
 

In Paradisum 
bulletin voor behoud van monumentale 

Nijmeegse begraafplaatsen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jrg. 22, nr. 1    jan./febr. 2013 



C o l o f o n  
 
‘In Paradisum’ is het bulletin van de gelijknamige stichting en 
verschijnt minimaal driemaal per jaar. Stichting In Paradisum stelt 
zich tot doel de cultuurhistorische, kunsthistorische en 
landschappelijke waarden van de Nijmeegse monumentale 
begraafplaatsen te beschermen en te behouden. De focus op dit 
zogenoemde funeraire erfgoed komt tot uitdrukking in diverse 
activiteiten: het behartigen van de belangen van nabestaanden,  
het inventariseren en documenteren van grafmonumenten,  
het organiseren van tuinierochtenden, en het verspreiden van 
kennis over de begraafplaatsen door de uitgave van dit bulletin,  
via een website, en door het geven van rondleidingen op de 
begraafplaatsen. 
Stichting In Paradisum treedt sinds 1972 op als gespreks- en 
onderhandelingspartner met beheerders en de gemeente Nijmegen 
over ontwikkeling, verbetering of verandering binnen de Nijmeegse 
begraafplaatsen, vooral als dit publieke-, algemene- of 
nabestaanden belangen betreft. Vanouds zet de stichting zich in het 
bijzonder in voor R.K. Begraafplaats Daalseweg. Ieder jaar 
organiseert de stichting hier op 22 februari, samen met de 
gemeente Nijmegen, een herdenking voor de vele slachtoffers van 
het bombardement in 1944 die hier begraven liggen. 
Ook wil de stichting de begraaflocaties in Nijmegen digitaal 
beschikbaar maken. In samenwerking met de Stichting 
Begraafplaatsen Nijmegen (SBN) worden hiertoe de aanwezige 
registers van begravingen en verloven tot begraven verwerkt. 
 
■ De jaarlijkse donatie aan Stichting In Paradisum, die geheel 
werkt met vrijwilligers, is minimaal € 12,50. Het bedrag kan worden 
overgemaakt op bankrekening nr. 475 42 43 36 ten name van 
Stichting In Paradisum te Nijmegen. 
 

Stichting In Paradisum 
Daalsedwarsweg 24 
6521 EG  Nijmegen 
t  024 322 13 93 
e  stichtinginparadisum@kpnmail.nl 
i www.stichtinginparadisum.nl 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V o o r a f 
 
 
Naast een lichte restyling kreeg deze eerste uitgave in het 
nieuwe jaar van ‘In Paradisum’ een nieuwe titel en ondertitel 
mee. Zo willen we de nieuwe jaargang direct goed beginnen.  
Door het convenant dat Stichting In Paradisum in april 2012 
met de gemeente Nijmegen sloot, dekte de vlag ‘R.K. 
Begraafplaats Daalseweg’ de lading niet meer geheel en al. 
Immers ook ándere monumentale begraafplaatsen vallen nu 
onder de doelstelling van de stichting. Deze verbreding moet 
tot uitdrukking komen in de ondertitel ‘Bulletin voor behoud 
van monumentale Nijmeegse begraafplaatsen’.  
 
In het nummer dat u nu in handen heeft, staat de jaarlijkse 
herdenking centraal van de vele slachtoffers van het 
bombardement op Nijmegen in 1944 die begraven liggen op 
de Daalseweg. Hier organiseert Stichting In Paradisum ieder 
jaar op 22 februari, samen met de gemeente Nijmegen, een 
bijzondere herdenking. Zie hiervoor het programma op de 
volgende pagina. Uit het verhaal ‘Hansje was nog maar zes 
jaar…’ komt de dramatiek van deze gebeurtenis van 69 jaar 
geleden nog weer scherp naar voren. We hopen dat u ook de 
overige bijdragen in dit nummer van ‘In Paradisum’ weet te 
waarderen.  
 
Wij van onze kant willen u ten slotte danken voor uw steun 
aan onze stichting. Uw steun en uw eventuele inzet blijven 
ook het komende jaar van groot belang. Wij wensen u dan 
ook een geïnspireerd 2013 toe. 
 
 
Redactie 
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Herdenking bombardement op Nijmegen 
22 februari 1944 
 
U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de 
herdenkingsplechtigheden ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944.  
 
Deze herdenkingsplechtigheden vinden plaats op 
 
vrijdag 22 februari 2013 te Nijmegen 
 
10.00 uur Vredesgebed in de Petrus Canisiuskerk 
  (‘Molenstraatkerk’), georganiseerd door de Raad 
  van Kerken 
11.00 uur Officiële herdenking bij het monument  
  ‘De Schommel’ (Raadhuishof) 
 
Met toespraken van de Nijmeegse burgemeester H. Bruls, een 
afvaardiging van de Amerikaanse ambassade en de Stichting In 
Paradisum. Leerlingen van twee Nijmeegse scholen leveren een 
eigen, bijzondere bijdrage. De muzikale begeleiding wordt verzorgd 
door het trio ‘Twee Violen en een Bas’. Ten slotte is er gelegenheid 
tot kranslegging. Aansluitend koffie en broodjes in het stadhuis.  
 
13.15 uur  Bijeenkomst op Begraafplaats Daalseweg met 

welkomstwoord door de Stichting In Paradisum. 
Om 13.27 u volgen twee minuten stilte. Na een 
muzikaal intermezzo is er gelegenheid tot het leggen 
van bloemen en kransen, waarna Bart Janssen een 
rondleiding verzorgt langs de graven van 
bombardements- en andere oorlogsslachtoffers.  

