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BESCHRIJVING

:

Oude gedeelte van de begraafplaats van Waardenburg en Neerijnen met grafmonumenten,
baarhuisje en toegangshek aan de Kaalakkerstraat te Waardenburg.
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ADRES
DATUM AANWIJZING
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BOUWSTIJL
TUINKENMERKEN
LITERATUUR / ARCHIEF

Oude gedeelte Begraafplaats
Begraafplaats
Vloedberg / vluchtheuvel
1856

Circa 2 meter opgehoogd terrein met omgrachting, tevens vermoedelijk vluchtoord bij
overstromingen, daterend uit het midden van de 19e eeuw. Fraai smeedijzeren
toegangshek.
Achter op het terrein staat een eenvoudig gepleisterd baarhuisje.
Links van het toegangspad het drieledig grafmonument van het geslacht Van Pallandt, dat
in 1827 door vererving in het bezit kwam van de heerlijkheden Waardenburg en Neerijnen.
In 1971 overleed de laatste baronesse Van Pallandt. Rechts van het toegangspad bevinden
zich enkele grafzerken van burgemeesters van Waardenburg.
Baarhuisje:
Eenvoudig gepleisterd baarhuisje op rechthoekig grondvlak met één bouwlaag waarin
openslaande houten deuren en bekroond met een met pannen gedekt tentdak.
Familiegrafkelder Van Pallandt:
Prominent centraal op de begraafplaats bevindt zich de familie grafkelder Van Pallandt, met
smeedijzeren hekwerk dat gedecoreerd is met pijnappels. De grafkelder is opgebouwd uit
een licht hellende gemetselde sokkel waarop drie hardstenen grafplaten waarin de
gegraveerde initialen met namen van de Van Pallandts;
Links de zerk van:
"Irmgard Thecla Elise Barones Van Pallandt, van Waardenburg en Neerijnen/Barones van
Hardenbroek Bergambacht 31 aug. 1871/ 16 maart 1958".
Rechts de zerk van "Jonkvrouwe Julie Elise Barones Van Pallandt van Waardenburg en
Neerijnen/geboren 19 maart 1898, overleden 6 mei 1971".
De middelste zeer lange grafzerk vermeldt in chronologische volgorde de namen:
Robert Baron Van Pallandt geboren 's Gravenhage 1870, overl. 1871
Elisa Dorothea Boreel, echtgenote van J.C. Baron Van Pallandt geboren 's Gravenhage
1840, overleden te Neerijnen 1899
Mr W.C. Baron Van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen, geboren te 's Gravenhage 12
oct. 1836, overleden te Neerijnen 22 mei 1905
Mr J.B. Baron Van Pallandt geboren te 's Gravenhage 28 juni 1846, overleden te
Waardenburg 21 maart 1910
A.F.W.L.J. Baron Van Pallandt geboren te Waardenburg 1899, overleden te Waardenburg
18 maart 1911

Adolf Jacob Carel Baron Van Pallandt en Neerijnen, geboren te 's Gravenhage 25 nov 1838,
overl. te Neerijnen 22 maart 1920
Hans Willem Baron Van Pallandt en Neerijnen, geboren te
's Gravenhage 25 nov. 1866, overl. te Neerijnen 14 mei 1929"
Graven burgemeesters
Aan de rechterzijde van het toegangspad ligt een aantal hardstenen grafzerken met
toegepaste profilering van de initialen met namen van voormalige burgemeesters van
Neerijnen of echtgenoten hiervan. Opschriften in capitale letters:
"Ter erkentelijke nagedachtenis aan David Spillenaar/hoofd van het gemeentebestuur/van
1811 tot 1840/rijksontvanger van 1812 tot 1856/geboren te Waardenburg/den 8 april
1780/overleden aldaar/den 5de september 1856/door de ingezetenen van Waardenburg en
Neerijnen"
en
"Ter erkentelijke nagedachtenis aan Nicolaas Spillenaar/burgemeester van 1840
1883/heemraad van de Tielerwaard/van 1857 1883/Ridder van de Orde van de
eikenkroon/geboren te Zaltbommel/ den 30 september 1813/overleden te Waardenburg den
9 october 1883/door de ingezetenen van Waardenburg en Neerijnen"
en
"Rustplaats van M.W.J.E. Spillenaar/wed. P.H. den Ouden/geboren te Waardenburg/17
september 1841/overl. te/Waardenburg 12 december 1921"
en
"Ter erkentelijke nagedachtenis aan Willem Wijnveldt, burgemeester van 1883 1899/geb. te
Zutphen/10 februari 1843/overleden te Waardenburg/25 aug. 1899/door de ingezetenen van
Waardenburg en Neerijnen"
Alle graven verkeren in vrijwel oorspronkelijke staat, evenals het baarhuisje en de
toegangspoort.
Tenslotte staat op de begraafplaats een aantal monumentale bomen.

MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Karakteristieke 19e eeuwse verhoogde en omgrachte begraafplaats, tevens vermoedelijk
vluchtheuvel bij overstromingen, met toegangshek, baarhuisje en graven van de Van
Pallandts en van verschillende burgemeesters van Neerijnen. Van belang voor de
plaatselijke geschiedenis en van cultuurhistorische betekenis.

