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Sinds 2000 onderhoud ik met een groep andere enthousiastelingen een oude begraafplaats aan de
Nieuwstraat in Purmerend. De oorsprong van deze begraafplaats gaat terug naar 1664.
Wat begon als een tweemansactie, samen met een andere oud-Purmerender, is uitgegroeid tot een
stichting met een driekoppig bestuur en elf vrijwilligers. Er wordt sinds 1960 niet meer begraven op
deze dodenakker. We doen historisch onderzoek, stabiliseren en onderhouden met goedkeuring van
de gemeente Purmerend (de eigenaar) de graven. De meeste restauratiewerkzaamheden voeren
we zelf uit. Het grote werk wordt in overleg met de eigenaar uitbesteed aan professionals.
Het geeft ons veel voldoening om te zien dat familieleden ons werk waarderen en steeds weer
terugkomen. In veel gevallen adopteren ze het graf van hun overleden familielid, waarvan het onderhoudscontract al meer dan 60 jaar is verlopen, en steunen zo ons werk.
Naast restauratiewerkzaamheden worden er ook regelmatig presentaties en rondleidingen gegeven,
en op Open Monumentendagen en Weekend van de Begraafplaats staat de poort ook open.
De deelnemers van de rondleidingen zijn veelal oud-Purmerenders en soms ook familieleden van,
wat wij noemen, de bewoners van onze Oude Begraafplaats.
Zoveel graven, zoveel verhalen. Ik ben erachter gekomen, dat ieder graf wel iets speciaals heeft.
Of het nu een verdronken burgemeester is, markante raadsleden zijn of een huisarts die drie van
zijn jonge kinderen overleefde, het zijn stadsgenoten die niet vergeten mogen worden. Het zijn vaak
ook nog eens Purmerenders die bijgedragen hebben aan het Purmerend van nu.
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Het meest opmerkelijke verhaal is dat van Huig Blokker, die op een onnatuurlijke manier in 1920
overleed door een elektrische schok. Het verhaal hiervan is te lezen in oude kranten, een sensationeel verhaal voor die tijd. Iedereen kwam erbij om te helpen, maar het mocht niet baten. Huig
overleed ter plekke en werd begraven in het familiegraf, bij zijn moeder. In 1938, achttien jaar
later, komt de vader van Huig te overlijden en wordt het graf opengemaakt om hem te herenigen
met vrouw en zoon. Wat bleek: Huig was nog helemaal niet vergaan en lag in het graf alsof hij de
dag ervoor was begraven. De beheerder heeft deze spectaculaire vondst in het register opgeschreven en zo het begin gemaakt van een lang leven voor Huig als Mummie van Purmerend.
Of het verhaal van Maarten van Tent, overleden in 1936. Bij het bestuderen van het register van de
algemene graven stuitte ik op Maarten, in 1900 onderscheiden met de Militaire Willemsorde 4 e
klasse. Hij kreeg dit voor zijn heldendaden tijdens de Atjeh oorlog in 1899. Een echte militaire held
in Purmerend, wie had dat gedacht. Het verhaal van zijn heldendaad en het decoreren staat uitgebreid in de krant van 28 augustus 1900.
Aaltje van Dijk was nog maar 21 jaar toen zij in 1944 in het kraambed overleed samen met haar
levenloos geboren kindje. Het register vermeld niet het geslacht, alleen dat ze beide op 12 januari
zijn begraven. Moeder en kind liggen samen in een graf. Op de Oude Begraafplaats liggen meer dan
zeventig levenloos en naamloos geboren kinderen. Op enkele gevallen na in een naamloos graf en
soms, zoals het kindje van Aaltje met een eenvoudig steentje.

Huig, Maarten en Aaltje met haar kindje zijn uit het oog verloren en in veel gevallen ook uit het
hart. We kunnen ze niet meer terugbrengen. Maar door het bijhouden van de graven, het opnieuw
opschilderen van hun namen en het vastleggen van de verhalen komen ze toch een beetje terug en
… lijken ze minder dood.
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