 
13.45 uur Aansluitend ontvangst in de Lutherse kerk  

(Prins Hendrikstraat 79), met koffie en soep. 
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Evert van Dreven uit Australië voor herdenking broer 

Hansje was nog maar zes jaar… 
 
Onder de honderden slachtoffers van het bombardement op 
Nijmegen bevond zich ook de zesjarige Hansje van Dreven. 
Zijn broer Evert komt in februari speciaal over uit Australië 
om aanwezig te zijn bij de herdenking van die vreselijke 
ramp, die zo’n stempel heeft gedrukt op zijn leven en dat 
van zijn ouders en andere broer. 
 
door Bart Janssen 
 

p 22 februari 2013 is het 69 jaar geleden dat bommen de 
Nijmeegse binnenstad verwoestten. Tot de vele honderden 

slachtoffers behoorde ook de zesjarige Hansje van Dreven, die met 
zijn ouders, zijn oudere broer Jan en zijn tweejarige broertje Evert 
aan het Valkhof 5 woonde. Evert, die op die dag in zijn kinderstoel 
voor het raam zat, ontsnapte aan de bommen door de snelle reactie 
van zijn vader, die hem bij de eerste bommen op het Kelfkensbos 
bij het raam weg trok en naar de kelder vluchtte. Direct daarna 
sloegen bommen op het Valkhof gaten in de muur achter de 
kinderstoel.  
Evert overleefde, maar zijn broertje Hans, die juist even buiten liep, 
werd door de bomsplinters gruwelijk verminkt. Zijn vader vond 
hem stervende voor het huis van de familie Tummers op Valkhof 3. 
Voor zijn moeder, die hem even heeft gezien, is de aanblik van haar 
zoontje met de dodelijke verwondingen een levenslang trauma 
gebleven.  
 
Emigreren 
Het huis was onbewoonbaar en het gezin werd liefdevol 
opgevangen bij de familie Niemeijer in de Van Nispenstraat 39. 
Terugkeer naar huis werd onmogelijk, toen het huis op 3 oktober 
1944, kort na de bevrijding van Nijmegen, in vlammen opging. De 
volgende acht jaren woonde het gezin achtereenvolgens aan de 
Groenewoudseweg 168, boven een garage in Grave, aan de 

O 
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Graafseweg 338 en aan de Groesbeekseweg 27, maar overal namen 
zij het immense verdriet om het verlies van hun zoon en broertje 
met zich mee. In 1952 besloten de ouders naar Australië te 
verhuizen om daar een nieuw leven op te bouwen.  
 

 

Het verleden moest vergeten worden en alle energie werd in de 
nieuwe toekomst gestoken. Evert werd ouder en er kwamen steeds 
meer vragen, die nooit gesteld mochten worden, want praten over 
het verdriet van Nijmegen werd in het gezin Van Dreven angstvallig 
vermeden.  
 
Zoeken naar antwoorden 
Everts ouders overleden en zijn broer Jan kon de vele vragen over 
de Nijmeegse jaren niet of onvoldoende beantwoorden. In mei 2002 
besloot Evert daarom met zijn vrouw Liz naar Nederland te gaan 
om in Nijmegen op zoek te gaan naar antwoorden op zijn vele 
vragen. Via het Regionaal Archief Nijmegen kwam ik met hen in 
contact en ik nam hen mee naar de begraafplaats Rustoord, waar 
bleek dat het graf van Hansje al in de jaren vijftig geruimd was. We 
aten in het pannenkoekenrestaurant Het Hoogstraatje en de 
emoties kwamen los toen ik vertelde dat Hans op die plaats was 
omgekomen.  

Het gezin Dreven in 1943: v.l.n.r. moeder, Evert, vader, Hansje en Jan. 
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Tevergeefs zochten we naar de tijdelijke adressen van na de ramp. 
Evert wist slechts de straten, geen huisnummers. Eenmaal terug in 
Australië vond hij de juiste adressen en ook kwamen er filmrolletjes 
boven water. Zijn vader, amateurfotograaf in hart en nieren, had na 
de verwoestingen van 1944/1945 van de Nijmeegse binnenstad 
foto’s gemaakt. Negatieven, die tientallen jaren bij zijn broer Jan op 
zolder hadden gelegen, werden afgedrukt, gescand en naar mijn 
adres gemaild.  
 

 
 

 
Valkhof 5 voor en na het Duitse bombardement van 3 oktober 1944. 
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Evert van Dreven vroeg me op zoek te gaan 
naar mensen die zijn ouders nog hadden 
gekend en die hem meer zouden kunnen 
vertellen over de dood van zijn broertje en het 
onmetelijke verdriet van zijn ouders. 
Door onze contacten hoorde hij ook van de 
groeiende drukte rond de jaarlijkse 
herdenkingen bij ‘De Schommel’ en langzaam 
rijpte het plan nog eenmaal naar Nijmegen te 
komen om, als enige keer in zijn leven, 
aanwezig te kunnen zijn bij de herdenking van 

die onvergetelijke ramp, die ook op zijn leven zo’n stempel heeft 
gedrukt. 
 
Ontmoetingen 
Op 19 februari rond de middag landen Evert en Liz op Schiphol 
om dezelfde avond aanwezig te zijn bij de lezing over de 
bombardementslachtoffers, die ik houd voor de Nederlands 
Genealogische Vereniging, afd. Kwartier van Nijmegen.  
Zaterdag 23 februari zijn zij te gast bij de officiële presentatie van 
de veelal onbekende foto’s van vader Van Dreven in het Huis van 
de Nijmeegse Geschiedenis. Alle nog bestaande huizen uit de 
periode 1944-1952 worden bezocht en, last but not least, er is een 
ontmoeting georganiseerd met zijn vroegere, nu 96-jarige 
kindermeisje en aan de 89-jarige Miep Tummers, die zijn broertje 
dodelijk gewond op straat heeft zien liggen. 
Zeker, het zullen emotionele dagen worden, maar ik ben ervan 
overtuigd dat Evert en Liz op 28 februari 2013 naar Australië 
terugkeren met het gevoel dat de concrete confrontatie met het 
verleden helend voor hen werkt.❑ 
 
 
FOTO’S AFKOMSTIG VAN FAMILIE VAN DREVEN 

Evert van Dreven 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UIT:  HET ZINRIJK, AMSTERDAM, 1971 
FOTO:  PETER VAN SCHAIJK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K e r k h o f 
 
 

De bomen op het gras staan wijd uiteen. 
Hier liggen de getelden, steen aan steen. 
Zij houden zich stil in het ruisende licht, 

de onderkant van bomen boven hen opgericht. 
 

