rij 4-F Jan Hemelrijk (1918 - 
2005) 
Aleid Hemelrijk- 
Brandes (1914-199)  

Grafsteen van graniet met daarop een bronzen sculptuur. 
Op de steen de tekst: “maar het vuur van onze liefde nooit”. 
Beiden maakten in de oorlog deel uit van de grotendeels 
Joodse verzetsgroep Porgel en Porulan. 

Behouden 

Rij 4-
K/Alg 

J.J. Schilstra (1915-
1998) 

Grafteken in de vorm van een diep in de grond gelegen rots. 
Groot kenner van de geschiedenis van Noord-Holland, 
meerdere publicaties, bestuurslid van vele verenigingen 
(Stolpenstichting, Oud-West-Friesland, Zuiderzeemuseum, 
Oud Alkmaar) en Statenlid. 

 

Rij 5-E Joost Zwagerman 
(1963-2015) 

Grafteken van Franse kalksteen met daarop een granieten 
boek liggend. Op de steen de tekst:  
“DE STILTE / VAN HET LICHT” 
Joost Zwagerman was een begenadigd schrijver en televisie-
persoonlijkheid; hij maakte in 2015 een eind aan zijn leven. 

Behouden  

Rij 5-J Theda Grondsma 
(1938-1964) 

Marmeren grafteken met afgebroken bovenzijde, wat 
symbool staat voor het te jong afgebroken leven van deze, in 
Frankrijk omgekomen vrouw. 

Behouden 

 

VAK 1 N  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij-1 X Lucebert (1924-
1994) 
Tony Swaanswijk-
Koek (1927-2011) 

Grafteken bestaande uit forse sculptuur van Lucebert 
(pseudoniem voor Lubertus Swaanswijk), dichter, 
beeldhouwer en schilder. Op apart steentje staat de naam 
van zijn vrouw en de tekst: “wie niet van sterven weet heeft 
in geen toekomst / zijn zaad of dromende evenbeeld 
gestrooid”. 

Behouden 

 

VAK 2A  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-C Nico Berkhout (1915 
- 1999) 

Grafteken in de vorm van een betonnen stoel met op de 
leuning een schilderspalet. 
Kunstschilder en -docent; in tweede echt gehuwd met de 
kunstenares Gerda Vosman. 

Behouden 
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Rij 2-F E. Spruit (1865-1926) 
en C. Meijer (1859-
1936) 

Belgisch hardstenen stèle met afgeronde bovenzijde, 
ambachtelijk bewerkt. Eén van de oudste graftekens van de 
begraafplaats. 

Behouden 

Rij 3-F M. Visser - v.d. Horst 
(1884 - 1928) 

Belgisch hardstenen stèle met licht getoogde bovenzijde. In 
de top een afgebeelde palmtak als symbool voor de 
overwinning op de dood. De steen is van grote ouderdom. 

Behouden 

Rij 5-F Gesina Kamerlingh 
Onnes (1917-1993) 

Eenvoudige Belgisch hardstenen grafteken, met licht 
getoogde bovenzijde, uitgevoerd in rustica rand. 
Gesina was de dochter van Onno Kamerlingh Onnes, 
kunstschilder en dichter.  

Behouden 

 

VAK 2B INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 4-K A.M. Colnot - 
Soomer (1886-1966) 

Grafteken van belang vanwege de relatie met de familie van 
de kunstschilders Colnot.  

Behouden 

Rij 5-M J.J. Cappon (1945-
1988) 

Marmeren grafteken met uitsparingen op de hoeken links en 
rechts; grafafbakening en links vaashouder. Met verdiepte 
letters zijn de naam en een rouwrijm aangebracht: 
“Wat de dood neemt, kan geen mens herstellen / Wat de 
hemel heeft gezegend, kan geen mens bestraffen / Wat de 
liefde heeft verenigd, kan geen mens scheiden / Wat de 
eeuwigheid heeft gewild, daar kan geen mens aan tornen”. 
Geheel onderaan: “Ik zal je missen / Vaarwel mijn liefste 
man / Vaarwel allerliefste vriend”. 

Behouden 

 

VAK 2C  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 1-C V. Koning (1925-
1927) D. Koning 
(1893-1957) M. 
Koning-Wallaart 
(1894-1975) 

Klein, stijlvol, wit geschilderd steentje op basement. Er is 
sprake van kenmerkende Art Deco vormgeving. 
Het steentje is van grote ouderdom en is van oorsprong 
geplaatst als kindergrafje. 

Behouden 

Rij 5-P Frits Houdé (2-10-
1930 / 10-4-1996) 

Grafteken bestaande uit een hardstenen sokkel met daarop 
een bronzen beeld. Op de voet van het beeld de tekst: “De 
geest van het stof verlost”.  
Houdé was huisarts. 

Behouden 

Rij 5-U C. Pascha (1870-
1933) en Trijntje 
Peijs (1874-1958) 

Belgisch hardstenen grafteken, stoelmodel met 
grafafbakening. Licht getoogde bovenzijde met in de top een 
palmtak als symbool voor de overwinning op de dood.  
Hun zoon Arie Pascha (1899-1986) was onderwijzer aan de 
Van Reenenschool en voorman van de Esperanto-beweging.  

