Begraafplaats Valthermond
Naam

Grafnummer

Relatie met Borger-Odoorn

Graven van opvallende kwaliteit

geboorte

overlijden

ouderdom graf

waarde steen

familiegraf

opmerkingen

fotonummer

Inventarisatie

Kornelis Niks
Elsien Klein

60 C/-/227/B
'C/-/227/C

03-12-1851
10-01-1854

12-05-1931
24-04-1936

familiegraf zonder grootouders van Aukje wolf
hek, 2
afzonderlijke
stenen

werkgroep

Aaltje Blanken

60 D/-/259/D

21-1-1922

13-4-1941

Cornelis Benjamin Boeke

60 D/-/279/B

04-11-11

30-9-1946

50-100 jr

enkel graf

werkgroep

50-100 jr

enkel graf

was dokter in Valthermond en een begrip onder de inwoners.
Tijdens de oorlog heeft hij zich ingezet voor de onderduikers.

werkgroep /
vrijwilliger

Hillegiema Davids
Geert Smid

60 D/-/208/B
D/-/208/C

20-01-1857
07-01-1852

22-02-1927
24-04-1932

enigzins

familiegraf met
hek

bijzonder echtpaar, dat de hoofdrol speelt in het boek ‘Hillechie
een leven’ . Dit geeft de geschiedenis weer van het dagelijks
leven in het vooroorlogse Drenthe

werkgroep

Harm Dubbelboer

60 D/-/201/D

20-2-1846

30-12-1924

uniek

enkel graf

een van de oudste graven, zijn kort na de opening in 1924 hier
begraven

werkgroep

Albert Roelsma

60 D/-/201/E

18-12-1839

25-01-25

enkel graf

een van de oudste graven, zijn kort na de opening in 1924 hier
begraven

werkgroep

Marten Zeeman
Blientje van Klinken

60 B/-/53/2
B/-/53/1

21-11-1868
24-11-1872

27-03-1945
25-12-1938

50-100 jr

uniek

familiegraf zonder het monument over twee graven bestaat uit een bakstenen
hek
opbouw die boven de omliggende zerken op roef uitsteekt.
Aan de rechterzijde is de opbouw op dezelfde hoogte
doorgetrokken als het hoofdeind. De randen zijn afgewerkt met
tegels in een crème kleur.
Op hoofdeinde twee tekstplaten in diabas

Leon Bok

Jantje Nieman
Berend Kremers

60 B/-/55/5
B/-/55/4

03-08-1857
26-08-1859

28-04-1934
26-08-1935

50-100 jr

uniek

familiegraf zonder passend in de oude grafcultuur, twee hardstenen stèles,
hek
uitgevoerd in hetzelfde stramien met in de top een treurboom.
Achterop de stèles is een trefgedicht opgenomen. De stèles
zijn ingebed in een later aangebrachte bakstenen grafrand
waarbij grafval ingevuld is met cement.

Leon Bok

Aaltje Zeephat

60 C/-/219/A

10-07-1842

20-03-29

50-100 jr

uniek

enkel graf

werkgroep / Leon
Bok

Grietien Huizing
Willen J. Blanken

60 C/-/241/C
'C/-/241/D

10-11-1878
17-04-1881

25-10-1935
15-01-1950

50-100 jr

uniek

familiegraf met
hek

het grafmonument lijkt vervaardigd van zandsteen, kent een
klassieke opbouw op een getrapt basement, opstand en
bekroning met een timpaan.
De opstand is voorzien van een zwartglazen tekstplaat,
bovenin is een palmtak opgenomen en links een gestileerde
krans.
dubbelgraf, beide zijn identiek opgebouwd. Vervaardigd uit
marmer met een belettering van loden letters. Rondom graf
staan op een verhoogde roef, banden met palen en koperen
strangen. De stèles op het hoofdeinde zijn rijk gedecoreerd met
bloemmotieven.

Freerk Kamst
Hendrika Beekman

60 C/-/205/C
D/-/291/F

22-02-1865
05-12-1871

28-03-1926
11-03-1951

50-100 jr

familiegraf zonder oorspronkelijke bewoners van het vervenershuis Zuiderdiep 22
hek

werkgroep / Leon
Bok

Annechien Puischer

60 C/-/204/C

30-9-1857

1-12-1925

50-100 jr

uniek

enkel graf

grafpoëzie op de achterkant van de stèle

werkgroep / Leon
Bok / vrijwilliger

Anne Stuiver

60 C/-/202/A

8-2-1913

15-12-1925

50-100 jr

uniek

enkel graf

Grafmonument van kind, werd 12 jr en kreeg op z’n graf een
kleine stèle met op achterkant grafgedicht.
Anne ligt ook op het oudste deel van het kerkhof. Ze was een
van de slachtoffers van TBC. Anne wordt genoemd in het boek
van een leeftijdsgenoot ” Het leven van Henderik Smid”.

werkgroep / Leon
Bok / vrijwilliger

Harry Eling

60 B/-/95/1

08-03-1939

22-06-43

50-100 jr

uniek

enkel graf

Grafmonument van kind, werd 4 jr en kreeg een hardstenen
postament op basement met de tekst voor een kind en
bovenop het naar boven versmallende postament is een
porseleinen treurengel. Hoewel hand en voet zijn afgebroken is
dit object binnen de gemeente en NL uniek en zeldzaam
aardewerk.