Chr. J. van Geel 
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Begraafplaats ‘Stenenkruisstraat’ 
 
Generaals, burgemeesters, een minister-president en zelfs 
een prins liggen er begraven, en toch kennen slechts weinig 
Nijmegenaren de begraafplaats aan de Stenenkruisstraat. 
Een korte geschiedenis.  
 
 

a de inlijving van het Koninkrijk Holland bij het Franse 
keizerrijk in 1810 kwam er een verbod op begraven binnen de 

stadsmuren en in kerkgebouwen. Daarom besloot het stadsbestuur 
op 13 november 1810 een algemene begraafplaats aan te leggen 
buiten de Hertogsteegpoort, aan de latere Stenenkruisstraat. Dit 
terrein behoorde tot de vestinggronden die in 1808 door Lodewijk 
Napoleon aan de stad geschonken waren. Op 20 mei 1811 vond de 
eerste begrafenis plaats. Kort daarna werd de begraafplaats 
opgesplitst in een protestants, een rooms-katholiek en een joods 
gedeelte. In 1814 werden de vestinggronden weer rijkseigendom, 
maar de kerkgenootschappen mochten hun doden blijven begraven 
op de algemene begraafplaats. Het joodse gedeelte werd niet meer 
gebruikt, omdat er vanaf 1814 weer begraven mocht worden op de 
joodse begraafplaats bij de Mariënburg. 
 
Binnen de bebouwing 
De Vestingwet in 1874 betekende voor Nijmegen dat zij zich van 
haar stadsmuren mocht ontdoen. De stad kwam in het bezit van de 
oude vestinggronden waardoor de oppervlakte fors toenam. Na de 
sloop van de vestingmuren werden vooral in het zuiden en oosten 
van de oude stad nieuwe woningen gebouwd. Zodoende kwam de 
Algemene Begraafplaats steeds meer binnen de bebouwing te 
liggen. Het gemeentebestuur besloot de begraafplaats per 1 januari 
1905 te sluiten. In 1925 werd besloten het rooms-katholieke 
gedeelte van de begraafplaats te ontruimen en als wandelpark in te 
richten: het Julianapark. Een jaar later werd ook het zuidelijk deel 
van het protestantse kerkhof geruimd en bij het park getrokken. 
Het resterende middengedeelte werd omheind met een ijzeren 

N 
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hekwerk. Hier liggen onder anderen een aantal bekende Nijmeegse 
personen en families. Bijvoorbeeld Van Bijleveld, Noorduijn, In de 
Betouw, Van de Brugghen, Kraijenhoff, Quack; de namen op de 
grafstenen lezen als een lijst van straatnamen en monumenten. 
 

‘De namen op de grafstenen  
lezen als een lijst van  

straatnamen en monumenten’ 
 

 
In 1962 veranderde de naam van dat deel van de Stenenkruisstraat 
dat aan de begraafplaats grensde, in de Prins Bernhardstraat; de 
Coehoornstraat werd verbonden met de Prins Bernhardstraat. De 
begraafplaats wordt 
beheerd door de 
gemeente 
Nijmegen. 
De begraafregisters 
van begraafplaats 
Stenenkruisstraat 
zijn verloren 
gegaan. Van de 
periode 1829-1869 
zijn wel registers 
van de eigenaren 
van de graven op 
de begraafplaats 
bewaard gebleven 
(Regionaal Archief Nijmegen, Nederlands Hervormde Gemeente 
Nijmegen stad en land 1591-1994). Ook is een register bewaard 
gebleven waarop de eigenaren van de grafkelders op de 
begraafplaats staan vermeld (Regionaal Archief Nijmegen, 
Secretarie Gemeente Nijmegen 1946-1984).❑ 
 
Bron: Ilse Nagelkerke, Begraafplaatsen in Nijmegen in de 19e en 
20e eeuw (stageonderzoek geschiedenisopleiding Radboud 
Universiteit Nijmegen 2007). 

foto: Wim Desserjer 
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Begraven op Begraafplaats Daalseweg in 2012 
 
We willen even stilstaan bij degenen die het afgelopen jaar 
(eind 2011 en heel 2012) zijn overleden en op de Daalseweg 
zijn begraven, tenminste voorzover dit bij ons bekend is. 
 
 
Vader, groot- en overgrootvader Gerard Naber, echtgenoot van 
Anneke Blum, overleed op 28 december 2011, in de gezegende 
leeftijd van 91 jaar. 
 
“Als ik de liefde niet heb, ben ik niets”, na een mooi en bewogen leven 
van 89 jaar overleed op 31 december 2011 Ria Berenbroek-van 
Bergen. Zij werd bijgezet in het familiegraf. 
 
Na een liefdevolle verzorging in Huize Joachim en Anna overleed 
op 19 januari 2012 Truus Erkens. Een muzikale, hartelijke vrouw. 
Ze werd 83 jaar. 
 
Omringd door haar kinderen en kleinkinderen, overleed op 21 
februari 2012 Lies Luppes, weduwe van Leo Derks, 91 jaar oud.  
Ze werd te ruste gelegd bij haar man. 
 
G.A.H. Kaspers overleed op 23 maart 2012. 
 
Bekend columnist Jan Paalman overleed op 21 april, 65 jaar oud. 
De Groene Amsterdammer riep hem uit tot de beste medisch 
journalist van Nederland. Hij schreef vele jaren columns voor 
dagblad de Gelderlander. 
 
Op 18 mei 2011 overleed op 72 jarige leeftijd John Bekker. Hij 
werd gecremeerd en op 23 mei 2012 werd de urn begraven op de 
Daalseweg. 
 