Behouden 

 

 

 



22 
 

22 
 

Vak 2D  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Rij 1-W  Jan Ruiters, 20-5-
1923 / 17-3-1999 

Kleine sokkel, waarop een bronzen sculptuur staat van twee 
vrouwelijke personen. 

Behouden 

Rij 3-() G. Glijnis-Vlaanderen 
(1856-1930). W. 
Glijnis (1855-1945) 

Grafteken van Belgisch hardsteen met getoogde beëindiging 
aan de bovenzijde; er is sprake van een hoog basement. 
 

Behouden 

Rij 4-Y Antje Stekelbos- 
Hoogland (1881-
1923).  
S. Stekelbos (1978-
1968) 

Klein grafteken van Belgisch hardsteen met palmtak als 
symbool voor de overwinning op de dood. Vaashouder op 
kubus. 
 

Behouden 

Rij 5-X Coen Wilderom 
(1944 - 1999) 

Grafteken van gepolijst graniet met bewuste breuk 
overdwars en daarop de tekst: “Coen Wilderom beeldend 
kunstenaar 1944 – 1999”. 

Behouden 

Rij 5-Y Ad Bontje (1945-
1991) 

Piepklein Belgisch hardstenen grafteken met daarop een 
rustende figuur of dier. Op de sokkel een gedicht van de 
Franse schrijver M. Proust: “de standvastigheid van een 
gewoonte is meestal overeenkomstig met haar duisterheid”. 

Behouden 

 

VAK 2E    INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Rij 1-O Romy v. Buuren (16-
6-1996 / 8-6-1997) 

Grafteken interessant vanwege de gruwelijke geschiedenis. 
Romy is de dochter van Marion v. Buuren. Beiden sinds 8-6-
1997 vermist en gevonden op 1-8-2002 in de duinen tussen 
Bergen en Egmond. Beiden werden om het leven gebracht. 

Behouden 

Rij 2-P H. Tromp (1908-
1968)  
Idskje Tromp-v.d. 
Wal (1908-2002) 

Asymmetrisch Belgisch hardstenen grafteken, met palmtak 
als symbool van de overwinning op de dood. Tekst op 
verdiept veld aangebracht met verheven letters. Links onder 
een integrale vaashouder. 

Behouden 

Rij 2-Q P. Wijker (1883-
1935) A.C. Wijker-
Ham (1893-1937) 
P. Wijker (1913-
1993) 

Belgisch hardstenen grafteken, stoelmodel. Tekst 
aangebracht met verheven letters in verdiept veld. Binnen 
de grafafbakening ligt een marmeren plaat met naam zoon 
en vuurtoren Egmond. Vader en zoon Wijker zijn 
vuurtorenwachter geweest. 

Behouden 

Rij 3-V J. Strooker (1882-
1958) en Trijntje 
Docter (1884-1973) 

Marmeren grafteken, stoelmodel. De grafafbakening was 
eerder voorzien van vierkante koperen stangen. 
 

Behouden, 
stangen 
terugbrengen 

Rij 3-W F. Kromhout v.d. 
Meer (1946-1992) en 
J. Kromhout v.d. 
Meer- Kouwenhoven 
(1939-2007) 

Zandstenen grafteken met schuin geplaatste, losse stèle, 
waarop in verdiepte gele letters de tekst is aangebracht. 
Op de steen is een bronzen sculptuur geplaatst van een man 
en vrouw die een duif laten opstijgen.  

Behouden 

Rij 4-Q C.G. Hali (1891-1977) 
en W.F.K. Hali- 
Theunissen (1890-
1936) 

Grafteken van kunststeen / beton met ornament van 
keramiek met floraal motief. Vaashouder en grafafbakening 
van hetzelfde materiaal als de steen. Tekstplaat van marmer. 
Voorheen hebben koperen staven de paaltjes van de 
grafafbakening met elkaar verbonden. 

Behouden, 
koperen 
staven 
terugbrengen 

Rij 5-P Klaas Grootes (1916- Belgisch hardstenen grafteken van afwijkende maatvoering Behouden, 
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1932) en kleinzoon 
overleden 6-7-1932 

mogelijk vanwege latere uitbreiding van de grafafbakening, 
die voorheen werd bepaald door vierkante koperen staven. 
Rechts onderaan staat de tekst: “HUN ZIJ DE RUSTE / ONS 
BLIJVET LEED”. Kleinzoon dood geboren(?).  

restaureren, 
stangen 
terugbrengen 

Rij 5-W Antje Oortwijn 
(1860-1936) en 
Jacob Blaauw (1857-
1941) 

Belgisch hardstenen grafteken, stoelmodel. Bovenzijde 
rustica. Marmeren tekstplaat met palmtak links. Vaashouder 
binnen grafafbakening. 

Behouden 

Rij 5 - +  Klaas Boot Sr. (1897-
1969) en Aaltje Boot-
Groot (1986) 

Grafteken van marmer en vaashouder binnen de 
grafafbakening. 
Klaas Boot Sr. was Nederlands kampioen turnen en deed 
mee aan Olympische spelen 1928.  

Behouden 

 

VAK 2 F  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 1-C Henk Pluis (1937-
1993) 

Bronzen beeld op hardstenen sokkel met paar dat elkaar 
omarmt. Sluit aan bij de identiteit van de begraafplaats. 