Leon Bok

50-100 jr

1

werkgroep / Leon
Bok
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Henk Krol

60 D/-/287/A

9-10-1922

1-12-1943

50-100 jr

uniek

enkel graf

oorlogsslachtoffer

fotonummer

Inventarisatie
werkgroep / Leon
Bok / vrijwilliger

Egbert Wardenburg

60 D/-/267/A

31-3-1904

25-1-1944

50-100 jr

uniek

enkel graf

oorlogsslachtoffer

werkgroep / Leon
Bok / vrijwilliger

betonnen stèle met glasplaat, onderaan de tekstplaat is een
foto opgenomen

Leon Bok /
vrijwilliger

Gerrit de Vries

oost ?

19-4-1881

1-1-1918

> 100 jr

uniek

enkel graf

Siemon Stoffers
Christina Brandsema

oost 1/-/20/11
1/-/20/10

9-9-1834
2-1-1918

29-3-1902 7-11- > 100 jr
1912

uniek

familiegraf zonder klassieke hardstenen stèle, deze is gaaf en past qua
hek
vormgeving en symboliek in lijn van de rest van de gemeente

Leon Bok /
vrijwilliger

Jan Vuurboom

oost 4/-/3/12

03-05-1849

31-07-16

> 100 jr

uniek

familiegraf zonder bakstenen grafmonument, (specifiek voor deze begraafplaats).
hek
monument werd pas vervaardigd na bijzetten vrouw (1944).
Als afdekking zijn zogenaamde ‘waterslagen’ gebruikt. Dit zijn
speciaal geglazuurde stenen voor onder ramen.
Accenten zijn aangebracht met gekleurde tegels. De tekst is
aangebracht op een losse marmeren tekstplaat.

Leon Bok

Geertruida Liebe
Jan Mulder

oost 1/-/15/1
'1/-/15/2

18-01-1865
04-10-1853

25-05-1931
19-09-1937

50-100 jr

uniek

familiegraf zonder bakstenen grafmonument, de tekstplaat is van ingeschilderd
hek
hardsteen. Een ezelsrug vormt de afdekking terwijl het grafvak
is opgevuld met grove kiezel.

Leon Bok

Wiebertha Henderika Bakker

oost 3/-/2/3

03-05-1885

23-09-12

> 100 jr

uniek

enkel graf

Leon Bok

Berend Bosch
Trijntje Bent

oost 4/-/20/12
4/-/20/11

23-02-1842
21-09-1846

17-09-1902
20-02-1939

> 100 jr

uniek

familiegraf zonder opvallend hoog grafmonument uit hardsteen in een klassieke
hek
trant dat wordt bekroond door een marmeren vaas. Kransen en
guirlandes sieren het geheel. De tekstplaten zijn eveneens van
marmer. Het geheel staat binnen een random een hogere voet,
waarschijnlijk een afdekking van een grafkelder

Leon Bok

Roelf Giezen

oost 5/-/8/10

07-12-1865

25-07-39

50-100 jr

uniek

enkel graf

modern grafmonument, laag graf met gestileerde palmtak

Leon Bok

Jacoba Bisschop

oost 5/-/8/9

23-09-1902

04-10-40

50-100 jr

uniek

enkel graf

modern grafmonument, marmeren monument. goed voor
totaalbeeld van grafcultuur.

Leon Bok

Reinsina Idema

oost 7/1/-/1

17-4-1877

18-2-1878

> 100 jr

uniek

enkel graf

Pieter van der Lei
Harmannus van der Lei

oost ?

6-1-1913
7-1-1913

21-5-1917 21-5- > 100 jr
1917

uniek

familiegraf

eerste graf op dodenakker

vrijwilliger

Berend Jager

oost 7/1/-/20

24-09-1922

4-1-1936

50-100 jr

uniek

enkel graf

houten grafzerk met trommel; zeer slechte staat

vrijwilliger

Hendrik Kamies

oost ?

06-06-1910

4-7-1928

50-100 jr

uniek

enkel graf

houten grafzerk, zeer slechte staat

vrijwilliger

Albert Oosterloo
Jake Jans de Graaf

oost ?

5-9-1849
31-10-1846

21-5-1917
21-5-1917

> 100 jr

uniek

familiegraf

veenbrandslachtoffers. Monument in 2007 geheel
gerestaureerd

vrijwilliger

2

opvallend en hoge cultuur en funerair-historisch waarde!!
Monument bestaat uit geblesseerd basement met daarop een
zwartgeverfde hardstenen pedestal die bekroond wordt door
een knielende engel die een bloem neerlegt. Aan de voorzijde
is een granieten tekstplaat opgenomen.

vrijwilliger

