Lesbrief 4

Vragen bij ‘De geschiedenis van begraven en cremeren’

1. Waarom kregen de doden bij de hunebedbouwers grafgiften en
sieraden mee?
…………………………………………………………………………………………………..

2. Werden de doden bij de hunebedbouwers begraven of gecremeerd?
…………………………………………………………………………………………………….

3. Waarom heet dit volk ook wel Trechterbekervolk?
……………………………………………………………………………………………………..

4. Uit welke tijd zijn de eerste crematiegraven gevonden?
………………………………………………………………………………………………………

5. Hoe heet een pot waarin de as van een gecremeerde dode bewaard
werd?
……………………………………………………………………………………………………….
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6. Welke zendeling of missionaris bracht het christelijke geloof in de
Achterhoek?
…………………………………………………………………………………………………………

7. Vanaf welke tijd werd het begraven van doden een gebruik?
………………………………………………………………………………………………………….

8. Wat waren de grafgiften die in het graf van een Aaltense edelman
werden gevonden?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

9. Waarom wilde men graag in en bij de kerk begraven worden?
……………………………………………………………………………………………………….

10. Noem eens drie problemen die bij het begraven in en om de kerk
ontstonden?
a. …………………………………………………………………………………………………….
b. ……………………………………………………………………………………………………..
c. …………………………………………………………………………………………………….

11. Wat was de oplossing voor die problemen?
………………………………………………………………………………………………………….
2

12. In welke tijd werd het begraven in en om de kerk voor het eerst
verboden?
…………………………………………………………………………………………………………….

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

14. Kiezen is soms moeilijk. Zeker als het om ‘begraven of cremeren’ gaat.
Wat is jouw mening over de twee mogelijkheden?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

15. Wat vind je van het verschil in grafstenen op een begraafplaats?
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

16. Hoe heten de begraafplaatsen in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo die
van de gemeente zijn?
…………………………………………………………………………………………………………….
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17. Hoe heet het Crematorium in Aalten?
Crematorium ……………………………………………………………………………………

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?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Resultaat:
18, 17 of 16 vragen goed?
15, 14 of 13 vragen goed?
12, 11 of 10 vragen goed?
9, 8 of 7 vragen goed?
Minder dan 7 vragen goed?

Uitstekend
Goed
Ruim voldoende
Voldoende
Onvoldoende
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