Behouden 

Rij 1-D Anoniem grafteken 
J. Kooge 
J. Kooy 

Asymmetrische grafsteen van Belgisch hardsteen met 
palmtak als symbool voor de overwinning op de dood en 
daaronder de tekst “Vaders graf 1939 en Moeders graf 
1965”. In keramiek twee handen als teken van 
verbondenheid. Vaashouder rechts onder. 

Behouden 

Rij 1-E Luciën van der Pluijm 
22-12-1916 / 
30-11-1993 

Gepolijst granieten grafteken waarop schilderspalet. 
Van der Pluijm was historisch decoratieschilder en heeft 
door zijn meerdere activiteiten iets betekend voor het 
kunstklimaat in Bergen. 

Behouden 

Rij 3- F  P. v. Diepen (28-2-
1887 / 17-2-1942) 
A. v. Diepen - Kan 
(1891-1935) en A.H. 
v. Diepen 
(1912/1991)  

Stijlvol vormgegeven familiegraf waarvan het bovenste 
gedeelte bestaat uit een sculptuur van een knielende 
persoon met lauwerkrans in de hand. Onder de sculptuur de 
tekst FAMILIEGRAF. Rechts daarvan een kolom met kruis. 
Onder de sculptuur een marmeren tekstplaat.  

Behouden 

Rij 4-A L. Bruin (20-7-1885 / 
26-4-1941) en 
Trijntje Blauw (30-1-
1890 / 27-6-1976) 

Asymmetrisch grafteken van Belgisch hardsteen met 
marmeren tekstplaat daarop bevestigd. Er is sprake van een 
mooi, ambachtelijk uitgevoerd lettertype. Vaashouder. 

Behouden 

Rij 4-H Willy (31-8-1917 / 
24-11-1942) en Bob 
(19-5-1918 / 27-12-
1943) Zeehuisen 

Asymmetrische stèle van Belgisch hardsteen met kleine 
uitsparing rechts boven en rustica rand en grafafbakening. 
Marmeren tekstplaat met bijzonder lettertype (let op de N!). 
Beide personen zijn in de oorlog gestorven. 

Behouden 

Rij 4-M J. Kroon (11-5-1932 / 
4-5-2015) en Joke 
Kroon-Bakker (2-1-
1932 / 11-2-2018) 

Grafteken interessant vanwege de aannemer, bouwer, en 
ontwerper van de “Kroon woningen”. Betaalbare woningen 
voor geboren Bergenaren. 

Behouden 
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Vak 2 H  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 1-H A. A. Verburg (1893 - 
1944) 

Eenvoudige Belgisch hardstenen grafteken met 
grafafbakening. Spitboogvormige bovenzijde. Bewerkte rand 
van rustica. Overleden in de oorlog. 

Behouden 

Rij 2-B T. Briefjes (1879 / 
1945) en Elisabeth 
Tuijn (1888 / 1962) 

Belgisch hardstenen grafteken met grafafbakening 
verbonden door paaltjes en kettingen. Marmeren tekstplaat 
waarop een palmtak als symbool voor de overwinning op de 
dood. Ambachtelijk lettertype. 

Behouden, 
restaureren 

Rij 3-A L. Stam - Heckens  
(1933/2005)  
D. Stam 

Hergebruikt grafteken van Belgisch hardsteen met 
marmeren belegstukjes op alle onderdelen. In 2005 is de 
steen schoongemaakt en hergebruikt. Op de achterzijde is 
de palmtak te zien en de namen van de overleden opa en 
oma.  

Behouden 

Rij 3-L Arie Modder (6-9-
1864 / 19-12-1950) 
Antje Houtkoper (17-
4-1866 / 24-12-1952) 

Asymmetrisch grafteken van Belgisch hardsteen met 
grafafbakening en vaashouder. Weinig voorkomend 
lettertype van gebeeldhouwde tekst. 
 

Behouden 

Rij 4-N Marie Alexander van 
Rhijn (16-5-1930 / 3-
9-2002) 

Belgisch hardstenen grafteken in de top als sculptuur 
uitgewerkt. Op de linker zijkant is een Latijnse tekst 
aangebracht: “HIC NON EST” (“Hij is niet hier”), naar het 
woord van de engelen bij het lege graf van Jezus. Van Rhijn 
was predikant. Rechts staat het getal 9703. Betekenis 
onbekend. 

Behouden 

Rij 5-K  F. A. Aronds (12-12-
1896 / 19-5-1948) 
E. C. Aronds - van 
Drosten (4-5-1899 / 
17-6-1970) 

Grafteken van Belgisch hardsteen met links een kolommetje 
en rustica afwerking aan de randen. Ambachtelijke 
uitgevoerd met bouchardeerwerk en fraai lettertype. 
Vaashouder. 

Behouden 

 

VAK 2 I  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 1-C Cor Noort (19-3-
1914 / 28-8-2003) 

Grafteken bestaande uit sculptuur op sokkel. Boven de naam 
staat de tekst: “Om van mijn twijfels / en angsten bevrijd te 
zijn / wanneer zal ik zien?” Het beeld is van Jitske Sikkema. 
Cor Noort bouwde de kapel van de Zusters Ursulinen aan de 
Nesdijk met ramen van Jaap Min. Vader van fotograaf Cees 
Noort en grootvader van schrijfster Saskia Noort. 