Nettie Bakkers, echtgenote van Wim Elbers overleed te Lent op  
1 juni. Zij werd 80 jaar. 
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Gewaardeerd oud-collega van de Politie Gelderland-Zuid Kees 
Heerkens overleed op 22 juni, 76 jaar oud. Hij vervulde diverse 
functies in het korps, de laatste jaren was hij werkzaam bij de 
recherche. 
 
Na een slopend ziekbed van jaren overleed op 22 juni Pieter Smals, 
slechts 62 jaar oud. Lid van de gemeenteraad van 1993 tot 2004, een 
bevlogen PvdA-man met een groot hart voor de stad Nijmegen. 
Grondlegger van het eerste linkse college in Nijmegen. 
 
Op 80 jarige leeftijd overleed op 6 augustus in Gennep, 
onverwacht, Hans Verhagen. “Pa, opa rust nu maar uit.” 
  
Geboren te ’s-Hertogenbosch, overleden op 30 juni 2011 te 
Eindhoven, 72 jaar. Margot Vroom (tante Momo).  
Op 14 augustus 2012 werd de urn alhier begraven. 
 
Op maandag 27 augustus verdronk Egbert Hanenberg in de 
Radioplassen bij Stevensbeek. Een tragisch ongeval. Hij was 
dierenarts en werd 56 jaar oud. 
 
Op 7 september werd Joop de Boer alhier begraven. 
 
Tara te Slaa, 18 jaar, studente scheikunde aan de Radboud 
Universiteit, overleed op zondag 9 september bij een ernstig 
verkeersongeval nabij Ochten. Ook haar vriend kwam hierbij om. 
 
Wilhelmina Adriana (Miep) van Wegen, sinds 19 maart 2003 
weduwe van W.A.J.M. Cools, overleed op 12 november te Beek-
Ubbergen, 90 jaar oud. Zij werd bijgezet bij haar man. 
 
Op de laatste dag van 2012 overleed mevrouw 
E.A.H. Röhring-Kokke. Zij werd begraven op 5 januari 2013.
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V r a a g  &  A n t w o or d 
 
VRAAG 
Ik ben donateur van uw stichting. Op Google lees ik dat Johanna 
Margaretha Heijbers, overleden 27 mei 1905, begraven ligt op daa-
09-04-01. Volgens mijn gegevens is haar naam Margaretha Johanna 
Heijbers. Zij is de moeder van mijn vader, geboren te Utrecht 19 
oktober 1856. Overleden te Nijmegen 24 mei 1905. Als ik tewerk ga 
zoals u aangeeft, dan krijg ik steeds als antwoord, dat er helaas niets 
te vinden is. Hoe kan dat nu? Jaren geleden heb ik gezocht op het 
archief te Nijmegen, maar kon niet vinden waar zij begraven ligt. 
M. Siefken-Heijbers 
 
ANTWOORD 
Uw zoektocht naar de moeder van uw vader, Margaretha Johanna 
Heijbers, levert op dat zij begraven ligt op de Daalseweg. Dat klopt 
ook met de locatie daa-00-04-01. Klik je dan verder, dan staat er 
abusievelijk vak 9, rij 4 vermeld, en dat is onjuist. Ik zal dit dan ook 
corrigeren. Wat de juiste locatie is, kunnen wij helaas niet meer 
achterhalen. De begraafboeken van de Daalseweg zijn helaas 
verloren gegaan. Wel hebben wij een kopie van het begraafboek 
1903-1911, de periode waarin zij is overleden. Echter er staat geen 
vakvermelding, dus alleen rij 4 graf 1, derde klasse. Bij onze 
inventarisatie, vanaf 1993, zijn wij geen grafmonumenten 
tegengekomen met haar naamgegevens. De overlijdensakte geeft in 
elk geval wel verkeerde voornamen. Zij werd geboren als 
Margaretha Johanna Bontjes, voorkind van Johannes Franciscus 
Josephus Heijbers en Geertrui Bontjes. Bij huwelijk in 1859 
waarschijnlijk door vader erkend. Zij was ongehuwd en overleed in 
Nijmegen op 48 jarige leeftijd. Wel kreeg zij een zoon, Johannes, 
uw vader dus, op zondag 21 juni 1896, vader onbekend. 
Peter van Schaijk 
 
VRAAG 
Ik ben op zoek naar het graf van mijn grootvader van mijn moeders 
zijde. Het betreft P. J. Poos-Vierboom, vak 10, rij 03, graf 09. Mocht 
u daar een foto van hebben, dan zou ik dat geweldig vinden. 
Frans Maaskamp
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ANTWOORD 
Bijgaand een stukje familiegeschiedenis over het echtpaar Poos-
Vierboom, gekoppeld aan de grafgegevens zoals door ons 
geïnventariseerd (Bron: genlias). Het grafmonument is helaas 
geruimd, maar zoals je kunt zien hebben wij toch nog resten van de 
tekstplaat kunnen ontcijferen, maar helaas geen foto beschikbaar. 
Verder liggen er meer familieleden op deze begraafplaats. Ik heb 
dit alles vermeld in het overzicht. 
Peter van Schaijk 
 
Familiegegevens Poos-Vierboom  
vak 10, rij 3, grafnummer 9 (Daalseweg) 
 
Petrus Johannes Poos, geboren op 24-04-1854 te Velp (NB), 
overleden te Nijmegen op 30-09-1911, 57 jaar oud, zoon van 
Johannes Poos en Maria Anna van der Heijden, van beroep tapper, 
trouwde (1) op 24-02-1876 te Nijmegen met Petronella Francisca 
Wienen, geboren op 17-09-1849 te Nijmegen, overleden op 21-03-
1880 te Nijmegen, 30 jaar, dochter van Wilhelmus Hubertus 
Wienen en Theodora Overkamp. 
 
Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Nijmegen: 
 
- Theodorus Wilhelmus Poos, geboren 20-03-1877, overleden te 
Nijmegen op 10-06-1948, 71 jaar, trouwt op 11-09-1906 te Nijmegen 
met Theodora Catharina van Megen, geboren te Hees op 31-07-
1884, dochter van Anthoon van Megen en Catharina van Bergen. 
Dit echtpaar ligt begraven op de Daalseweg vak 10-05-02, 
grafmonument aanwezig. Hierin ook bijgezet Alphonsus Petronius 
Poos, geboren 10-02-1913, overleden 25-07-1943 (zoon?). 
- NN Poos, levenloos geboren meisje op 07-11-1878 
- Johannes Marinus Poos, geboren 11-01-1880, overleden 21-02-
1880 
 
Na het overlijden van zijn vrouw trouwde (2) Petrus Johannes Poos, 
van beroep stalhouder,  op 04-08-1880 te Nijmegen met Petronella 
Anna Vierboom, geboren te Nijmegen op 26-07-1860, overleden te 
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Nijmegen op 13-09-1947, 87 jaar, dochter van Joannes Petrus 
Vierboom en Johanna Linders. 
 
Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Nijmegen: 
 
- Petrus Canisius Poos, geboren 28-04-1881, overleden 10-11-1918 
te Nijmegen, koetsier, gehuwd met Huberdina Noij. 
- Johannes Poos, geboren 14-03-1883, overleden 07-06-1927 te 
Nijmegen, 44 jaar, machinist, trouwt op 11-09-1907 te Wageningen 
met Elisabetha Wilhelmina Angenent, geboren te Wageningen, 25 
jaar oud, dochter van Cornelis Angenent en Maria Margaritha Vos. 
- Andreas Poos, geboren 03-09-1884, overleden 21-08-1908 te 
Arnhem, 23 jaar. 
- Hendrikus Wilhelmus Poos, geboren 21-04-1886, overleden te 
Nijmegen op 30-11-1946, slager, trouwt op 23-08-1910 te Nijmegen 
met Hendrika Cornelia Jansen, geboren 04-05-1886 te Nijmegen, 
dochter van Johannes Jansen en Maria Johanna de Vos.  
- Johanna Geertruida Poos, geboren 15-12-1887 te Nijmegen, 
trouwt op 15-05-1916  te Nijmegen met Jan Duppen, 30 jaar, 
fabriekschef, zoon van Johann Rudolph Duppen en Anna Maria 
Josepha Andriessen. 
- Maria Johanna Berdina Poos, geboren 24-06-1889, trouwt op 11-
11-1912 te Nijmegen met Johannes Arnoldus Maria Kunst, 
kantoorbediende, geboren te Nijmegen op 25-12-1884, zoon van 
Pieter Johannes Alouisius Kunst en Helena Francisca Johanna 
Brinkman. 
- Bernardus Henri Poos, geboren 31-12-1892 
- Wilhelmus Poos, geboren 02-07-1894, overleden 17-06-1895 
- Carolina Wilhelmina Poos, geboren 30-09-1895 
- Wilhelmus Lambertus Poos, geboren 22-09-1897 
- Petronella Maria Poos, geboren 16-03-1899, trouwt op 02-09-1921 
te Nijmegen met Nicolaas Johannes Hazevoet, procuratiehouder, 34 
jaar, geboren in Haarlem, zoon van Nicolaas Hazevoet en Mathilda 
Elisabeth Ketel. 
- Franciscus Antonius Poos, geboren 25-10-1901. 
Het echtpaar Petrus Johannes Poos en Petronella Anna Vierboom 
liggen begraven op de Daalseweg in vak 10-03-09. In dit graf is ook 
hun zoon Andreas bijgezet. 
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Bij de inventarisatie van alle grafmonumenten die rond 1993 
aanwezig waren op de Daalseweg, is ook dit graf beschreven.  
Het grafmonument lag er slecht bij, de tekst was moeilijk leesbaar.  
 
Onderstaand het volledige grafschrift - voorzover leesbaar: 
 

 
.. .. .. . .ARHE.. 

EN ONZE GELIEFDE M.. . . 
MEVROUW 

PETRONELLA ANNA 
POOS-VIERBOOM 

GEB. TE NIJM. 26 JULI 1860 
OVERL. TE HEUMEN 13 SEPT. 1917 

 
[ Tekst op liggend deel: ] 

 
HIER RUSTEN 

ONZE GELIEFDE ECHTGENOOT 
EN VADER DE HEER 
PET..US JOH. POOS 
ECHTG. VAN MEJ. 

PETRONELLA 
ANNA VIERBOOM 

GEB. TE VELP BIJ GRAVE 
24 APRIL 1854 

OVERL. TE NIJM. 30 SEPT. 1911 
ONZE GELIEFDE ZOON 
EN BROEDER DE HEER 

ANDRES POOS 
GEB. TE NIJM. 3 SEPT. 1884 

OVERL. TE NIJM. 21 AUG. 1908 
 

 
Later werden van alle grafmonumenten ook nog foto’s gemaakt.  
Bij deze actie werd geconstateerd dat de steen was geruimd.  
De stoffelijke resten liggen nog wel op deze plaats. 
 
 
 
Vragen voor deze rubriek kunt u richten aan de Stichting In 
Paradisum. Het adres van de stichting vindt u in het colofon. Een 
Vraag & Antwoord wordt niet zonder uw toestemming geplaatst. 



