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WIM VLAANDEREN : HERKISTING GRAFKELDER VAN DE FAMILIE FERF IN BURGUM
fotografie : Jaap van Dort
In Burgum (gem. Tytsjerksteradiel, Friesland) ligt aan Schoolstraat 105 de grafkelder uit 1859 van de familie Ferf. De grafkelder is een rijksmonument en staat onder nummer 512581 in
het Rijksmonumentenregister met als waardering: De grafkelder is van algemeen cultuurhistorisch belang: - vanwege de regionaal-historische waarde, verbonden met een aanzienlijke
Friese familie; - vanwege de bijzondere ligging in een groengebied; - vanwege de eenheid van ex- en interieur.
Wim Vlaanderen, oud-beheerder van Begraafplaats Kranenburg
in Zwolle, wordt nog geregeld gevraagd voor de opening, inspectie en herkisting van grafkelders.
Van de heer P.B.J. Ferf, de huidige eigenaar van de grafheuvel
met grafkelder van de familie Ferf, kreeg hij de opdracht ruimte
in de grafkelder te maken voor het nieuwe nageslacht door de
stoffelijke resten uit negen kisten te herkisten.
Jaap van Dort maakte van het gebeuren een fotoverslag.
Grafkelder Familie Ferf
In 1806 kwam ds. Horatius Nieubuur Ferf (17761859) uit Leeuwarden naar Burgum en is daar
meer dan 40 jaar predikant geweest. Hij was ook
schoolopziener en heeft een belangrijke rol in het
dorpsleven gespeeld.
Zijn zoon mr. Adrianus Eldering Ferf (18121887), van 1838 tot 1876 griffier bij het kantongerecht te Burgum, kreeg grote onenigheid met
kerkvoogd Sijbren Haisma van de Nederlands
Hervormde Kerk over de aankoop van een aantal
graven op het kerkhof.
Haisma die tegenover hem woonde en het kerkhof beheerde, beet hem toe "Wacht mar, ik krij
Jo straks wol as Jo ûnder my komme te stean".
(wacht maar, ik krijg u straks wel als u onder mij
komt te staan).

Waarop Ferf antwoordde: "Moatst net op rekkenje mantsje, ik sil dy noch peste as ik dea bin".
(daar moet je niet op rekenen, mannetje, ik zal
je nog pesten als ik dood ben).
Daarop liet mr. Ferf op eigen grond in een heuvel
tussen beide huizen een grafkelder bouwen. Vervolgens zorgde hij ervoor dat er zware begroeiing rond de grafheuvel werd aangebracht. Dit belemmerde het uitzicht van Haisma, die erachter
woonde op een boerderij uit 1736 (Molemweg 1).
De grafkelder werd aangelegd in 1859, is begroeid met struiken en wordt begrensd door een
lage, gele bakstenen muur. De ingang van de
kelder aan de noordwestzijde is afgedekt met
een gladde natuurstenen dekplaat, die een eerdere houten deur heeft vervangen. Een trap leidt
naar een tongewelf van 4.50 meter lang, 2.75
breed en 2.00 meter hoog.

werkzaamheden
De werkzaamheden aan de grafkelder vonden
plaats op 10 september 2019.
Na het vrijmaken van de natuurstenen sluitsteen, werd deze door een steenhouwer met behulp van een takelmechanisme verwijderd en later na voltooiing van het werk weer teruggeplaatst.
Na opening van de kelder werd duidelijk hoe vervallen de kisten waren, die er in stonden. Er bevonden zich negen grafkisten, die in de breedte
in het gewelf waren geplaatst. Vijf kisten stonden
op de vloer en vier bevonden zich erboven.

Acht kisten hadden een naamplaatje en in de
naamloze kist lag de stichter van de grafkelder.
In de kelder zijn de volgende personen bijgezet:
1. (stichter) Adrianus Eldering Ferf (1812-1887)
2. (vrouw) Jillardina Emilia de Kok (1818-1880)
3. (dochter) Anna C. Eldering Ferf (1841-1859)
4. (zoon) Hector Jacob Ferf (1856-1869)
5. (vader) Horatius Nieubuur Ferf (1776-1859)
6. (moeder) Anna Eldering (1775-1862)
7. (zuster) Sjoukje Ferf (1808-1860)
8. (broer) Abraham Ferf (1814-1865)
9. (schoonzoon) Sybrand Obbo Jan Crommelin,
baron van Heeckeren (1850-1879)

Uit elke kist werden de stoffelijke resten verzameld in een klein kistje. Wim Vlaanderen had een
grote kist meegenomen om daar eventueel een
verzeept lijk in te leggen, maar dat bleek niet nodig. Aan het eind van de dag werd de urn van
een tante, Margaretha Hermanna Ferf (19222011) in deze kist bijgezet als tiende familielid.
De restanten van de oude kisten werden uit de
kelder verwijderd en de kleine kistjes werden op
de rekken geplaatst. Daardoor is er weer ruimte
in de grafkelder voor acht nieuwe kisten en legio
urnen voor andere leden van het geslacht Ferf.
Na gedane arbeid werd de kelder weer gesloten.