Behouden 

Rij 5-E C. Moerbeek (1907-
1956)  
D. Moerbeek (1932-
1971) 

Kalkstenen grafteken met karakteristieke vormgeving voor 
de jaren “50 en 60” met tekst in rode letter.  

Behouden 

Rij 5-F F. C. L. Pesie (1914 - 
2009) en W. Pesie - 
Groenstege (1888 - 
1956) 

Klein kunststenen grafteken met karakteristieke vormgeving 
voor de jaren ’50 en 60’ met profielkolommen aan 
weerszijden. 

Behouden 

Rij 9-D J. Weyand (8-3-1886 
/ 23-11-1960) 

Grafteken in de vorm van een kei met daarin, met zeer grote 
letters, de naam JAAP WEYAND.  

Behouden 
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VAK 2 J  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-F F. Zeiler(7-6-1915 /  
14-3-2000). 
J. Zeiler-Kouwenaar 
(4-5-1918 / 23-1-
2008) 

Grafteken van groen-getinte leisteen met licht getoogde 
bovenzijde. De materiaalkeuze komt weinig voor op de 
begraafplaats.  
Frits Zeiler was een vooraanstaand advocaat en bestuurslid 
van VVV, Tramcomité, Comité Gasalarm en Vereniging 
Nieuw Bergen (later Stichting Mr. Frits Zeiler).  
Jeltje Jantina Romelia Zeiler-Kouwenaar was actief in de 
gemeentepolitiek, in vrouwenverenigingen en in natuur- en 
milieuorganisaties. 

Behouden 

Rij 4-B Klaas Boot (1927 /  
2003)  
H. J. Boot - Bruin 
(1927-2013) 

Grafteken bestaande uit sokkel waarop een kader in leisteen 
is geplaatst met daarin een sculptuur. 
Klaas Boot was 10-voudig Nederlands kampioen turnen en 
27 jaar lang verslaggever bij het tv-programma Studio Sport. 

Behouden 

Rij 4-D Hans Kamm (17-12-
1941 / 21-7-2000) 

Opmerkelijk grafteken van gepolijst graniet in de vorm van 
een boek. Rechts onder een koperen plaatje met de tekst: 
“geschoold door de universiteit van het leven”. 
Hans Kamm was de eerste uitbater van café-restaurant Nero 
en levensgenieter. Het gesloten boek symboliseert het 
voltooide leven.  

Behouden 

Rij 5-G A. G. v. d. Hilst (6-5-
1903 / 13-2-1969) 
H. J. C. v. d. Hilst (5-
2-1903 / 18-2-1987) 

Marmeren grafteken in de kenmerkende vorm van de jaren 
“60”.  
Van der Hilst was heilsoldaat van het Leger des Heils in 
Bergen en tandtechnicus. 

Behouden 

Rij 6-D J. W. (Noek) 
Rädecker (1924 / 
2009)  
Ike (Frederike 
Caroline van Vliet) 
(1940 / 2011) 

Grafteken dat bestaat uit een hardstenen sokkel met daarop 
een bronzen sculptuur van de hand van hem zelf. 
Rädecker was beeldhouwer, die samen met zijn broer het 
monument op de Dam afmaakte, dan hun vader gestart was. 
Op een los steentje is een tekst van A.R. Holst te lezen: 
“stiller om de noord / de wadden uitgewist en / ganzen 
onderweg”. Daaronder ligt een tweede steentje met, in een 
historische letter geschreven: No en op de volgende regel 
ek, vormend dus de naam Noek. 

Behouden 

Rij 8-I C. J. W. Veraart (8-6-
1944 / 24-10-2014) 

Grafteken dat bestaat uit een hardstenen sokkel met daarop 
een sculptuur van een gans; ernaast en op het hoofd een 
pad. 
Chris Veraart was een vermaard zedenadvocaat, 
natuurliefhebber en als voorman van de Stichting ‘Red de 
Pad’ initiatiefnemer het Paddenpad. Heeft ook meerdere 
boeken geschreven.  

Behouden 

Rij 9-G Mauk Dolleman 
27-1-1927 / 24-3-
2006 

Eenvoudige hardstenen zerk. 
Voorzitter KCB, publicist, echtgenoot van Neeltje Maria Min. 
Won in 1991 de Nieuwe Clercke-Pico bello prijs voor zijn 
verdiensten voor de Nederlandse literatuur. 

Behouden 

Rij 13-E Jeanne Bijlo (4-1-
1915 / 17-8-2000)  
D. Kouwenaar (11-2-
1921 / 6-7-2011) 

Grafteken van Belgisch hardsteen in de vorm van een forse 
sokkel (met gebouchardeerde bovenzijde) waarop een 
bronzen sculptuur is geplaatst van Jeanne zelf. Bijlo maakte 
ook het beeld in de Merelhof en een oorlogsmonument in 
Alkmaar. David Kouwenaar was kunstschilder en dichter, en 

Behouden 
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mede-initiatiefnemer van Museum Kranenburgh. 
Het naastgelegen graf 13-F is van hun oudste dochter 
Daphne (1947-2015), beeldend kunstenares. 

 

VAK 2 L  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 3-U Gon Noort-Kok Grafteken van Belgisch hardsteen, waarschijnlijk 
voorstellende de trap naar de hemel, naar een ontwerp van 
Geer Roobeek. 
Gon Noort was de eerste echtgenote van de architect Cor 
Noort. 

