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Tweehonderd jaar oude beuk 

op begraafplaats laat het leven 
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WINTERSWIJK- ‘Een treurige gebeurtenis’, zegt Hans Donderwinkel, 

voorzitter van Monumentenbelangen Winterswijk. Het is 7 december 

2022, en een tweehonderd jaar oude beeldbepalende beuk op de oude 

begraafplaats aan de Singelweg is ter ziele gegaan en wordt op dat 

moment omgezaagd. 

Door Clemens Bielen 

De groep vrijwilligers van Monumentenbelangen Winterswijk, die tweemaal 

per maand onderhoud verricht op de begraafplaats, zag het somber in voor 

de boom, waar de zwam zich al in genesteld had. 

Drie jaar geleden begon de boom ouderdomsverschijnselen met uitdroging 

te vertonen. De onder de naam ‘Schoffelclub’ opererende vrijwilligers 

hebben met man en macht en in samenwerking met de gemeente het leven 

https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/search?c=148


van de patiënt nog weten te rekken. Maar het mocht niet meer baten. 

Uiteindelijk heeft de droogte hem de das omgedaan. 

De boom heeft veel meegemaakt en geschat wordt dat hij zo’n 

tweehonderd jaar oud is. 

Donderwinkel: “In 1834 is de begraafplaats aangelegd. Napoleon had 

uitgevaardigd dat er niet meer in en om de kerk begraven mocht worden. 

Met een beetje rekenwerk met de natte vinger kom je dan op een leeftijd 

van bijna tweehonderd jaar, want de boom stond er toen al.” 

Een ‘opzien barende’ klap 

Het overlijden kwam als een klap aan bij de leden van 

monumentenbelangen. Letterlijk dan, want tijdens een vergadering in het – 

op het terrein gelegen – ‘Baarhuisje’ hoorde men een geweldige klap, die 

veroorzaakt werd door het neervallen van een afgebroken tak met een 

doorsnede van 30 cm. Vanaf dat moment was het duidelijk dat de patiënt 

een gevaar voor zijn omgeving begon te worden. 

De boom kreeg eerst nog een lintje, maar toen de kapvergunning verleend 

was, was zijn lot bezegeld. 

Aanvankelijk zal de boom tot 2 meter hoogte boven de grond worden 

ingekort en afhankelijk van de kwaliteit van het restant wordt nagedacht 

over een rol die de boom postuum nog kan spelen. “Misschien een 

kunstwerk” suggereert Donderwinkel. 

In het ‘Baarhuisje’, dat eigenlijk ‘Opbaarhuisje’ zou moeten heten zal nog 

veel over de boom gesproken worden. Aan het eind van de werkzaamheden 

op zaterdag komt de ‘Schoffelclub’ altijd bijeen voor een gezellige borrel en 

treedt de, tevens voor deze groep gebruikte naam ‘Sociëteit’, meer op de 

voorgrond. 



 


