Begraafplaats Odoorn
Relatie met Borger-Odoorn

Graven van opvallende kwaliteit

Naam

Grafnummer

geboorte

overlijden

ouderdom graf

waarde steen

familiegraf

Elting, Js.
Hofkamp, F.

-/D/7/2
-/D/7/1

19-2-1849
13-1-1850

19-05-1906
07-08-1931

> 100 jr

staande zuil
geschilderd

familiegraf zonder betonnen stèle (arm materiaal), wit geschilderd en
hek
voorzien van zwarte tekst, treurboom en palmtak

werkgroep/Leon Bok

Borgesius, J.G.
Geertruida en Cornelia Weduwe

-/D/1/6

09-04-1844

09-10-15

> 100 jr

betonnen stèles

familiegraf zonder burgemeester (dhr Borgesius)
hek

werkgroep

Weeken, Grietien
Oosting, Harm
Weeken, Henderkien

D/48/3
-D/3/5
-D/3/3

30-01-1849
26-10-1863
31-01-1862

10-04-1904
28-03-1903
20-12-1931

> 100 jr

grindbed / stenen
rand met hekwerk

werkgroep

Zegering, Familie
Zegering, Hinderika
Zegering, Lutgerdina Henderika

20-03-1826
12-08-1865

24-06-1846
01-03-1926

ca 15 graven is 1 familiegraf zonder groot graf, in goede staat
fam graf
hek
Combinatie van zerken op roef en obelisk
Hinderika Zegering (1846); zerk rijkelijk voorzien van
symbolen (eikenloof, cirkels, treurbomen)
Lutgerdina Henderika Zegering (1926); enige obelisk van
graf zwart graniet met dubbele palmtak.

werkgroep/Leon Bok

-/D/15/2
-/D/14/6

uniek

21-11-1824
23-09-1827
25-07-1827
19-12-1865
25-01-1873

27-02-1895
18-11-1902
25-11-1914
27-03-1902
20-12-1930

werkgroep/Leon
Bok/vrijwilliger

5-3-1860

20-6-1933

Rosingh , Familie
Rosingh, Hendrik
Wilting, Lammechien
Rosingh, Albert
Thijs Rosingh
Nijenhuis, Roelfien

/D/63/1-5

Nijenhuis, Familie

-/D/33/5

> 100 jr

Marissen, Familie

familiegraf met
hek om graven

50-100 jr

opmerkingen

boerenfamilie met aanzien (Betangehoes)
In dezelfde omgeving ook zerken op roeven en set met
drie obelisken. Een lange rij graven bedekt met een roef
waarop banden met palen zijn geplaatst.
tussen de palen hangen kettingen en op de roef staan
drie granieten obelisken.

fotonummer

Inventarisatie

familiegraf zonder - o.a. Harmans Nijenhuis
hek
- Familie heeft welvaart gebracht in Odoorn

werkgroep

50-100 jr

steen van 5
graven

familiegraf zonder rijen van identieke stèles, goed onderhouden
hek
Jantien Marissen-Rengs (1922) oudste stèle
- De vier stèles daarnaast zijn jonger, allen voorzien van
treurboom

werkgroep/Leon Bok

opstaande rand
van bakstenen

familiegraf zonder eigenaar café Bussemaker
hek
De Vriend is burgemeester geweest

werkgroep
werkgroep

Bussemaker, Familie
De Vriend, Albert

-/D/96/1
-/D/96/3

02-03-1859
06-03-1864

30-01-1903
15-03-1938

> 100 jr

Keveling, Harm

-/D/106/6

31-7-1833

24-2-1920

50-100 jr

enkel graf

50-100 jr

familiegraf zonder oprichter Hotel Mensingh te Odoorn
hek

werkgroep/Leon Bok

enkel graf

bijzonder, typerend graf voor het tijdsbeeld

werkgroep

Mensingh, Familie
Hoving, Harm
Hummel, Aaltien

-/D/31/1 en 2

22-3-1858
7-8-1859

25-10-1932
17-4-1938

Zielman Houwing, Familie

50-100 jr

uniek

> 100 jr

uniek, marmer op familiegraf met
hardsteen
hek om graven

schoenmaker van Exloo

werkgroep

bijzonder en
uniek

steen maakt deel uit van een groep

werkgroep

uniek, familiegraf familiegraf met
van 1820-1929
hek om graven

boerenfamilie
smeedijzeren hekwerk over meerdere graven (8 sts), op
een betonnen rand. Aan het hek hangen 6 marmeren
tekstplaten, in goede staat. (meest linker grafvak)

werkgroep/Leon Bok

Dijks, Familie
Oosting, Familie
Oosting, Harm
Oosting, Geertje
Oosting, Lammechie
Nijhof, Hendrik
Oosting, Jan
Timmer, Zwaantje