Behouden 

 

VAK 2 M  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-E Ruud Koning (1942-
2002) 

Kleurrijk, veelvormig grafteken van mozaïek. 
Ruud Koning was medeoprichter van de bioscoop de Zwarte 
Schuur en zeer betrokken bij de voetbalvereniging Berdos. 

Behouden 

 

VAK 2 N  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 4-A Annet Daub - Troost 
(1948-2006) 

Grafteken bestaande uit hardstenen sokkeltje, waarop een 
bronzen engelenfiguur is afgebeeld; het ontwerp hiervoor is 
van Marjolijn de Bruin. 
Annet Daub vertaalde het beroemde boek “Natuurwezens”. 

Behouden 

Rij 5-A K. van Ossenbruggen 
(26-1-1957 / 20-8-
2004) 

Grafteken van grof gehakt leisteen met roestvrij stalen 
belettering. 
Van Ossenbruggen was filmproducent van o.a. het 
“Surinaamse legioen” van Humberto Tan en “Achter 
gesloten ogen”. Heeft zichzelf van het leven beroofd. 

Behouden 

Rij 8-F Jaime Antonio 
Petersen (1947-
1985) 

Grafteken van Belgisch hardsteen bestaande uit stèle, waar 
op aan de onderzijde een bronzen reliëf is aangebracht, 
uitbeeldende de vrouw (Janine Kouwenaar) en drie kinderen 
van de overledene, naar ontwerp van Jeanne Bijlo (zijn 
schoonmoeder). 

Behouden 

Rij 8-H Nico Schuyt (1922-
1992) 

Bescheiden grijs geschilderd grafteken met toonladder. 
Schuyt was componist en betrokken bij Stichting Donemus 
en o.a. voorzitter Genootschap Nederlandse Componisten. 

Behouden 

Rij 8-K Marijke Crena de 
Jongh-Booy (1923-
2007) 

Grof gehakt, granieten grafteken met verdiepte letters. 
Marijke Crena de Jongh was kunstenares. 

Behouden 
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VAK 2 O  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-J H.C. ten Holt (1935-
1990) 

Eenvoudige zerk met verdiept aangebracht tekst. Boven de 
naam staat de tekst: “Take all my love / my dearest love / 
with you / take it all”. 
Mogelijk is deze persoon familie van Simeon, maar dat is 
niet aangetoond. 

Behouden 

Rij 6-N Simeon ten Holt 
(1923-2012) 
Sientje ten Holt 
(1925-2000) 

Grafteken van zwart graniet bestaande uit blokken in 
verschillende maten (referentie aan de muziek). Vóór het 
graf ligt een steentje voor Sientje ten Holt, zijn zus. 
Simeon was componist (‘Canto Ostinato’) en pianist en 
erelid van het Kunstenaarscentrum Bergen.  
Sientje was kunstenares, en werkte samen met en voor 
Lucebert. 

Behouden 

Rij 9-B W. C. B. Lau (14-3-
1921 / 13-5-2002) 
J. C. Lau - Biesma 
(1920-1999)   
W. Lau - Luberti 
(1900-1998) 

Grafteken van Belgisch hardsteen met licht getoogde 
bovenzijde. In een verdiept veld een palmtak.  
 

Behouden 

 

VAK 3A  INVENTARISATIE OPENBARE GEDEELTE 

Rij 2-D J.C. de Groot (1903 -
1973)  
A. M. de Groot - van 
Wonderen (1908-
1997) 

Grafteken bestaande uit kleine Belgisch hardstenen sokkel 
met daarop een stenen sculptuur van man en vrouw in 
omhelzing.  
 

Behouden 

Rij 2-E M. J. Engelsma 
(1895-1944) 

Grafteken van kalksteen. Engelsma was een 
oorlogsslachtoffer. De grafsteen heeft dezelfde vorm als de 
overige grafmonumenten uit 1940-1945. 

Behouden 

Rij 4-A Pleun den Tex - 
Fontein(1924-1996) 

Grafteken van Belgisch hardsteen bestaande uit een stèle 
met aan de bovenzijde een uitstulping waarin een bloembak 
is verwerkt. De grafsteen is ontworpen door een zoon van 
Henk van den Idsert. Boeddhafiguurtje boven de tekst. 
Pleun was de vrouw van kunstschilder Kees den Tex.  

Behouden 

Rij 4-B Kees den Tex (1916-
1997) 

Grafteken van Belgisch hardsteen, gedeeltelijk gepolijst, 
gedeeltelijk grof gehakt. Het ontwerp was van Henk van den 
Idsert. Kees den Tex was beeldend kunstenaar en (naast 
Karel Colnot en David Kouwenaar) één van de 
initiatiefnemers voor de herbestemming van Kranenburgh. 

Behouden 

Rij 4-E Geertruida Maria Vis 
- Britzel (1908-1996) 
en Dirk Vis (1908 - 
2002) 

Grafteken bestaande uit een Belgisch hardstenen tekstplaat 
en een er boven geplaatste abstracte bronzen sculptuur.  
Dirk Vis was directeur van de Rietveld Academie en 
kunstenaar.  

Behouden 

Rij 3-E Jacob de Carpentier 
(1921 – 1996) 

Grafteken interessant vanwege de rol van Jacob als 
kunstschilder en keramist. Hij richtte in de jaren ’60 de 
Groep Bergen op, samen met onder anderen Kees den Tex. 

