
Jaarverslag werkgroep Genealogie 2019 
 
De werkgroep bestond het afgelopen verslagjaar uit vijf leden: A. Kroon-Rutgers, J. ten Pas, G. Kroon, 
J. Klip en G. Arends  
 
In het verslagjaar heeft de werkgroep het project ‘Inventarisatie van de begravingen op de oude 
begraafplaats in Eelde’ afgerond. In mei is het resultaat gepresenteerd in de vorm van het boek 
‘Laatste rustplaats’. Het boek verhaald in een elftal hoofdstukken de geschiedenis van het begraven 
met de nadruk op de voormalige gemeente Eelde. Op de bijgevoegde DVD is deze inventarisatie van 
de begravingen op de oude begraafplaats in Eelde opgenomen. 
 
Het boek met DVD is verkrijgbaar bij Ol Eel en bij The Read Shop voor de prijs van € 15,-. 
De plattegrond is op A2-formaat verkrijgbaar bij Ol Eel zolang de voorraad strekt voor € 2,- 
 
Ook is er dit jaar nogmaals kontakt geweest met de gemeente Tynaarlo over de historische graven op 
de begraafplaats in Eelde. Dit is een langlopend traject en moet met aandacht worden gevolgd. Bij dit 
traject zijn meerdere historische verenigingen van de gemeente Tynaarlo betrokken. De voorlopige 
lijst historische graven van de begraafplaats in Eelde is 286 grafmonumenten groot. 
 
De werkgroep leden zijn individueel nog actief op het gebied van genealogie en zijn daarom ook 
beschikbaar voor beantwoording van vragen die bij de vereniging binnen komen. Ook in het 
afgelopen jaar zijn er weer een aantal verzoeken om informatie via de website binnengekomen.  
 
In de tweede helft van het verslagjaar heeft de voorzitter van de werkgroep G.J. ten Pas aan het 
verenigingsbestuur te kennen gegeven dat hij zijn functie als voorzitter/secretaris van de werkgroep 
neerlegt. Ook Geert Arends heeft te kennen gegeven om te stoppen bij deze werkgroep. Door het 
vertrek van deze leden is de basis smal geworden. We zullen op zoek moeten naar uitbreiding. 
 
Wat willen we gaan doen in de komende periode? 
 
De bestanden aangaande de inventarisatie van het kerkhof en de foto’s die zijn gemaakt van de 
graven samen te voegen tot een te raadplegen bestand. Dit bestand moet dan via de website van    
Ol Eel of anders kunnen worden geraadpleegd. De komende periode zullen we de lijsten van zowel 
de begravingen als ook de wijzigingen in het fotobestand bijhouden. 
Ook het behoud van de begraafplaats is een reden om de vinger aan de pols te houden binnen de 
werkgroep. De oude begraafplaats dient een historisch monument te worden, de historische graven 
dienen te worden beschermd en te worden onderhouden.  
Om dit te onderhouden zijn wij een aantal handjes nodig en zullen op zoek moeten naar wat 
financiële middelen. Een cursus voor dit soort werkzaamheden kan worden doorlopen bij 
Landschapsbeheer Drenthe. Om dit onderdeel aan de loop te kunnen krijgen zal eerst kontakt met de 
gemeente Tynaarlo moeten worden gezocht over wat de mogelijkheden zijn.  
 
Gerrit Kroon 
Paterswolde. 
 
 
           
            
          
 