-/D/52/1-6
-/D/52/1
-/D/52/2
-/D/52/3
-/D/52/4
-/D/52/5
-/D/52/6

x
13-01-1856
17-03-1853
23-03-1907
06-10-1856
11-01-1827
02-09-1820

06-03-1929
12-01-1943
07-11-1916
05-11-1910
08-01-1906
18-07-1890

schenking geld voor dorpshuis Valthe
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Van der Veen, Hendrik Willem

-/A/39/7

7-3-1918

05-04-23

> 100 jr

Kreulen, Marie

-/A/149/1

28-11-1900

22-05-23

50-100 jr

uniek

familiegraf zonder over drie graven liggend grafmonument, pas in ‘40jr
hek
geplaatst, maar valt op vanwege ruwe bewerking van
Bentheimer zandsteen

Leon Bok

Bonnema, Thomas
Benes, Anna

/A/-/206
-/A/-/205

01-10-1869
05-11-1874

04-04-1946
28-03-1936

50-100 jr

uniek

familiegraf zonder dubbelgraf van rode Weser zandsteen. Deze behoord tot
hek
de ontwikkeling van de grafkunst, vooral tussen WOI en
WOII. Voor gem BO relatief zeldzaam.

Leon Bok

03-12-1878

26-05-27

50-100 jr

uniek

enkel graf

betonnen stèle (arm materiaal), inpassing van een
tekstvak met glas.

Leon Bok

Mensing, Jantje

enkel graf

kindergraf met bakstenen randzoontje van G v/d Veen en
A.M. Scholten

werkgroep

Rossing, Jantina

-/A/24/1

04-09-1910

05-05-12

> 100 jr

uniek

enkel graf

houten stèle. Waarschijnlijk kwamen de wel meer voor op
de begraafplaats, maar zijn door de tijd heen verdwenen.

Leon Bok

Warringa, Luchina
Drenthe, Johannes

-/A/54/2
'-/A/54/1

15-01-1860
25-05-1861

30-09-1945
05-03-1926

50-100 jr

uniek

Leon Bok

Jeuring, Jan

-/A/50/5

07-08-1893

16-05-20

50-100 jr

uniek

familiegraf zonder deze graven hebben stèles met afwijkende vormgeving.
hek
De klassiek uitgevoerde stèles zijn voorzien van een
marmeren tekstplaat en op beide stèles is de
steenhouwer genoemd.
- Elders op de begraafplaats staan nog 3 van degelijke
stèles.
enkel graf
zakelijk vormgegeven grafmonument, geeft goede indruk
van veranderende grafcultuur 1e helft 20ste eeuw.
Hardstenen monument met tekstplaat van diabas.

Schulting, Harm

-/A/63/1

02-02-1891

24-06-41

50-100 jr

enkel graf

zakelijk vormgegeven grafmonument, granieten
grafmonument met tekstplaat van diabas.

Leon Bok

Kort, Arend

-/A/-/117

25-10-1853

06-12-27

50-100 jr

uniek

enkel graf

hekwerk expressief vormgegeven op bakstenen rand. Grafvak gevuld met grindtegels. Cassette centraal
aangebracht

Leon Bok

Reurink, Jantien Roelfina

-/A/185/1

06-11-1911

08-01-43

50-100 jr

uniek

enkel graf, met
hekwerk

tekstplaat van wit ondoorzichtig glas, uit cassette
gevallen, hekwerk verroest

Leon Bok

Zefat, Albert

-/A/199/6

8-10-1901

27-7-1944

50-100 jr

uniek

familiegraf zonder gestorven in WOII
hek

Belt, Jans

-/A/138/6

30-5-1869

23-3-1930

> 100 jr

uniek

enkel graf

slechte staat graf, houten stèle

vrijwilliger

Draaijer, Folkert

B/-/-/48

7-2-1938

28-3-1994

0-50 jr

enigszins

enkel graf

onderduikadres geweest in WOII

vrijwilliger

Schoenmaker, Johannes

-/A/214/4

1-1-1898

8-3-1945

50-100 jr

enigszins

enkel graf

architect bij de gemeente Odoorn, Oorlogslagtoffer WOII

vrijwilliger

Borcheld, Marchien

-/A/-/42

1-3-1853

7-3-1918

50-100 jr

uniek

enkel graf

Jansen. J.

-/A/75/5

10-1-1920

27-4-1944

50-100 jr

enkel graf

2

Leon Bok

vrijwilliger
gestorven in WOII

vrijwilliger

