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Bijzondere locatie weer zichtbaar in het landschap

Begraafplaats De Maten vertelt detail uit geschiedenis Groninger Joden
Na jaren van onderzoek en recente herstelwerkzaamheden wordt maandagmiddag 8 juni
begraafplaats De Maten, nabij Ter Apel, officieel opgeleverd. De oude Joodse begraafplaats is vanaf
de weg nauwelijks zichtbaar. Landschapsbeheer Groningen heeft er samen met Willem Fokkens
van het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap voor gezorgd dat de locatie weer herkenbaar is in
het verder open landschap.
Wanneer de begraafplaats precies in gebruik is genomen, is niet bekend. Wel dat dit na 1800
geweest moet zijn geweest, toen de eerste joden in De Maten kwamen wonen. Dit waren met
name Duitse en Poolse joden die naar het westen trokken op zoek naar een beter bestaan. Dat
vonden zij in de veenkoloniën. In de tweede helft van de 19de eeuw trok de Joodse gemeenschap
uit De Maten verder naar Ter Apel. De begraafplaats raakte in onbruik. Tot voor kort restte er niets
dan een heuvel in het landschap met een vervallen hek.
In het kader van het project Kerken in het Groen heeft Landschapsbeheer Groningen het hekwerk
van de begraafplaats hersteld. Daarnaast heeft zij de locatie met een boerenlandpad toegankelijk
gemaakt voor het publiek. Ook heeft de stichting bodemonderzoek gedaan om meer duidelijkheid
te krijgen over wie er mogelijk begraven liggen aan de hand van restanten van grafzerken. Hierbij is
wel puin aangetroffen dat van zerken afkomstig zou kunnen zijn, maar geen leesbare delen van
voldoende grootte om namen op te kunnen leveren. Een deel van de geschiedenis van dit
bijzondere plekje blijft daarmee verborgen.
Het onderzoek en de herstelwerkzaamheden in De Maten zijn mogelijk gemaakt door de provincie
Groningen en de NAM.
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Noot voor de redactie
Als journalist bent u van harte welkom bij de officiële oplevering. Deze wordt gevierd met een korte excursie
langs begraafplaats De Maten en de eveneens recent opgeknapte joodse begraafplaats in Ter Apel. Als u
wilt deelnemen aan de excursie, zou u dit dan willen doorgeven aan Ilona Hovenga van Landschapsbeheer
Groningen (i.hovenga@landschapsbeheergroningen.nl) . Voor meer informatie over dit persbericht kunt u
contact opnemen met Riek Guikema (050 534 51 99 of r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl).