Wat een afscheid! 
 
door Henk Sibum en Tanne de Goei 
 

uus is op een herfstige dag begraven. Toch scheen de zon 
tijdens de plechtigheid op de begraafplaats, symbolisch voor 

het leven van Guus, maar eveneens voor dat bijzondere moment dat 
zijn vrienden de kist lieten zakken. Toen Guus nog leefde, hebben 
we met hem veel over de dood, euthanasie en de begrafenis gehad. 
Guus wist toen nog niet dat zijn te vroege dood onontkoombaar was 
geworden. Toen hem dat duidelijk werd, heeft hij met een 
onvergetelijke moed en energie die zaken nog geregeld. Zo is hij 
naar zijn ouders en zus gegaan en heeft hun verteld dat hij net zoals 
hij zijn eigen leven had bepaald, ook zijn doodgaan en begraven 
zou bepalen. Zijn familie begreep dit en doordat hij het hun zelf 
vertelde, is alles goed gegaan. Veel zaken zijn in gezamenlijkheid 
van familie en vrienden gegaan en geregeld 
 

‘De kist  
hebben we  

zelf beschilderd’ 
 
Toch ging dat niet eenvoudig. Een bureaucratische hobbel was de 
aangifte van overlijden. Normaliter doet een begrafenisondernemer 
dat, wat betekende dat de Burgerlijke Stand nu niet zo goed wist 
wat te doen. Daarnaast wilden we deze aangifte met z’n tweeën 
doen. Dit omdat de aangever ook financieel verantwoordelijk is 
voor de begrafenis; en gezien de vele problemen die we op dat 
moment hadden met het vervoer, leek het verstandig dit samen te 
dragen. Na twee uur wachten in de hal en soebatten met de 
ambtenaar kregen we een keurig uitgetypte overlijdensverklaring; 
op de computer kon slechts één naam worden ingevuld… 
 
Dit is een deel van het artikel ‘Uitvaartblues’, dat in 1994 verscheen in 
‘Hivnieuws’ en ‘Doodgewoon’. In de jaren na dit artikel is er in het 
begrafeniswezen gelukkig veel veranderd. Zo kun je tegenwoordig op meerdere 
plaatsen lijkkisten kopen zonder tussenkomst van een begrafenisonderneming.   

G 
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Guus lag thuis opgebaard. Het bleek onmogelijk een koelelement te 
huren zonder een begrafenisondernemer in te schakelen. Wel 
konden we het bij een begrafenisondernemer laten koelen, maar 
daar hebben we van af gezien omdat hij dan tijdelijk zijn huis uit 
zou moeten. Omdat niemand kon zeggen hoe lang zijn lichaam 
mooi zou blijven, hebben we toen besloten om de begrafenis al 

twee dagen na zijn dood te 
doen plaatsvinden. Dat 
betekende dat we geen tijd 
hadden om zelf een kist te 
maken en er dus een moesten 
kopen. Dat is gelukt, maar met 
veel moeite. Eigenlijk worden 
kisten alleen verkocht aan 
begrafenisondernemers. Dat 
zijn enkel standaardmodellen 
en daar is weinig variatie in. 
Dat is opgelost door de kist 
zelf te beschilderen. 
Tijdens de begrafenis was de 
kist omwikkeld met Afrikaanse 
doeken. Niets had beter bij 
Guus gepast, die was 

gefascineerd door Afrika, vooral het Arabische gedeelte ervan. In 
Villa Lila was een korte herdenking. Enkele vrienden spraken en er 
werd Afrikaanse muziek gedraaid. Zijn ouders, zus en tientallen 
vrienden uit diverse scenes waren aanwezig. Guus wou graag in zijn 
eigen autobus gereden worden, waarmee hij tal van reizen had 
gemaakt. Op de plaats waar zijn vaste slaapplekkie was, werd, 
overladen met bloemen, de kist neergezet. Een heel bijzonder 
gevoel nog zo dicht bij Guus te zijn in die bus waarmee we drie 
maanden daarvoor nog hadden gereisd.  
 
Het was een bonte stoet door Nijmegen. Die felbeschilderde bus en 
al die fietsers van diverse pluimage er achter aan. Het organiseren 
van dit vervoer ging niet eenvoudig. Het struikelblok was de 
Gemeente Nijmegen. Het bleek dat de gemeente een artikel in de 
Algemene Politie Verordening heeft dat bepaalt dat een kist alleen 
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in een speciale lijkauto vervoerd mag worden. Alhoewel landelijk is 
geregeld dat je daarvoor ontheffing kunt krijgen, bleek dit in 
Nijmegen veel voeten in de aarde te hebben. Uiteindelijk heeft de 
burgemeester van Nijmegen na zware druk onzerzijds en na een 
vergadering van B&W ons en de ambtenaren mondeling 
meegedeeld het vervoer in de bus te zullen gedogen.  
 

‘Onder die boom  
wil ik liggen’ 

 
Guus had nog de kracht om twee weken voor zijn dood in een 
rolstoel zijn plaats uit te zoeken op de begraafplaats. ‘Onder die 
boom wil ik liggen.’ En onder die boom stonden we die dag. Hoe 
kon Guus beter eeuwig slapen dan tussen Saharazand. Van dit zand 
hebben we een bedje voor hem gemaakt. Er waren veel momenten 
van stilte, maar die stilte was zo waardevol. Op de kist werden 
bloemetjes gelegd. Met die kleurrijke kist leek het wel een feest. 
Het was verdrietig, maar respectvol en niet dramatisch. De kist 
werd door Guus’ beste vrienden neergelaten. Altijd een moeilijk 
moment. Er volgde stilte. Ook boven de kist werd een dekentje van 
Saharazand gestrooid. De ouders wilden het dichtscheppen van het 
graf niet zien. Zij vertrokken eerder. Omdat er geen enkele 
instantie bij betrokken was, schepten vrienden het graf tot het 
oppervlak vol met aarde. Bijna iedereen nam zwijgend de schep ter 
hand. Het duurde lang, maar iedereen was betrokken. Ondertussen 
werden er shaggies gedraaid en joints gerold. Guus zou er het liefst 
zelf ook een hebben opgestoken. De mensen brachten wel drie 
kwartier door aan het graf waarbij elkeen deed wat in hem of haar 
opkwam. Langzaam ging men één voor één van de begraafplaats 
weg. Bij het verlaten van het kerkhof zien we die boom met het 
volledig dichtgegraven graf. Radicaal, dat is Guus… maar wat een 
fijne dag. Wat een afscheid!❑ 
 
Met dank aan Henk en Tanne voor dit bijzondere tijdsbeeld bij het 
overlijden en begraven van Guus Schoffelen. Guus overleed op 11 oktober 
1993, slechts 41 jaar oud, en werd begraven op Begraafplaats Daalseweg in 
het eerste vak rechts van de hoofdingang. Het grafmonumentje kwam er 
pas vele jaren later en is vervaardigd door Marieke van Baarle. 
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O p r o e p 
 

Kom een ochtendje tuinieren  
op begraafplaats Daalseweg ! 
 
