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Elsloo ter tafel met Evert Jan Halkus
Op zaterdag 25 februari verzorgde Evert Jan Halkus uit Twello een lezing in ’t
Anker over het onderwerp graftrommels. Dat deed hij samen met zijn vrouw
Lidy. Voor de lezing had Evert Jan Halkus zijn plakboeken, foto’s,
gereedschappen, mallen, veel historisch materiaal en natuurlijk een paar
graftrommels meegebracht, Evert Jan Halkus en zijn vrouw zijn echte pioniers.
Als een van de eersten zetten zij zich in voor het behoud en de restauratie van
dit bijzonder funerair erfgoed. Samen met Leon Bok schreef hij het boek
Graftrommels en (kunst)grafkransen in Nederland. Hij bezocht daartoe een groot
aantal begraafplaatsen in binnen- en buitenland. Tijdens de lezing bood Ever-Jan
onze werkgroep aan om ons te assisteren en adviseren bij het schoonmaken van
de graven waarop de gerestaureerde graftrommels na restauratie zullen worden
teruggeplaatst. Daar zullen wij zeker gebruik van maken.
Roelof Jan Hulzinga (1914-1924)
Op de begraafplaats in Elsloo ligt het graf van de op 13-1-1914 geboren Roelof
Jan Hulzinga. Roelof Jan overleed op 22-11-1924 na een korte ziekte van drie
dagen. Op het graf hebben oorspronkelijk waarschijnlijk 2 graftrommels gelegen.
Waarom die daar zijn verwijderd is niet duidelijk. Een van de trommels lag op
zolder bij dorpsbewoner Peter Hulzinga op de Hoofdweg en is inmiddels voor
restauratie al in Veenhuizen. Henk Schurer had de andere graftrommel thuis. Die
graftrommel zal door ons op 22 maart in Veenhuizen ter restauratie worden
aangeboden.
Smederij Koos Meinderts
Een graftrommel op een graf komt het best tot zijn recht als hij onder een hoek
van ongeveer 45 graden op het graf wordt geplaatst. Een aantal graftrommels
ligt echter plat op het graf. Regen blijft daardoor langer op de trommel liggen
dan wenselijk. Wij zijn in overleg met smid Koos Meinderts uit Ter Idzard over
universele metalen steunen waarop de trommels geplaatst kunnen worden.
Winterberging offerte
Voor de winterberging van de 9 trommels zal Ruben Koopstra van Timmerbedrijf
Stellingwerf houten opberggisten vervaardigen. Het worden twee stapels van
ieder vijf kisten met een deksel op de bovenste kist en zwenkwielen. Tijdens de
wintermaanden krijgen de trommels in de toekomst een plekje in de aula van het
Karkehus.
Tijdlijn restauratie?
Wanneer is het project graftrommelrestauratie klaar? Het is een vraag die ons al
meermalen is gesteld, maar waar wij niet goed antwoord op kunnen geven.
Ergens in het najaar is waar wij op gokken, maar wij zijn daarbij afhankelijk van
externe factoren. Uiteraard denken wij na hoe wij het project af denken te gaan

ronden. Daar hoort o.i. in ieder geval een moment bij dat geïnteresseerden de
gerestaureerde trommels kunnen bezichtigen of een expositie. Heeft u een idee
dan houden wij ons aanbevolen. We houden u op de hoogte.
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