
Lesbrief 4 

 
antwoorden 

Vragen bij ‘De geschiedenis van begraven en cremeren’ 

 

 

 
 

1. Waarom kregen de doden bij de hunebedbouwers grafgiften en 
sieraden mee?  
Men geloofde in een leven na de dood. De dode ging op reis. 

 
 

2. Werden de doden bij de hunebedbouwers begraven of gecremeerd? 
Begraven, maar zittend, gehurkt of liggend in een grafkelder. 

 
 

3. Waarom heet dit volk ook wel Trechterbekervolk? 
Die potjes hadden de vorm van een trechter. 

 
 

4. Uit welke tijd zijn de eerste crematiegraven gevonden? 
Het verbranden van doden gebeurde vanaf de Bronstijd (3000 tot 800 
voor Chr.). Dat is de periode dat de mensen gereedschap van brons 
konden maken. Brons is een metaal waarin koper en tin zijn 
samengesmolten. Uit die tijd zijn crematiegraven gevonden. 

 
 

5. Hoe heet een pot waarin de as van een gecremeerde dode bewaard 
werd? 
Een urn. 

 
 

6. Welke zendeling of missionaris bracht het christelijke geloof in de 
Achterhoek? 
Ludger ( De Ludgerstraat in Aalten is naar hem genoemd). 



 
 
 

 
 
 

7. Vanaf welke tijd werd het begraven van doden een gebruik? 
In het jaar 785, want toen verbood Karel de Grote het verbranden van 
doden. 

 
 

8. Wat waren de grafgiften die in het graf van een Aaltense edelman 
werden gevonden? 
Twee stijgbeugels, een knop (ambo genoemd) van een schild, zilveren 
schakels van een gordel, speerpunten en potjes (als grafgiften). 

 
 

9. Waarom wilde men graag in en bij de kerk begraven worden? 
Zo geloofde men dicht bij God te zijn en bij het geloof van mensen. 
 
 

10.  Noem eens drie problemen die bij het begraven in en om de kerk 
ontstonden? 
Stank in de kerk; de kerkvloer verzakte; de angst voor besmettelijke 
ziekten die konden ontstaan; onhygiënische toestanden midden in het 
dorp. 

 
 

11.  Wat was de oplossing voor die problemen? 
De aanleg van begraafplaatsen buiten het dorp. 
 

12.  In welke tijd werd het begraven in en om de kerk voor het eerst 
verboden? 
Toen de Fransen in ons land de baas waren (de Franse tijd (1795-1813) 
werd het begraven in kerken binnen en buiten de bebouwde kom 
verboden. Maar na de Franse tijd maakte de nieuwe koning Willem 1 
weer een eind aan dat verbod. Totdat de toestand onhoudbaar werd en 
dezelfde koning in 1829 opnieuw het begraven in en rond de kerk 
verbood. 
 

13.  Vanaf welk jaar werd in Nederland het cremeren wettelijk toegestaan? 
Vanaf 1955 werd cremeren wettelijk toegestaan. 



 
 
 
 

 
 

14.  Kiezen is soms moeilijk. Zeker als het om ‘begraven of cremeren’ gaat. 
Wat is jouw mening over de twee mogelijkheden? 
Eigen mening. Is er een goede motivatie? Formulering? 

 
 

15.  Wat vind je van het verschil in grafstenen op een begraafplaats? 
Idem als 14.  
 
 

 
 

16.  Hoe heten de begraafplaatsen in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo die 
van de gemeente zijn? 
Algemene begraafplaatsen. 
 

 
 

17.  Hoe heet het Crematorium in Aalten? 
Crematorium Berkenhove. 

 
 

18.  Bij een begrafenis bezoek je natuurlijk een begraafplaats of kerkhof. Of 
als het een crematie is, gaat men naar een crematorium. Kom je daar 
ook wel eens ? Ja, waarom? Neen. Waarom niet? 
Als bij de vragen 14 en 15. 
 
 
 

 
Resultaat: 
 
18, 17 of 16     vragen goed?           Uitstekend 
15, 14 of 13     vragen goed?           Goed 
12, 11 of 10     vragen goed?           Ruim voldoende 
   9,  8 of   7      vragen goed?           Voldoende 
Minder dan 7  vragen goed?           Onvoldoende                 