Op vrijdag 15 maart 2013 organiseert Stichting In 
Paradisum weer een tuinierochtend op begraafplaats 
Daalseweg. Dit keer is de tuinierochtend georganiseerd in 
het kader van de Nationale Vrijwilligersdagen 2013. 
Stichting In Paradisum zet zich in voor het behoud van 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden van 
begraafplaatsen in Nijmegen, zoals van de monumentale 
begraafplaats Daalseweg. Wil je meer weten over de stichting, 
bezoek dan onze site www.stichtinginparadisum.nl  
De tuinierklus op vrijdagochtend 15 maart bestaat 
voornamelijk uit het bijwerken (snoeien) of verwijderen van 
(overtollige) begroeiing op en aan de grafmonumenten. De 
tuinierklus duurt van 9.00 uur tot 13.00 uur. We vragen je 
om je eigen tuingereedschap, zoals een snoeitang en een 
snoeischaar, mee te nemen. In de pauze zorgen wij voor 
koffie met gebak.  
 
Doe je mee?  
Meld je dan vóór 11 maart 2013 aan op het mailadres: 
jeroenvanzuylen@gmail.com   
Meer informatie volgt dan op 12 maart 2013. 
 
Met dank voor je belangstelling 
en vriendelijke groet, 
 
Jeroen van Zuylen 
bestuurslid 
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De Joodse begraafplaats 
 
Reeds in de vroege Middeleeuwen had Nijmegen Joodse 
inwoners. De Nijmeegse Joodse gemeenschap was zelfs een 
van de belangrijkste van Nederland. In 1328 is er al sprake 
van een begraafplaats, in het oosten van de stad. De exacte 
plaats is echter niet bekend. Een korte geschiedenis. 
 
 

n 1683 werd een stuk land gekocht bij Mariënburg, de huidige 
Tweede Walstraat. Hier begroeven de Joden ruim 200 jaar hun 

doden. Pas in 1891 was de begraafplaats aan de Mariënburg zo vol 
dat moest worden uitgeweken naar de huidige begraafplaats aan de 
Kwakkenbergweg. Hier wordt anno 2009 nog steeds begraven.  
Volgens het boek Pinkas werden tussen 1806 en 1811 ook Joden 
begraven op de Algemene Begraafplaats van Nijmegen. In totaal 
zouden daar 51 mensen zijn begraven. Echter, op geen enkele 
begraafplaats in Nijmegen zijn Joodse graven bekend, behalve de 
begraafplaats aan de Kwakkenberg. 
De begraafplaats aan de Mariënburg werd in 1962 geruimd. De 
resten werden herbegraven op de Kwakkenberg. Bij het betreden 
van de begraafplaats ziet men links twee grote, witte grafstenen 
tegen de muur staan. Deze zijn afkomstig van Mariënburg. 
 
Aan de Postweg 
Op 21 mei 1890 gaf het gemeentebestuur van Groesbeek 
toestemming aan de joodse gemeente van Nijmegen om op 
Groesbeeks grondgebied een joodse begraafplaats aan te leggen. De 
keuze viel op een terrein tussen de Postweg en de 
Kwakkenbergweg. Bij de grenscorrectie van 1914 tussen de 
gemeentes Nijmegen en Groesbeek kwam de joodse begraafplaats 
aan de Postweg in de gemeente Nijmegen te liggen. 
In 1917 kreeg de joodse gemeenschap toestemming om de 
begraafplaats 11 meter uit te breiden, maar deze uitbreiding werd 
niet uitgevoerd. Het plan werd gewijzigd en een jaar later breidde 

I 



  21 

de joodse gemeente de begraafplaats uit met 32 meter en bouwde ze 
een nieuwe muur ter vervanging van de oostmuur.  
 

‘De huidige naam is  
Joodse Begraafplaats  
Huis der Levenden  

(Beth Chajiem )’ 
 

De huidige naam is Joodse Begraafplaats Huis der Levenden (Beth 
Chajiem). De Nederlands Israëlitische gemeente Nijmegen is de 
beheerder. Het aantal grafstenen op deze begraafplaats bedraagt 
327. De begraafregisters van de joodse begraafplaats Huis der 
Levenden zijn aanwezig op het kantoor van de Nederlands 
Israëlitische Gemeente Nijmegen. Deze registers zijn alleen ter 
inzage met een geldige onderzoeksreden.❑ 
  
Bron: Ilse Nagelkerke, Begraafplaatsen in Nijmegen in de 19e en 
20e eeuw (stageonderzoek geschiedenisopleiding Radboud 
Universiteit Nijmegen 2007). 
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Nacht van de ommetjes 2012 
 
 

 
 
 

oor de tweede keer organiseerde de Nachtburgemeester 
van Nijmegen, Doro Krol, in de avond van 6 oktober 

2012 samen met een groep enthousiaste bewoners de Nacht 
van de Ommetjes.  
In negen wijken kon men, zoals dat heet, ’n ommetje lopen.  
Wandelen in het donker… Een andere, leuke manier om je 
eigen wijk en haar bewoners te leren kennen.  
Ook de wijk Hunnerberg/Oost/Altrade deed mee, met als 
‘bijna’ eindbestemming de begraafplaats Daalseweg. In 
overleg met de SBN, eigenaar van de begraafplaats, zorgde In 
Paradisum voor een passende activiteit. 
Zo’n tweehonderd mensen verzamelden zich bij de 
toegangspoort en na een stemmige serenade van het 
Buurtkoor ‘Oost’, werden de mensen vervolgens in groepen 
rondgeleid via een route die met achttien fakkels was 
geflankeerd. Een nachtelijk tafereel met allure en uitstraling 
waarbij fakkels en lichtbundels zorgden voor een heel 
bijzonder karakter.  
Dit was ook te merken aan de deelnemers, ze waren onder de 
indruk, soms stil, dan weer met een aantal vragen. “Een 
activiteit die er wezen mag en wel vaker mag plaatsvinden”, 
zo kregen wij meermalen te horen. 
 
