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Plattegrond en indeling begraafplaats Kruiskerk
Indeling graven en urnenmuren

Vak A:  rondom de kerk -  regels A t/m D, 1 t/m 49
Vak B:  Noordzijde  -  regels 55 t/m 84
Vak C:  Noordzijde  -  regels 86 t/m 107
    -  regel 107 = oorlogsmonument
Vak D:  Noordzijde  -  regels 108 t/m 132
    -  regel 108 = urnengraven
Vak E:  Noordzijde  -  regels 133 t/m 156

Noord-/West-zijde:  - urnenmuur I : 85-   1 t/m 25
    - urnenmuur II : 85- 26 t/m 67
    - urnenmuur III : 85- 68 t/m 130

 
Historie begraven in en rond de kerk

Lange tijd werd men rond, maar ook in, de kerk begraven. Ook in 
de Kruiskerk vond dit plaats. Uit een extract van de grafsteden in 
1789 blijkt dat tientallen begravingen in de kerk hebben 
plaatsgevonden. Voornamelijk van personen die hiervoor de 
middelen hadden. Door het herhaald oplichten van grafstenen, en 
het niet goed aansluiten van de stenen verzakte de vloer. Om die 
reden is de vloer in de kruiskerk meermalen aangepast en 
verhoogd. Dat gebeurde eveneens met de graven. In het 
voorportaal bij de ingang van de Kerk zijn nog grafstenen te zien.

Bij decreet van de "prefekt van het departement Vriesland" van 26 
juni 1811 werd het begraven in de kerk verboden en werden nadere 
eisen gesteld aan begraafplaatsen en graven. Dit gebeurde in 
navolging van een keizerlijk decreet van Napoleon, na de inval van 
de Fransen. Uit een in 1771 opgesteld register van grafsteden 
(plechtig woord voor graven) blijkt dat rondom de kerk (zie 
plattegrond vak A) 827 graven waren uitgegeven. Door verdere 
groei van de bevolking in Burgum nam de begraafbehoefte verder 
toe, waardoor in noordelijke richting de begraafplaats werd 
uitgebreid. De laatste uitbreiding  vond plaats in 1997. 

‘Begraafplaats’ of ‘Kerkhof’

Sinds de vastlegging van gegevens van overledenen en 
rechthebbenden in de begraafboeken van onze begraafplaats  wordt 
de formulering "begraafplaats"  gebruikt. Ook in alle in de historie 
in Burgum afgegeven akten en vastgestelde reglementen wordt 
deze benaming gebruikt. Het begrip kerkhof moet worden uitgelegd 
als een ruimte rondom een kerk; een hof. Meestal heeft dit hof een 
besloten karakter, omdat veelal enkel leden van de kerk daar 
begraven mogen worden. Gezien het feit dat op deze plek niet 
alleen meer rond de kerk begraven wordt en het recht om te 
begraven voor iedereen toegankelijk is, waardoor het open karakter 
meer gestalte krijgt, kan er hier gesproken worden van een 
volwaardige begraafplaats.




