
         
RK Parochie Heilige Drie-eenheid 
St. Stephanus - Meppel 

                                                                                              

 

 

Informatiebericht Presentatie Rooms-katholiek Graven-archief Oud Meppel 

Meppel, 30 november 2018  

Op 29  november vond een bijeenkomst plaats in het gebouw van Stichting Oud Meppel te Meppel. 

Dit gebeurde ter gelegenheid van de presentatie van het zogenaamde graven-archief van deze  
begraafplaats, vervaardigd door de Stichting Oud Meppel. Dit gebeurde met medewerking van de Rooms-
katholieke Geloofsgemeenschap Sint Stephanus te Meppel, die deel uitmaakt van de parochie Heilige Drie-
eenheid in zuidwest Drenthe. 

Achtergrond: 

In 2010 verscheen het rapport “Graven en Begraafplaatsen in de gemeente Meppel” als resultaat van een 
opdracht van de gemeente Meppel aan een ingestelde werkgroep. Jaren later is met het digitaal verzamelde 
materiaal (gegevens en foto’s) een zoeksysteem ontwikkeld. Dit was bedoeld om geïnteresseerden graven 
op de Algemene Begraafplaats aan de Zomerdijk terug te laten vinden en om cultuurhistorisch waardevolle 
grafmonumenten te documenteren.  

Eind 2016 is dit op de website van de Stichting Oud Meppel beschikbaar gesteld voor algemeen gebruik. 
Tegelijkertijd ontstond de gedachte om een vergelijkbare mogelijkheid ook te bouwen voor de Rooms-
katholieke begraafplaats op Hesselingen. Ervaringen met het archief van de Algemene Begraafplaats leren, 
dat hier behoorlijk belangstelling voor bestaat. Het terugvinden van een graf op de begraafplaats, en sowieso 
de vaststelling dát iemand daar begraven ligt, blijkt voor veel mensen waardevol. Daarnaast kan e.e.a. een 
aanknopingspunt naar het eigen verleden zijn. Niet voor niets zijn er al meerdere series gemaakt en 
uitgezonden van het televisieprogramma “Verborgen Verleden”.  Aan de hand van de zoektocht van 
bekende Nederlanders wordt getoond hoe e.e.a. in zijn werk gaat en wát eventueel allemaal nog van de 
eigengeschiedenis is terug te vinden. Het terugvinden van het graf van één of meer voorouders speelt daar 
een belangrijke rol bij. 

Digitaal ontsluiten gegevens graven Rooms-katholieke Begraafplaats: 

Door de parochie Heilige Drie-eenheid en de Stichting Oud Meppel wordt 29 november het zogenoemde 
“Rooms-katholieke Graven-archief” gepresenteerd en op internet bereikbaar gemaakt voor iedereen.  Het 
betreft een project, waarbij door Oud Meppel vrijwilliger Ebel Zandstra de aanwezige graven zijn 
gefotografeerd en de beschikbare gegevens over de graven is aangevuld. Vervolgens is door Wim de Vries  
hiermee een internet-toepassing gebouwd, die via de website van de stichting Oud Meppel 
(www.oudmeppel.nl) bereikbaar is. Via deze website kan op naam worden gezocht naar graven, waarna 
foto’s en de locatie ervan getoond worden.  Verder is aanvullende informatie beschikbaar plus plattegrond 
van de Rooms-katholieke Begraafplaats, om het terugvinden te vergemakkelijken. Daarnaast zijn 
koppelingen aanwezig naar fotoarchief en kwartaalbladarchief van Oud Meppel Als één van de eersten in 
Drenthe (en wellicht Nederland) worden in deze toepassing voor de oudere graven (> 50 jaar), ook direct de 
mogelijk relevante gegevens uit de burgerlijke stand geïntegreerd getoond. We maken daarbij dankbaar 
gebruik van de mogelijkheden die het Drents Archief (www.alledrenten.nl) ons biedt. Verder zoeken op deze 
website is daarna direct mogelijk. 
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Als voorbeeld vindt u hieronder de voorpagina en een voorbeeld van foto en gegevens: 

Mocht u op uw website verwijzingen naar diverse websites onderhouden, zouden we het bijzonder op prijs-
stellen wanneer u een koppeling naar deze nieuwe bron aanbrengt. Alvast dank daarvoor! Het adres is: 
http://www.oudmeppel.nl/RKGraven-archief/rkg_hcm/rkg_hcm.php Deze pagina verwijst direct door naar 
het Graven-archief. U kunt ons voor verdere informatie bereiken op gravenarchief@oudmeppel.nl  
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