Uitnodiging themadag van stichting Terebinth in Akkrum
Week van de Begraafplaats: Friese grafcultuur, op zaterdag 3 juni 2017
De volgende thema(mid)dag van de Terebinth is op zaterdag 3 juni a.s. te Akkrum, in samenwerking
met de Monumentenstichting Boarnsterhim en de Stifting Akkrum Âld en Nij. U bent van harte
welkom! De middag is toegankelijk voor alle belangstellenden. Doel is om tijdens de Week van de
Begraafplaats ook speciaal aandacht te geven aan de Friese grafcultuur, maar zeker ook om met
elkaar te spreken over ieders ervaringen met beheer en behoud van ons funerair erfgoed.
Tot ziens op zaterdag 3 juni,
Bert Lever, voorzitter Terebinth

11.00 uur:

Plaats: Omheind kerkhof met klokkenstoel Nes, Kleasterwei 12, 8494 NM Nes
Welkom: Bert Lever (voorzitter Terebinth)

11.05-12.00 uur:

Rondleiding en toelichting: Aaltsje Siesling (Stifting Akkrum Âld en Nij)
In 1228 werd op deze plek een klooster van de Duitse Orde gesticht. Na de
Hervorming in 1580 is het klooster verdwenen, en nu vinden we er een
begraafplaats met een klokkenstoel. De oudste grafsteen dateert uit 1628, de
meeste grafmonumenten staan er sinds de negentiende eeuw.

12.15-13.00 uur:

Lunch (café Kromme Knillis, Heechein 42, 8491 EM Akkrum)

13.15 uur:

Plaats: Mausoleum Coopersburg, in de tuin van Ljouwerterdyk 6-48, 8491
GC/GD Akkrum.
Welkom: Bert Lever (voorzitter Terebinth)

13.20-14.00 uur:

Rondleiding en toelichting: Aaltsje Siesling (Stifting Akkrum Âld en Nij)
Het mausoleum Coopersburg (1906) is een uniek verschijnsel in Nederland,
dat maar weinig van dit soort grafmonumenten kent. Deelnemers aan deze
themadag krijgen de kans er een blik in te werpen, en horen over de
geschiedenis van het gebouw en de stichters.

14.15-16.00 uur:

Plaats: Zaal Lantearne
Lezing Peter en Klaske Karstkarel: Grafcultuur in Friesland
In 2015 verscheen het boek Dag, mijn lieve moeder. Peter en Klaske
Karstkarel bezochten vanaf 2006 alle ruim 480 kerkhoven en begraafplaatsen
in Friesland, plus honderden kerken in deze provincie. De resultaten van hun
graventocht beschreven ze in het boek.

Hun lezing gaat over enkele thema’s uit de Friese grafcultuur, voorzien van
veel foto’s. Hoe pakten ze dit werk aan, is hun opzet ook iets voor andere
provincies, en hoe is de funeraire geschiedenis van Nes en Akkrum in verband
te brengen met het thema van de Week van de Begraafplaats –
duurzaamheid? Inclusief thee en koffie, vragen en discussie.
16.15-17.00 uur:

Napraten met hapje en drankje

Deelnamekosten:

Vanaf 11.00 uur (met ochtendprogramma): 15 euro voor donateurs van
Terebinth en Stifting Akkrum Âld en Nij, 20 euro voor niet-donateurs (plus
eventueel 10 euro voor lunchbuffet (12.15-13.00 uur – ter plekke gepast te
betalen, met opgave vooraf));
Of vanaf 13.15 uur (alleen middagprogramma): 10 euro voor donateurs, 15
euro voor niet-donateurs (plus eventueel 10 euro voor lunchbuffet (12.1513.00 uur – ter plekke gepast te betalen, met opgave vooraf)).

Aanmelding:

Liefst p.o., uiterlijk 25 mei a.s. via bureau@terebinth.nl (Korrie Korevaart, tel.
071 514 2894 / 06 2417 3646). Betaling (excl. lunchbuffet): uiterlijk 25 mei
a.s., naar bankrekeningnummer NL 92 INGB 0000 3355 36 (BIC INGBNL2A),
t.n.v. Terebinth, stichting voor funerair erfgoed te Den Haag o.v.v. Akkrum,
zie ook www.terebinth.nl

Informatie over vervoer en afstanden
Lopen vanaf station Akkrum naar het kerkhof te Nes is maximaal een half uur; lopen vanaf station
Akkrum naar mausoleum Coopersburg: idem; vanaf kerkhof te Nes naar mausoleum Coopersburg,
idem; zaal Lantearne ligt niet ver van het mausoleum (namelijk bij de kerk in het centrum van
Akkrum), op 3/4 van de afstand tussen kerkhof en mausoleum. Akkrum is goed bereikbaar per trein:
uitstappen op station Akkrum (géén fietsenverhuur), aan de lijn Heerenveen (met fietsenverhuur) Leeuwarden. Wandelen vraagt om een goede conditie, daarom is het prettig als mensen zonder auto
na het bezoek aan het kerkhof mee kunnen rijden met anderen die per auto zijn – naar het centrum
(voor de lunch in café Kromme Knillis en het bezoek aan het mausoleum Coopersburg).
Week van de Begraafplaats
De stichting Terebinth organiseert deze themadag in Akkrum in het kader van de Week van de
Begraafplaats (zie www.weekvandebegraafplaats.nl), die plaatsvindt van 27 mei tot 4 juni. Dat
betekent dat op deze zaterdag ook het thema van de Week van de Begraafplaats – duurzaamheid –
ter sprake zal komen: wat betekent duurzaamheid in het kader van de funeraire geschiedenis in
Akkrum en Nes, nu en in de toekomst?
Meer informatie
- Peter en Klaske Karstkarel, Dag, mijn lieve moeder. Grafcultuur in Friesland. [Tiel:] Friese Pers
Boekerij, 2015. 668 pp. Prijs: 39,95 euro. ISBN 978-90-330-0047-8.
- Andries Renema, ‘Klooster Nes’, in: Jan Calsbeek [e.a.], Nes door de eeuwen heen. [Akkrum:] Stifting
Akkrum Âld en Nij, 2014, pp. 25-40. Prijs: 14,- euro. ISBN 978-90-820559-1-7.
Zie voor informatie over de kerk van Akkrum, waar buiten en binnen grafzerken liggen:
https://pgakkrum.nl/informatie/terptsjerke/ en het boekje Tussen zadeldak en spits (verkrijgbaar bij
de kerk, prijs: 5,- euro).

