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Afgelopen monumentendag 100 graven geadopteerd  
Op de open monumentendag (11 september) was de begraafplaats natuurlijk open. Er 
was veel bezoek en ook de rondleidingen werden zeer goed bezocht. Een groot succes 
was het adopteren van de graven. Zoals u wellicht weet is het mogelijk om voor 25 
euro per jaar een graf van een al dan niet bekende Purmerender te adopteren. Van 
dat geld wordt door de stichting het onderhoud betaald op de begraafplaats.  
Op 11 september zijn er weer veel graven geadopteerd. Zodat er inmiddels 100 graven 
zijn geadopteerd. Een prachtig aantal natuurlijk! Mocht u ook (nog) een graf willen 
adopteren: stuur dan een mail naar info@oudebegraafplaatspurmerend.nl 
       
 
 
Uitgelicht: Ledikantjes. 

Een beperkt aantal van de zerken, maar een groot aantal van de stèles worden omringd 
door grafhekken, geheel naar de mode van de 19e eeuw. Deze grafhekken hebben in 
de verte iets van een hekje dat vroeger om een ledikant zat, vandaar de titel van dit 
stuk. Men had veel aandacht voor fantasie en ook bijgeloof speelde een rol: het grafhek 
was in oorsprong bedoeld om kwade geesten te weren van de ziel van de dierbare 
overledene. Vandaar ook dat de spijlen van het hek vaak zijn vormgegeven als pijlen, 
voorzien van scherpe punten. 
De stichting zet zich in om deze ledikantjes te behouden. Onder andere door ze 
regelmatig te schilderen om het roesten tegen te gaan. Dit jaar leggen we ook de 
nadruk op het herstel van het ijzeren ledikantje  zelf. We repareren de ledikantjes of, 
als ze er heel erg slecht aan toe zijn, maken we ze geheel opnieuw. Maar wel naar oud 
ontwerp.  

Op 26 November is er van 09:00 tot 12:00 uur een klusochtend voor de vrijwilligers. 
Mits het droog is. De reparatie werkzaamheden aan de ledikantjes zijn dan te 
aanschouwen en belangstellenden kunnen  dan kennismaken met de vrijwilligers.  

 

 
Wereld lichtjesdag op 11 december 

Sinds 1997 is er ieder jaar op de tweede zondag in december (dit jaar op 11 december) 
Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen te 
herdenken en steken zij om zeven uur ‘s avonds uur een kaarsje aan. Door de 
verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de 
wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en 
daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.  
Verdriet vanwege de pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet 
uitkwamen.  
Ook op de historische begraafplaats doen we mee aan wereld lichtjesdag. We steken 
kaarsjes aan en lezen de namen op van de overleden kinderen. Iedereen is welkom om 
daarbij aanwezig te zijn en natuurlijk speciaal nabestaanden of bekenden van een 
overleden kind. Daarbij maakt het niet uit wanneer een kind overleden is, dat hoeft 
dus niet dit jaar te zijn maar kan ook bijvoorbeeld 80 jaar terug zijn. Het maakt ook niet 
uit op welke leeftijd het kind overleden is.  
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De verdronken burgemeester 

We besteden in de Nieuwsbrief ook aandacht aan Bewoners die begraven liggen op de 
historische begraafplaats. Eén daarvan is de Purmerender Jonkheer Constantijn van Citters.  
Deze man was, burgemeester van Purmerend van 1885 tot 1903.  

Burgemeester Jonkheer van Citters is 9 oktober 1903 op 62 jarige leeftijd dood gevonden in het 
Noord Hollands kanaal. Het is een raadsel hoe hij om het leven is gekomen. Zoals gewoonlijk liet 
Jonkheer van Citters zijn hondje uit voordat hij naar de vergadering van B en W ging. Omdat de 
wethouders tevergeefs op hem zaten te wachten werd er een boodschap naar zijn huis 
gestuurd.  Hier wisten ze niet beter dan dat hij al naar de 
vergadering was gegaan. Echt ongerust werden ze toen 
medewerkers van de melkfabriek Hollandia het hondje tussen de 
fabriek en de spoorbrug heen en weer zagen lopen zonder baasje. 
Men vermoede daardoor dat er een ongeluk was gebeurd.  De 
politie heeft na het dreggen van het  Noord-Hollandskanaal 

Burgemeester Jonkheer van Citters uit het water gehaald. Hoe het kon gebeuren dat hij in 
het water terecht is gekomen is tot vandaag nog steeds onduidelijk. Een verklaring kan zijn 
dat hij al enige dagen aan koorts had. Misschien is hij zijn evenwicht verloren en kon hij 
niet meer uit het kanaal komen. Maar ook ander scenario’s zijn niet uitgesloten.  

Tijdens zijn ambt als burgemeester heeft hij veel indruk gemaakt.  Bij aanvaarding van 
deze eervolle betrekking begreep hij terecht dat de Weekmarkt de levensader was van 
Purmerend.  Hij heeft dit bij alle beslissingen die hij nam het zwaarst laten wegen. 
Hierdoor groeide dit wekelijkse evenement in Purmerend onder zijn bestuur uit tot een mooie grote weekmarkt.  

Dat de burgemeester zeer werd gewaardeerd blijkt wel uit het mooie artikel in de Schuitemakers courant op 14 oktober 
1903 (zie volgende pagina). Hierin staat omschreven en proef je de sfeer hoe deze eenvoudige burgervader, notabene 
op de dag van zijn geliefde weekmarkt, via een ere haag van belangstellende door de straten van Purmerend naar zijn 
laatste rustplaats op de begraafplaats in de Nieuwstraat werd gebracht.    

Jonkheer van Citters ligt begraven op het B veld nummer 33 in een eenvoudig graf zonder opsmuk en zonder een 
overdaad aan tekst.  

 
 

Tip voor  een leuk sinterklaas- of kerstcadeau! 

 
Het verhaal van jonkheer C. van Citters en nog vele andere verhalen over de bewoners 
van de begraafplaats kunt u vinden in het boek de Mummie van Purmerend 
geschreven door Alex Vallentgoed. Het boek kunt u bestellen door een mail te sturen 
naar onderstaand email adres info@oudebegraafplaatspurmerend.nl   

 
De prijs van het boek is € 15,00  
De actie prijs voor donateurs (die een graf hebben geadopteerd)   

is € 12,50.  

De bezorging binnen de regio Purmerend en Beemster is gratis. Verzendkosten binnen 

Nederland, zijn € 4,60. De opbrengst van het boek komt geheel ten goede aan de 

restauratie van de monumenten op de Oude Begraafplaats. 

 
___________________________________________________________________ 
Uitschrijven nieuwsbrief 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, Stuur dan even een berichtje naar info@oudebegraafplaatspurmerend.nl 
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Bron: Schuitemakers, Purmerender courant  