Behouden 
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Overzicht van de geïnventariseerde dichtregels openbare gedeelte 

VAK 1A: Rij 3-C: “En ergens / heel ver weg / begin ik zacht te zingen” (Miriam Schmidt). 

VAK 1A: Rij 8-E: “Ik wilde me inschepen voor / een land waar ik nog niet bestond / alleen om niet al te weerloos / 

aan te spoelen later ….” (Slauerhoff). 

VAK 1A: Rij 8-M: “Deze man, goed kende ik hem / ik liep steeds met hem mee / zoals een kind langs het strand 

gaat / de zee groeit / in langzame statigheid”. (Lodeizen) 

VAK 1C: Rij 7-Y: “Geen godsdienst boven waarheid” (Selleger-Elout). 

VAK 1C: Rij 8-W: “Zij, die den dood verbeten kamp bleef geven, werd, onverslagen, uit dat nauw gedreven. Die 

vijand had haar lief: grijs en weer jong lag, op zijn bed, zij doodstil nog te leven.” (A. Roland Holst). 

VAK 1L: Rij 1-D: “Zij rusten in de schaduw der 250 dapperen die / hun leven gaven / om ons te bevrijden uit de 

nacht der bezetting / die duurde 1940 – 1945” (J.Z. Luiting). 

 VAK 1L: Rij 1-K: “Wat was is geweest” (Adriaan Roland Holst). 

VAK 1L: Rij 4-F: “Maar het vuur van onze liefde nooit” (Jan Hemelrijk). 

VAK 1L: Rij 5-E “De stilte / van het licht” (Joost Zwagerman). 

VAK 1N: Rij 1 X: “Wie niet van sterven weet heeft in geen toekomst / zijn zaad of dromende evenbeeld gestrooid” 

(Lucebert). 

Vak 2B: Rij 5-M: “Wat de dood neemt, kan geen mens herstellen / Wat de hemel heeft gezegend, kan geen mens 

bestraffen / Wat de liefde heeft verenigd, kan geen mens scheiden / Wat de eeuwigheid heeft gewild, daar kan 

geen mens aan tornen” (J.J. Capon). 

VAK 2C: Rij 5-P: “De geest van het stof verlost” (Houdé). 

VAK 2D: Rij 5-E: De standvastigheid van een gewoonte is meestal overeenkomstig met haar duisterheid” Marcel 

Proust. 

Vak 2E: Rij 5-P: “Hun zij de ruste / ons blijvet leed (familie Grootes). 

VAK 2H: Rij 4-N: “HIC NON EST” (Hij is niet hier) (Matthäus 28:5, Lucas 24:6, Marcus 16:6). 

VAK 2i: Rij 1-C: “Om van mijn twijfels / en angsten bevrijd te zijn / wanneer zal ik zien?” (onbekend). 

VAK 2J: Rij 4-D: “Geschoold door de universiteit van het leven” (Hans Kamm). 

VAK 2J: Rij 6-D: “Stiller om de noord / de wadden uitgewist en / ganzen onderweg” (A. Roland Holst). 

VAK 2O: Rij 2-J: “Take all my love / my dearest love / with you / take it all” (H.C. ten Holt). 
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PLATTEGROND ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 
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INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

PRIES/01/A/RK Johannes F.B. van 
Delft (28-1-1847 / 
22-5-1924) 

Belgisch hardstenen grafkelder bestemd voor de 
priesters van de Rooms-katholieke gemeenschap in 
Bergen. De tekst is verheven aangebracht in een 
verdiept veld. Pastoor van Delft heeft bij de 
totstandkoming van deze begraafplaats een rol gespeeld 
en werd als eerste pastoor hier begraven. Na hem 
volgden nog T.J. van Beers, Zacharias van der Klein, C.H. 
Th. H. Wanna. 

Behouden, 
roef 
restaureren 

VAK 1 G  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Rij 3-I Reinhard Johan 
Valkhoff (1899-1971) 
en Anna Gertrude 
Wijdom, 
pseudoniem Anke 
Servaes (1897-1947). 

Rein en Anneke waren schrijvers en vertalers, vooral 
jeugdboeken; vestigden zich in 1928 in Bergen. Zetten zich 
in voor kunstenaars, o.a. Jaap Min. Rein had jarenlang zitting 
in de museumcommissie van het Sterkenhuis. 

Behouden 

Rij 3-J K (?) O.A. Zuster Lucia Hardstenen grafteken met marmeren tekstplaten. Tekst in 
ambachtelijk lettertype, in zwart aangebracht. De 
aanvankelijk enkele, nu centrale, stèle is in later tijd vergroot 
met deel links en rechts en werd zo een grafmonument. 
Duidelijke associatie met het Rooms-katholicisme en 
interessant vanwege het verhaal van dit grafteken. 

Rechter 
gedeelte 
opnieuw 
bevestigen 

VAK 1 H  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Rij 2-D J. Oldenburg (1853-
1924)

Familiegraf van Belgisch hardsteen, dat bestaat uit een forse 
sokkel, waarop een basement is geplaatst met een kruis. In 
het hart van het kruis staan de letters I.H.S. (Jezus redder 
van de mensen). 

