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MONUMENTENLIJST

02-02
Engelenhof Haaften
18 augustus 1998
Gemeente Neerijnen
2013
K 428 HAAFTEN
Perceel met Grafhuisje

1900

De bescherming van het perceel beperkt zich tot de directe omgeving van het grafhuisje.
De Engelenhof maakte voorheen deel uit van de Enggraaf.
In het mausoleum staan de kisten van:
Mr. Jacob Dutry van Haeften
Ambachtsheer van Haaften, raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden
Geboren te haaften op 3 oktober 1835 en overleden te Nijmegen op 12 maart 1922
En die van zijn zoon:
Cornelis Benjamin Dutry van Haeften
Ambachtsheer van Haaften, luitenant-kolonel van het Oost-Indische Leger
Geboren te Haaften op 5 september 1871 en overleden te 's- Gravenhage op 12 juni 1931

BESCHRIJVING

:

Grafhuisje Dutry van Haeften te Haaften naast de begraafplaats aan de Engelenhof te
Haaften.
Aan het begin van de Engelenhof (voorheen Enggraaf) in Haaften staat terzijde van de
openbare begraafplaats een uit circa 1900 daterend grafhuisje van de familie Dutry van
Haeften, in de vorm van een Egyptisch mansoleum. Het gebouwtje van circa 3,5 x 2,5 x 2,5
m is in opstand trapeziumvormig, met relatief zware, omlopende, rechte pilasters op de
hoeken. De rechte kapitalen springen uit buiten het uitkragende platte dak. Binnen een vrij
brede rand is dit iets verhoogd en daar met bitumen bedekt. In beide zijgevels zit een klein
raam. Het gebouwtje heeft een brede even sterk als de pilasters uitspringende plint, met
daaronder een nog iets verder uitspringende voetplaat. Voor de ingang bevindt zich een
stoep.
Afgezien van de zwarte plint, stoep en voetplaat is het huisje witgepleisterd. Bij nadere
beschouwing blijkt echter op de onderste en bovenste delen van de pilasters, evenals op de
dakranden opzij, schijnmetselwerk te zitten, bestaande uit ceramische plaatjes. In de
dakrand aan de voorzijde is een opkomende zon gegrift.
Op de roodgeschilderde ijzeren ingangsdeur is in brons het rijk gedecoreerde wapen Dutry,
met als inzet het heerlijkheidswapen (De Cock van Haaften), aangebracht. De familie Dutry
bezit de heerlijkheid sinds 1712 en liet er enige malen een landhuis bouwen. Bovendien is
de aanleg van De Dreef, in het begin van de 18e eeuw, het werk van de eerste
ambachtsheer van die naam.

MOTIVATIE

:

Grafhuisje Dutry van Haeften van rond de eeuwwisseling. Van betekenis voor de plaatselijke
geschiedenis. Vanwege de bijzondere vormgeving ook van cultuurhistorisch en esthetisch
belang.
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