Peter van Schaijk 

V 
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Geheimen van oude begraafplaats ontsluierd 
 

n de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische 
evenement van Nederland, stond de Nijmeegse binnenstad 

op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober 2012 een etmaal lang in 
het teken van de rijke geschiedenis van de oudste stad van 
Nederland. Thema: arm en rijk. Tal van organisaties, 
waaronder ook onze stichting In Paradisum, droegen hun 
steentje bij aan het welslagen hiervan. In dit kader stond 
vrijdagavond 12 oktober de poort van de ‘gesloten’ 
begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat (Stenenkruisstraat) 
open voor een bijzondere rondleiding. 
Zo’n zestig mensen 
hadden zich hiervoor 
aangemeld. In het 
dienstgebouw werd kort 
ingegaan op de rijke 
geschiedenis van deze 
plek. Daarna volgde een 
boeiende rondleiding in 
het schijnsel van fakkels 
waarbij de geheimen van 
deze begraafplaats in de 
nachtelijke uren werden 
ontrafeld. 
Hier liggen generaals, burgemeesters, een minister-president 
en zelfs een prins begraven, en toch kennen slechts weinig 
Nijmegenaren de begraafplaats aan de Stenenkruisstraat. Een 
bijzonder stukje Nijmegen nabij de Wedren, die in opdracht 
van keizer Napoleon door het Nijmeegse gemeentebestuur in 
1810 is aangelegd. Deze grote begraafplaats bestond uit een 
joods, luthers, Nederlands-hervormd en een katholiek deel. 
Tegenwoordig resteert alleen nog het Nederlands-hervormde 
deel. Een bijzonder geslaagde rondleiding. 

Peter van Schaijk

I 
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Dansen, Leven, Lachen 

et helgele affiche op de dansschool ademde met de slogan 
‘Dansen, Leven, Lachen’ een vitaliteit die botste met vandaag. 

Na het overlijden van mijn vader een jaar geleden, moest ik nodig 
zijn graf weer eens bezoeken. Ik zag er als een berg tegenop maar 
kon er niet langer omheen, netzomin als ik om de dansschool heen 
kon die huist tussen de Chinees en de kapper in de panden onder 
de seniorenflat waar mijn moeder nog woont. Mijn zus had nog 
aangeboden om met me mee te gaan. Maar oh calvinistisch 
gevoelsleven, mijn diepste emoties uit ik niet zo gemakkelijk in de 
nabijheid van anderen. Dus verkoos ik vrijwillig de wandeling 
alleen met mijn fototoestel, terwijl mijn moeder haar middagslaapje 
deed. Deze zaterdagmiddag was eigenlijk veel te vrolijk: de zon 
scheen aangenaam, en een reclamevliegtuigje met zijn monotone 
geronk prees vanuit de hemel de waskracht aan van Witte Reus. 
Welke confrontatie zocht ik precies op de begraafplaats? De plek 
was parkachtig en kalmerend groen. Moest ik mijn vader hier wel 
zoeken? “Zeg maar tegen hem dat ik bezig ben met het cryptogram 
uit de krant”, had mijn zus nog tegen me gezegd, voortbordurend 
op wat eens hun gezamenlijke hobby was, maar vooral denk ik als 
een stille hint om me bij het graf een houding te kunnen geven. Ik 
vond het wel een ontwapenend advies. Want hoewel ik mezelf niet 
zo snel een gesprek bij een grafsteen zag voeren, was het toch wel 
een aardig idee om maar wat te kletsen, te praten, een verhaal te 
weven rond het cryptogram van de dood. 
De emotionele ontlading kwam toch tijdens het foto’s maken van 
het grafschrift. ‘Hier ligt tot aan de dag van de opstanding…’ Een 
bevrijding, dat wel. Juist op een begraafplaats balt de eindigheid 
van het leven zich samen; het gemis van iemand die zo aan het 
leven gehecht was. Nooit meer ‘Dansen, Leven, Lachen’.  
Dus maakte ik nog wat troostplaatjes van kleurige bloemen en – de 
lens recht omhoog – van groene, wilddoortakte boomkruinen, 
scherp afstekend tegen de blauwe hemel. De laatste foto schoot ik 
dicht bij de flat van mijn moeder; een toevalstreffer van een gevel 
van een woonhuis met daarop als levensduiding de tekst ‘De lange 
wandeling’. Zeker! Met daarna een tijd om te rusten.❑ 

 
Paul van der Haar 

H 



Aan dit nummer werkten mee: 
 
Wim Desserjer, Paul van der Haar, Bart Janssen,  
Peter van Schaijk, Jeroen van Zuylen  
 
 
 
 
Tekstuele bijdragen van lezers zijn van harte welkom.  
U kunt uw tekst mailen of sturen naar: 
 
 
Redactie In Paradisum 
t.a.v. Paul van der Haar 
Einsteinstraat 139 
6533 NJ  Nijmegen 
e-mail paulvanderhaar@kpnmail.nl 
 
 
 
 
De redactie beslist over plaatsing en behoudt zich het 
recht voor om artikelen zo nodig te bewerken en/of in 
te korten. 
 
 
 
 
De sluitingsdatum voor het volgende nummer 
(in mei) is: maandag 8 april. 
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Graag uw medewerking!  Wilt u zo vriendelijk zijn om bij onjuiste 
adressering dit blad aan ons terug te sturen? Geeft u dan tegelijk ook de 
fouten in de naam of in het adres aan ons door. Bij voorbaat dank. 
U kunt nog één van de volgende opties aanvinken: 
 
0  onbekend 0  geen belangstelling 
0  overleden 0  is verhuisd; nieuw adres: …………. 
0  vertrokken, adres onbekend 0  verwijderen uit bestand 