Rij 2-K Matthieu Wiegman 
 (1886-1971) 

Eenvoudig grafteken van Belgisch hardsteen met de 
contouren van een (voormalige) plaquette. 
Matthieu Wiegman was kunstenaar en één van de 
grondleggers van de “Bergense school”.  

Behouden 

Rij 3-C 
en D 

H.W.J.M. Poot 
(1900-1987) 

Sober grafteken van gepolijst graniet, waarin meerdere 
familieleden begraven liggen. 
Henri (Hein) Poot was huisarts en verzetsstrijder; zijn 
praktijkwoning (Dorpstraat 34) is een toonaangevend 
voorbeeld van het Nieuwe Bouwen (rijksmonument). 

Behouden 

Rij 3-J en 
K 

G.J.E. Rosenmüller 
(1888-1976)  
M.C.E. Rosenmüller-
Cordemeyer (1893-
1974) en
Paul B. Rosenmüller
(1923-1944)

Grafteken van Belgisch hardsteen met marmeren tekstplaat. 
Het geheel is vormgegeven in Neogotische stijl, dé stijl van 
het Rooms-katholicisme. Achter het grafteken staat een 
kruis met de tekst I.N.R.I. (Jezus van Nazareth Koning der 
Joden). 
Korstmossen op de grafsteen. 

Behouden, 
ook de 
korstmossen 
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Rij 3-M Frans Oudhoff (1936-
2004) 
Gerry Oudhoff - Buur 

Grafmonument in de vorm van een schijf van een dikke 
boom met een veelvoud van voorwerpen daar om heen.  
Oudhoff was pianist en o.a. begeleider van cabaretier Fons 
Jansen. 

Behouden 

 

VAK 2A  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Rij 2-C 
t/m F 

G.P.L. Ollefen 
(oudste) 1950 
Sophia Oudshorn- 
Ollefen (jongste) 
1994 

Grafteken voor familiegraf van wit marmer. Aan de linker 
zijde van de stèle links een hoger gedeelte, waarin een kruis 
met palmtak te zien is. Ambachtelijk lettertype. 
Bovenaan de letters I.H.S. (Jezus redder van de mensen). 
Rustica langs de randen. 

Behouden 

Rij 4-I Jaap Min 
1914-1987 en 
familie 

Grafteken dat bestaat uit grafafbakening, met veelvormige 
invulling met mozaïek. Het accent ligt op de vrouwenkop, 
die op enkele plateau’s staat, met op haar hoofd een duif. 
Het mozaïek is ontworpen door dochter Hélène. 
Jaap Min was kunstschilder en glazenier. Hij ontwierp o.a. de 
kruisweg staties voor de Petrus en Pauluskerk en glas in 
beton ramen van de kapel van de Zusters Ursulinen. 

Behouden 

 

VAK 2 C  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 3-G J.C. Leijen (1944) en 
E.C. Leijen (1988) 

Grafteken in de vorm van een bakstenen rondboog-nis, 
waarvan de binnenzijde is bekleed met mozaïek 
(waarschijnlijk van door Jaap Min). 
Jacobus Cornelis Leijen was huisschilder en is niet te 
verwarren met de architect Johannes Cornelis. 

Behouden  

Rij 4-B Adriana Koot (1976-
1937) en 
A.J.M. de Waard 
(1877-1963) 

Grafteken van Belgisch hardsteen met afgeschuinde 
bovenzijde waarop een kruis staat met de letters R.I.P. 
(Moge hij/zij rusten in vrede). Ambachtelijk aangebrachte 
belettering. 
Korstmossen op de steen. 

Behouden, 
korstmossen! 

Rij 4-C Petrus Zut (1892-
1938) 
M.C. Leek (1889-
1974) 

Grafteken van Belgisch hardsteen met licht getoogde 
bovenzijde. Links een kruisvorm Ϯ. In de top een palmtak. 
Namen verheven aangebracht in verdiept veld. Onderaan 
R.I.P. (Moge hij/zij rusten in vrede). 

Behouden  

Rij 4-F Familie Feld (1880-
1970) Brakenhoff 
(1878-1938) 

Grafteken van Belgisch hardsteen met licht getoogde 
bovenzijde en rustica-bewerking langs de rand. In de top de 
afbeelding van een kruis met hangende rozen als symbool 
voor het beëindigde leven. Onderaan R.I.P. (Moge hij/zij 
rusten in vrede). 

Behouden 

Rij 5-C Jacobus H. Groentjes 
(1904-1988) en 
Geertruida G. Min 
(1905-1997) en de 
ouders van Jacobus 

Grafteken van Belgisch hardsteen in gebogen vorm, met 
rechte beëindiging aan de bovenzijde met links daarvan een 
sculptuur van een engel. De engel is gemaakt door Jaap Min, 
de broer van Geertruida. 

Behouden 
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VAK 2 D  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-F G. Min - Schilder 
(1904-1985) 

Kruisvormig grafteken van Belgisch hardsteen waarin een 
mozaïek is ingelegd in een steen van cement, uitbeeldende 
“moeder en kind”. Er onder de tekst “Hier rust moeder”. 
Het betreft de moeder van de artistieke Min-familie. 

Behouden 

Rij 2-M Jacob, Maria, Klaas, 
Ide en Jo Min 

Fors rechthoekig grafteken met veelkleurig mozaïek 
ingelegd. In het mozaïek een zonnebloem, Jezus aan het 
kruis en Maria en de namen van Jacob, Maria, Klaas, Ide en 
Jo Min. Ide Min was dichter en vader van Neeltje Maria Min. 

