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De geschiedenis van een grafkelder op Eerde
Omstreeks 1850 werd op het landgoed Eerde een Grafkelder gebouwd. Eigenlijk
geen echte kelder, maar een klein stenen gebouw, hetgeen een stuk
geschiedenis vertegenwoordigt van landgoed Eerde.
De grafkelder was privé-bezit van de familie van Pallandt. Na het bouwjaar 1850
zijn hier de lichamen van drie mensen bijgezet:
1. Samuel Johannes Baron van Pallandt, overleden op 19 augustus 1890
2. Rudolph Theodorus Baron van Pallandt, overleden op 15 maart 1913
3. De identiteit van de derde persoon is niet bekend (zo staat vermeld op het
informatiebord bij de grafkelder die een natuurmonumenten-enclave
vormt in het gebied van staatsbosbeheer).

Eerherstel grafkelder

De oude grafkelder raakte in de loop der jaren steeds meer in verval. Totdat
deze op de monumentenlijst werd geplaatst. "We voelen ons daardoor verplicht
om deze in stand te houden", aldus oud-opzichter Herman Verbeek in de Tweestromen krant van december 2002. Hierop is de grafkelder in oude luister
herstelt.
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Wie was nu de onbekende derde persoon?

Bepaalde feiten en gebeurtenissen uit het verleden komen soms aan het licht
door oude geschriften of advertenties uit oude kranten. In de Elburgse Courant
van 5 april 1922 stond een overlijdensbericht vermeld van Vrouwe Arnoldina
Johanna Nobel, Douairière Mr. S.J. Baron van Pallandt.
Uit de berichtgeving blijkt dat de overledene behoorde tot de familie van Pallandt
en op zaterdag 8 april 1922 is begraven op Eerde. Uit een tweede advertentie in
dezelfde Courant over dit overlijden en geplaatst door het personeel van deze
adellijke familie op het landgoed "IJsselvliedt" spreken zij hun dankbare
erkentenis uit jegens de Hooggeachte overledene. Ook de 26 pachters van het
landgoed geven in deze krant hun blijk van ontroering bij het overlijden van
"onze Hooggeachte Landsvrouwe". Hun waardering voor haar was zo groot, dat
zij gezamenlijk op de dag van de uitvaart en begrafenis de kist gedragen hebben
van Huize IJsselvliedt naar het station te Wezep over een afstand van drie
kilometer.
Daarna verder per trein naar Ommen, waarna zij naar Eerde werd gebracht en
hoogst waarschijnlijk is bijgezet in deze grafkelder. Het kan haast niet anders
dat de aanvankelijk onbekende identiteit van de derde persoon deze vrouwe
Arnoldina Johanna Nobel is geweest.

Waar kunt u de grafkelder vinden?

U kunt de grafkelder vinden in Eerde tussen de Eerderveldweg en de
Meertjesweg, dicht bij het werkgebouw van Natuurmonumenten aan de
Meertjesweg.
Voor de Hammenaren: "In de Hammerbocht rechtdoor naar de Sahara. Na de
eerste kruising nog 125 m en dan goed zichtbaar aan de linker hand."
(Bron: http://www.landgoedeerde.nl/grafkelder.htm)

Familiewapen van Pallandt
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