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Wormenverzen 
 
In het rijke repertoire aan grafpoëzie nemen de zogenaamde Wormenverzen een bijzondere positie in. 
Er zijn in de provincie Groningen en in de grensstreek met Drenthe bijna 20 gevonden uit de periode late 
19e en begin 20e eeuw. De verzen staan veelal op eenvoudige zerken. Vaak zijn er variaties van de tekst 
te vinden, die een meer persoonlijke noot aan het vers geven. Het is onbekend wie de auteur was. Het 
lijkt erop dat het vers een standaardvorm had, die wellicht bekend was bij schoolmeesters, 
steenhouwers en dominees. Misschien was het “oervers” ooit gepubliceerd in een boekje.  
Hier volgen enkele voorbeelden van het Wormenvers. Verzen en foto’s worden opgedragen ter  
nagedachtenis aan Harry de Olde, oud-voorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken en 
onvermoeibaar vorser van grafrituelen en grafpoëzie, en adviseur van het project Memento Mori. Op 11 
april 2012 is hij onverwacht overleden op bijna 79 jarige leeftijd. 
 
 
Siddeburen: 
Afgemat door lichaamskwalen 
Uitgeput door ziekte en pijn 
Moest toen onze lieve moeder 
Hier een prooi der wormen zijn. 
 
 
Noordbroek  1: 
Rust zacht, Rust zacht in stof omgeven. 
Rust dierbaar Moeder in het Graf 
Eens brak de dood de draad des levens,  
En rukte U weer van ons af. 
Ja afgemat door ziekte en pijn 
moest zij zoo ten grave dalen. 
En een prooi der wormen zijn. 
 
 
Noordbroek 2: 
Afgemat door lichaamskwalen 
Elf jaar lijden 
Aan ziekte en pijn 
En hier zijn prooi 
Deez aarde zijn 
 
 
Westeremden: 
Afgemat van lichaamskrachten, 
Uitgeteerd door ziekte en pijn, 
Moest ik hier ten grave dalen, 
En een prooi der wormen zijn. 
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Odoorn: 
Afgemat door 
Lichaamskwalen 
Uitgeteerd door 
Ziekte en pijn 
Moest ik in deez’ 
grafkuil dalen 
en een prooi 
der wormen zijn 
 
 
Nieuw Weerdinge: 
afgemat van lichaams 
kwalen, uitgeteerd 
door ziekte en pijn 
moest ik in den graf- 
kuil dalen en een 
prooi der wormen zijn 
hier, hier rust ik 
zonder zorgen, in dit 
somber dooden dal 
tot dat in de jongste 
morgen, 't lichaam 
eens verrijzen zal 
 
 


