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Rondleiding  ‘Begraafplaats Nabij de Kapel in ‘t Zand’ in Roermond  

Wanneer  : Zaterdag 21 september 2019 om 10.00 uur  

Verzamelen : Hoofdingang ‘Begraafplaats Nabij de Kapel in ‘t Zand 

Locatie  : Weg langs het Kerkhof 1a, 6045 AN Roermond  

 

                             

Op zaterdag 21 september 2019 om 10.00 uur zal - als nevenactiviteit van de enige tijd 
geleden gehouden lezing ‘Begraafcultuur in Limburg’ - een van de rondleiders van de Stichting 
Oude Kerkhof een rondleiding verzorgen over de ‘Begraafplaats Nabij de Kapel in ’t Zand.’  

Deelname aan deze rondleiding is gratis.  

Vooraf aanmelden via lgog.venray@gmail.com, mét opgave van 

aantal personen. Aanmelden is mogelijk tot zondag 1 september a.s. 

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Mogelijk ontvangt 

u deze bevestiging - in verband met vakantie - pas eind augustus.  
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Deze begraafplaats is één van de oudste, tot Rijksmonument benoemde, algemene 
begraafplaats (1785) van ons land. 
 
Is de begraafplaats al uitzonderlijk vanwege haar ouderdom, zij is dat nog veel meer vanwege 
haar uiterlijk. Vrijwel nergens in Nederland is de scheiding tussen het katholieke gedeelte, het 
protestantse gedeelte en de twee Joodse gedeelten zo nadrukkelijk zichtbaar als op de 
Roermondse “aje kirkhaof”. 
Hoge muren scheiden de graven van de verschillende kerkgenootschappen. Tevens bevindt 
zich op de begraafplaats nog een zogenaamd “verlaore kirkhaof”, een stukje ongewijde aarde 
waar tot ver in de vorige eeuw mensen begraven werden die tot geen religieuze gezindte 
behoorden of volgens de kerkelijke regels niet in gewijde aarde begraven mochten worden. 
 
Op het katholieke deel van de begraafplaats is de lang gangbaar gebleven indeling in klassen 
herkenbaar. Het klassenstelsel liet het verschil tussen draagkrachtige en minder draagkrachtige 
Roermondenaren, zelfs in de cultus rond de dood, duidelijk tot uitdrukking komen. 
 
Opmerkelijk is verder dat de begraafplaats nationale faam heeft als “schatkamer” van 
monumentale (neogotische) grafkunst. Niet onvermeld moge blijven het grote aantal mooie 
gietijzeren kruisen die met hun typische grafsymboliek veel tweede en derde klasse graven 
sieren, en de vele hekwerken in smeed- of gietijzer, die veel eerste klasse graven verfraaien.  

                                                                             
                    
 

  
 

 
 

 

Overige data van lezingen in 2019 
Maandag 9 september 2019   : Verhalen en beelden van ‘Mooie en plezierige plekjes in Venray’ 
Maandag 7 oktober 2019        : Lezing door Alma en Marita Mathijsen, schrijvers van het  
                  landelijk essay van de Maand van de Geschiedenis 2019 over          
                                                  het thema ‘Zij/Hij’       
Maandag 18 november 2019 : ‘Franciscanen, kostbare armoedzaaiers’ door Peter Korten  
  
 
 

Voor meer informatie over LGOG Venray én de 

‘Begraafplaats Nabij de Kapel in ‘t Zand’ zie ook: 
https://lgog.nl/regios/venray                                                              
https://www.facebook.com/KoninklijkLGOG/venray    

http://www.oudekerkhofroermond.nl 

Wereldvermaard is “het graf met de 
handjes”. In feite gaat het om twee 
grafmonumenten, waarbij op een zeer 
creatieve manier de wederzijdse liefde 
tussen een rooms-katholieke vrouw en een 
protestantse man na de dood tot 
uitdrukking is gebracht. Over de 
scheidingsmuur tussen het katholieke en 
protestantse deel van de begraafplaats 
heen reiken de rooms-katholieke 
Jonkvrouw J.C.P.H. van Aefferden en de 
protestantse Kolonel der Cavalerie, J.W.C. 
van Gorkum elkaar symbolisch de hand. 
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