Behouden 

Rij 4-K C. Leijen (1904-1943) 
en E.A. Leijen (1905-
1966) 

Asymmetrisch grafteken van Belgisch hardsteen met links 
een hogere kolom eindigend in een kruis, waarop een 
keramieken vrouwenkopje is aangebracht. Langs de randen 
rustica. De tekst is verheven aangebracht in verdiept veld. 
Korstmos op de grafsteen. 

Behouden 
Korstmossen! 

Rij 6-E G. Groeneveld 
(1841-1921) en  
J. Groenland (1843-
1921) 

Stèle van Belgisch hardsteen (1921), die over gaat in een fors 
kruis met afgeronde uiteinden. Eén van de eerste graftekens 
van deze begraafplaats. Vanwege de hoge ouderdom zijn er 
vele korstmossen op de stèle ontstaan. 

Behouden 
Korstmossen! 

 

VAK 2 E  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Rij 1-B Jan Blankendaal 
(1897-1933) en  
Cath. Kruijer (1883-
1953) 

Grafteken van Belgisch hardsteen dat bestaat uit een stèle 
met daarop een kruis. In het midden van het kruis een 
keramieken medaillon van de gekruisigde Christus. De tekst 
is aangebracht met zwarte letters. Veel korstmossen. 

Behouden 
Korstmossen! 

 

VAK 2 I  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 1-D Jan de Koning 
(1921-2002) en 
Cock de Koning 
(1929-2005) 

Grafteken dat bestaat uit een granieten sokkel waarop een 
bronzen sculptuur van omhelzend paar staat. Jan was smid 
in de Stroomerlaan van 1952 tot 1985 en zijn vrouw was 
beeldhouwer en kunstenares. Het kunstwerk op het graf is 
gemaakt door Cock de Koning. 

Behouden 

 

VAK 2 K (noordelijk deel)  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Vak 2 K 
Rij 5-I 

Henk van den Idsert 
(1921-1993) 
Cocky (1926-2011) 
Matthieu (1952-
1975) 

Grafteken van Belgisch hardsteen bestaande uit sokkel 
waarop een stenen sculptuur uitbeeldende moeder en kind.  
Vóór het beeld een tekstplaat met de tekst: “In de lente van 
zijn leven, is Matthieu, van ons heen gegaan, bloemen van 
zijn geest, laten ons verder gaan (18-1-1952 / 18-4-1976). 
Eronder: ”Henk van den Idsert (1921-1993) in zijn werk blijft 
hij leven, wij zullen het behouden”. Henk was beeldhouwer 
en kunstschilder en maakte de sculptuur zelf. 

Behouden 
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VAK 2 K (zuidelijk deel) INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 1  De rij met 18 kindergraven is van algemeen cultuurhistorisch 
belang vanwege: 

1. De historische waarde, omdat de steentjes een 
tijdsbeeld geven van een periode waarin de 
kindersterfte nog hoog was.  

2. De cultuurhistorische waarde vanwege het gebruik 
van Belgisch hardsteen, de geringe afmetingen en 
vormgeving met engeltjes.  

Voorbeeld: de drie kindjes Bakker, Anstje, Emmy en Willi, 
allen overleden 2-1-1938 zijn met 3 engeltjes afgebeeld. 

3. Vanwege de emotionele waarde. 

Gehele rij met 
kindergraven 
behouden 

 

VAK 2 N  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-L Martin Rouwendaal 
(1925-1994) 

Eenvoudig grafteken van Belgisch hardsteen. 
Rouwendaal was kunstschilder en medeorganisator van de 
Kunstmarkt en de kunst 10-daagse (K10D). 

Behouden 
 

 

VAK 2 O  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-i Piet Worm (1909-
1996) 

Eenvoudige Belgisch hardstenen zerk. 
Piet Worm was architect en illustrator van kinderboeken. Hij 
werkte voor het tijdschrift de Kleine Katholieke Illustratie. Hij 
was getrouwd met een dochter van Matthieu Wiegman. 

Behouden 
 

 

VAK 3 B  INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 3-O H. Burgering (1896-
1938) en moeder E. 
v.d. Broek (1896-
1938) 
A.M.J. Burgering – v. 
Haasteren (1927-91) 

Grafteken van Belgisch hardsteen bestaande uit stèle, die 
rechts boven is uitgewerkt tot een kruis, met daarin de tekst 
I.H.S. (Jezus, redder van de mensen). 
Portretfoto’s van vader (1939) en moeder (1959). 

Behouden 
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VAK I I (westkant) INVENTARISATIE ROOMS-KATHOLIEKE GEDEELTE 

Graf Naam Waardevol vanwege Advies 

Rij 2-C Mario Previti (1943-
2013) 

Grafteken van gepolijst zwart graniet. 
Mario was een Italiaanse, blinde zanger, componist en 
musicus en oprichter van de “Mario Singers”, een groep 
Bergense vocalisten. Daarnaast was hij actief voor de Petrus 
en Pauluskerk m.b.t. het orgel en het “beatkoor”. 

Behouden 
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FOTO-OVERZICHT KINDERGRAVEN 

    

     

     

 




