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Symposium   Excursie Oud Eik en Duinen 28 juli 2012 
    te ‟s-Gravenhage 

 
Zaterdag 28 juli voerde de jaarlijkse excursie ons dit keer naar de begraafplaats Oud 
Eik en Duinen te ‟s-Gravenhage. Het programma begon met een korte inleiding over 
de geschiedenis van de begraafplaats en een korte introductie over adellijk begraven 
op Oud Eik en Duinen. Vervolgens was er onder de deskundige leiding van Erasmus 
Laurentius, coördinator buitendienst, en John Töpfer, secretaris van de werkgroep, 
een rondleiding langs de adellijke funeraire cultuur met vele anecdotes. 

 
Links: op de voorgrond het graf van jhr. 
Willem Frederik Tindal (1816-1882) die te 
nauwe banden met Koningin Sophie 
aanknoopte, oneervol ontslagen werd als 
majoor en de rest van zijn leven in het 
buitenland moest doorbrengen. 
 
 
     

 
 
Rechts: bij het graf van Amalia 
Petronella barones von Rosen 
geb. barones du Tour(1888-1984), 
de laatste van haar geslacht. 
 
“Was dit blad van perkament 
Deze pen van ‟t beste goud 
Dan zou ik nog niet kunnen 
zeggen 
Hoe verbazend veel ik van u 
houd!!!!!! 
Uwe zooliefhebbende dochter Maaltje”    
 

 



Onder: bij het graf van 
het echtpaar Van 
Heeckeren tot Waliën-
Van Wijnbergen. Zij 
weigerden hun zwager 
Eduard Douwes Dekker 
nog langer geld te lenen, 
omdat deze toch een 
nietsnut was. Deze 
schreef als reactie daarop 
in korte tijd de „Max 
Havelaar‟en bewees het 
tegendeel.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Links: een 
fascinerende blik 
in een grafkelder 
met links 
Erasmus 
Laurentius, 
coördinator 
buitendienst en 
vol passie voor 
zijn 
begraafplaats.    
 

 
 



Links: bij het graf van 
Henriëtta Elisabeth 
barones Bentinck geb. 
Arntzenius (1808-1881) 
wier portret door 
haar stiefkinderen 
naar zolder werd 
verbannen vanwege 
de te rijkelijke 
uitdossing.       

 

 
Boven en rechts: bij het graf van 
Charles Marinus van der Duijn (1874-
1954), natuurlijke zoon van François 
Maximiliaan baron van der Duijn bij 
de winkelierster Jeanne Carolina 
Bruyer. Charles Marinus werd door zijn 
vader wel erkend, maar kreeg niet de 
titel van baron. Hij kreeg echter wel de 
erfenis, kocht daarvan de heerlijkheid 
van Maasdam uit de familie van zijn 
vader en stichtte zichzelf een 
monument met dit graf. Hierop staat 
hij trots vermeld als „Van der Duijn van 
Maasdam‟. Zijn moeder werd hierop 
door hem postuum geadeld als „Vrouwe 
Jeanne Caroline Bruyère‟.    
 
 



Links: bij het 
graf van jhr. mr. 
B.C. de Jonge 
(1875-1958) 
gouverneur-
generaal , “…un 
des nôtres…” 
volgens 
voorganger mr. 
J.P. graaf van 
Limburg Stirum, 
die over Ned.-
Indië de scepter 
zwaaide. 
                
 

 
 
Rechts: een 
vorstelijk graf op 
Oud Eik en Duinen. 
Z.H. Prins Aschwin 
von Lippe-
Biesterfeld, broer 
van Z.K.H. Prins 
Bernhard.      
 
 
 
 

 
Links: bij de 
grafkelder van 
de familie Van 
Bylandt. Hierin 
is o.a. bijgezet 
Marie 
Alexandrine 
Otheline Caroline 
gravin van 
Bylandt (1874-
1968), 
grondlegster van 
de M.A.O.C. 
Gravin van 
Bylandt Stichting 


