Historische gedenktuin
U bevindt zich hier op een bijzondere plek van de Huisduiner
begraafplaats. Vrijwilligers van de stichting Historische
Grafmonumenten hebben samen met de beheerders van de
begraafplaats gedurende zo’n 25 jaar een verzameling van
bijzondere graftekens opgebouwd. De stenen komen allemaal van
het oudste gedeelte van de begraafplaats, de velden G, R, A en F.
Ze zijn bewaard gebleven uit respect en bewondering voor de
toonaangevende personen en/of het ambachtelijk vakmanschap
waarmee ze zijn gemaakt. Het resultaat is dit interessante overzicht
van de eeuwenoude grafcultuur van de Huisduiner begraafplaats.
Deze gedenktuin heeft in het verleden gediend als strooiveld.
Nu het een verzorgde, aantrekkelijke plek is, kunnen wij op een
respectvolle manier terugdenken aan degenen wier as hier werd
uitgestrooid.
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Kerkloos
De Huisduiner begraafplaats is uniek in Nederland. Op dit oorspronkelijke Waddeneiland
stond in de Middeleeuwen een kerkje, dat keer op keer werd verzwolgen door de zee.
Toen rond het jaar 1600 veel door de pest getroffen slachtoffers snel moesten worden
begraven, is er voor gekozen dit stukje duin als begraafplaats in te richten, zonder dat er een
kerkje stond. Een uniek gegeven, want tot circa 1900 werden overal in het land overledenen in
of bij de kerk begraven. Het woord ‘kerkhof’ was hier dan eigenlijk ook niet meer op zijn plaats,
maar men kende er geen ander woord voor. Vanwege eeuwenlang begraven, is een grote
variatie aan graftekens ontstaan.

Archief van steen
De gemeente Den Helder heeft in 2019 circa 50 bewaarde grafstenen herplaatst in deze
gedenktuin. Uit dit ’stenen archief‘ zijn acht groepjes ontstaan, elk met een eigen verhaal.
U treft er de gebruikelijke symbolische beplanting aan die bij een begraafplaats hoort.
Zo is de omheining afgezet met taxus, symbool voor de dood. De bijzondere, driestammige
eik staat voor kracht en onsterfelijkheid. Tussen de grafstenen zijn stinzenplanten, bolletjes
en fraaie bloemenmengsels geplant en gezaaid.
De grafstenen die om religieuze redenen van oorsprong op het oosten waren gericht, staan
ook nu richting het oosten. Daar waar dat niet speelde zijn de stenen richting het westen
geplaatst. Op die manier is een centraal middendeel ontstaan met drie opvallende graftekens.
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