


Route oude begraafplaats.

0.      Arriverend bij de Oude Begraafplaats valt meteen het bord boven het toegangshek op. 
          In juni 1893 werd de tekst, op verzoek van “Het verfraaiingsgezelschap “ , de huidige VVV,
          geplaatst. De teksten op voor – en achterkant zijn van de dichter A.C.W. Staring.

1. Opvallend is het grafmonument van Winand Carel Hugo Staring, 1808-1877, , de derde zoon van 
de dichter A.C.W. Staring. Graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis heeft de zwerfkei vrijwillig 
afgestaan. W.C.H. Staring was geoloog en griffier van het kantongerecht in Lochem. Op de kei zijn
2 medaillons aangebracht: 1 met de beeltenis van Staring en 1 met een arendsploeg.  Op het 
eerste “kijkt ”Staring zijwaarts over de begraafplaats uit, het tweede is aan de achterkant 
geplaatst. De gemeente Lochem heeft het eeuwigdurend onderhoud van dit monument en heeft 
het enkele jaren geleden volledig laten restaureren.

2. Verval/vergankelijkheid.
Een oude begraafplaats mag onderhouden worden, in stand gehouden worden met respect voor 
de overledenen en de historie. Verval, of wel vergankelijkheid mag zichtbaar zijn. Noem het 
charme of noem het “toegevoegde waarde “.

3. Een opvallend graf is dit graf van Gerrit Thomas Slothouber, geboren in 1884.
Na als kolonel der Artillerie dienst te hebben gedaan in het Nederlandsch Indisch leger, vestigt hij
zich in 1936 met zijn gezin in Lochem. Hij sloot zich daar aan bij de NSB. Hij overlijdt op 22 
november 1940. Bij de begrafenis waren de WA en de NSB vertegenwoordigd en werd de NSB 
groet gebracht. De maand van overlijden wordt op het graf aangegeven als Hooimaand en op de 
sokkel van de grafsteen staat een wolfsangel.

4. Het graf van de Zusters Franciscanessen. De zusters onderhielden het graf zelf zolang zij in 
Lochem op Huize St. Jozef gevestigd waren. De laatst overgebleven zusters verhuisden in 2015 
naar Denekamp. Sindsdien onderhoudt de werkgroep het graf.

5. Graftrommel, een uiting van een grafmonument uit verleden tijden, voor minder welgestelden.

6. Op zaterdag 15 juni 1935  een wel heel tragische begrafenis plaats. Onder druk van veel sociale 
problemen in het zin Schepers, verliet de moeder het huis, kort voordat de vader een einde 
maakte aan het leven van hun beide zoontjes. De vader meldde zich daarna bij de politie. De 
begrafenis vond al om 10.00 uur in de ochtend plaats, dit om nieuwsgierigheid te voorkomen. 
Uiteraard was er toch een grote groep belangstellenden.

7. Een andere tragische gebeurtenis was de dood van Jan Kelholt en de familie Greutink op 
boerderij Martha, bij Klein Dochteren.  Op 13 april 1938 vermoordde Garrit Hendrik met een bijl 
zijn beide ouders en hun pleegkind Jan Kelholt ( 11 jaar ). De dag erna vermoordde hij zijn zuster 
en zwager op dezelfde manier. Hij stak daarna de hooiberg in brand waardoor de boerderij vlam 
vatte en pleegde zelfmoord.  De klasgenootjes van Jan Kelholt zorgden voor een grafsteentje: 
“Jan Kelholt, 2 januari 1927-13       april 1938 “.

8. Gebroken leven-boomstam. Hier ligt begraven: C.M.J.E. Swanenburg Biemont van Oothaar.        
Geb. 1870, overleden 1902, 32 jaar dus.

9. J.A. Ten Bokkel Huinink- huisarts te Lochem. Zijn grafsteen was een blijk van dankbaarheid van 
zijn patiënten.



10. Gezin  Biljardt. Het smeedijzeren hek met lelies en speerpunten zou de werkgroep graag willen 
restaureren of in ieder geval renoveren. Hiervoor moet fondsenwerving plaatsvinden en  dus 
moet het als een project worden opgezet.

11. De voormalig beheerder van de Oude begraafplaats heeft een met restanten van “verdwenen 
graven  “een creatief monument gemaakt. ( betekenis van de bloemennamen met betrekking tot
begraven ). De werkgroep heeft er voorjaarsbloeiers omheen geplant.

12. Het interessante en een beetje chique uitziende monument van Dingemans, maar het is niet 
chique. Een “fake “ statussymbool.  Het is gewoon van stenen en beton gemaakt, maar het ziet er
fraai uit. Dat is vooral te danken aan de gemeente Lochem, die in 2017 voor een grondige 
restauratie heeft gezorgd en het ook weer liet herstellen toen het in de storm van januari 2018 
opnieuw beschadigd raakte.

13. De familie Naeff. Indrukwekkende grafzerken voor een belangrijke Lochemse ondernemer. 
Oorspronkelijk komt de familie uit Zwitserland. In 1843 trouwde Jan Naeff, hij had een 
leerlooierij in Arnhem, met Gerritjen Reerink uit Lochem. Zij kwam uit een looiersfamilie. Zij 
kregen 7 kinderen. Na de vroege dood van haar man keerde Gerritjen terug met haar kinderen. 
Marinus en Gerrit, 2 zoons, zorgden voor de groei van het bedrijf. Later kwam zoon Nicolaas in 
het bedrijf. Marinus heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van Lochem. Hij was oa mede 
oprichter van het fanfare corps Advendo. Gerrit werd wethouder in Lochem. Nicolaas was het 
sociale gezicht bij Gebr. Naeff, hij zorgde er voor dat arbeiders bij ziekte werden doorbetaald.

14. De grafkelder en de 8 dekplaatgraven van de Velhorst zijn eigendom van de Velhorst.
Er zijn diverse eigenaren geweest van de Velhorst: met name de Familie van Löben Sels heeft  het
landgoed jarenlang beheerd. Het landgoed is tegenwoordig eigendom van  Natuurmonumenten.

15. “Burgemeester Thomassonlaan”. Burgemeester Thomasson, initiatiefnemer van de aanleg van de
Oude Begraafplaats , was een bescheiden man. Hij wilde geen zichtbaar graf op de begraafplaats.
Aan de rechterkant is nu toch, met alle respect, zijn graf op ludieke wijze zichtbaar gemaakt.


