
Naam leerling:

Groep:

Datum:

Naam monument: 

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag, 
elk jaar in het tweede weekend van 
september, kun je nog meer bijzondere 
monumenten bezoeken! Je leest er alles 
over op www.openmonumentendag.nl.

> Begraafplaats

 22.00 uur: Ik ga naar bed. Morgen een begrafenis.  
Dat wordt weer een zware maar ook mooie dag. Ik ben 
benieuwd of mensen over 100 jaar nog weten hoe mijn 
leven als doodgraver is en hoe de begraafplaatsen er nu 
uitzien. Zal dat over 100 jaar heel anders zijn? 

? ?  Wat denk jij? Is er veel veranderd op begraafplaatsen?

? ?  Kun je ontdekken hoe oud de begraafplaats is waar je nu bent?

? ?  Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.

 Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een 
monument zijn. 

Ik ben het er wel / niet mee eens dat de begraafplaats een 
monument is omdat…

   Maak een foto van het deel van de begraafplaats dat je het 
meest bijzonder vindt. 

? ?  Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij deze 
begraafplaats. 
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  Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

Monumentenkijker

Een begraafplaats is een monument 

Hier werden mensen na hun 

dood begraven. Indrukwek-

kend vind je niet? Wandel 

maar eens rond. En lees mijn 

dagboekfragmenten van  

vroeger. Probeer je voor te 

stellen hoe het hier toen was.

Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten.  
Ze zijn altijd bijzonder én oud (minstens 50 jaar). 
Ze zijn bijzonder door hun belangrijke rol in de 

geschiedenis van een land, stad of dorp. Er zit dus een historisch 
verhaal of herinnering aan vast. Monumenten worden officieel 
door de overheid beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet 
zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden.

Dag gewaardeerde  
gast, ken je me nog?  
Ik ben Karel 
Kist, dood graver. 
Je bent nu te 
gast op een 
begraafplaats. 
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 06.00 uur: Er is veel te doen op de begraafplaats. Mooie 
dingen en minder mooie dingen. Zo ’s ochtends vroeg vind 
ik de sfeer op de begraafplaats heel bijzonder. Voor de 
eerste bezoekers komen moet ik een graf graven. Dat zal 
een hele klus worden, want de grond is bevroren. 

? ?  En jij? Hoe vind jij de sfeer op de begraafplaats? 
 sfeervol   romantisch   eng   droevig  rustig 

 anders namelijk:

  Probeer ook een foto te maken die de sfeer op de 
begraafplaats laat zien. Vraag eerst aan de rondleider of je 
hier foto’s mag maken. 

 12.00 uur: Dat was hard werken. Het graven is zwaar en 
moet precies gebeuren. Ik moet me houden aan  
speciale afmetingen. Nu eerst even op een bankje onder 
de treurwilg mijn boterhammen opeten. Even rusten... 

? ?  Zie jij ook een treurwilg op deze begraafplaats? Deze boom werd 
speciaal op begraafplaatsen geplant. Begrijp jij waarom? 

 Kies de boom die jij het mooist vindt en maak daarvan een 
foto. 

? ?  Hoeveel banken zijn er? Waarom zijn er banken op een 
begraafplaats? 

 13.00 uur: De plek hier op de begraafplaats maakt me 
soms droevig, maar aan de andere kant kan ik hier ook 
genieten. Al dat groen en al die vogels! Ik kan best  
begrijpen dat sommige mensen hier alleen maar komen  
om even te wandelen en te genieten van de mooie natuur. 

? ?   En jij? Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af. 

Ik kan me wel / niet voorstellen dat mensen voor hun rust naar 
een begraafplaats gaan omdat… 

 16.00 uur: Ach, wat gaat zo’n dag snel voorbij. Ik heb  
net nog wat laaghangende takken gesnoeid. Nu ga ik nog 
even naar het graf van mijn ouders. Het is fijn dat ze hier 
begraven liggen. Ik kan hun graf zo mooi onderhouden. 
Niet dat het een heel indrukwekkend graf is hoor.  
Daarvoor waren ze te arm.

? ?   Sta eens stil bij een graf en lees wat er op de grafsteen staat.  
Kun je ontdekken hoe oud het graf is? Wat weet je over degene 
die er begraven ligt? 

? ?   Kun je ook het oudste graf van deze begraafplaats ontdekken? 
Hoe oud is het graf?

? ?   Vergelijk de graven met elkaar. Zie je verschillen? Zijn ze groot  
of klein? Nieuw of oud? Zie je versierde grafstenen? Waren de 
mensen rijk of arm? 

? ?   Welk graf maakt de meeste indruk op je? Waarom?

  17.00 uur: Weer een uur fietsen naar huis. Dat is wel  
een nadeel van dit werk. Begraafplaatsen liggen altijd  
ver buiten de stad of het dorp. Dan kun je beter op een 
kerkhof werken. Een kerkhof ligt altijd bij een kerk, en  
meer in de bewoonde wereld. 

? ?   Kun je bedenken waarom begraafplaatsen buiten de stad of het 
dorp werden aangelegd? 


