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Begraafplaats Oud Eik en Duinen

Vanuit het kantoor slaat u linksaf de 
Aulalaan op. Daarna het 1e pad links, 
het Prunuspad op. Vervolgens de bocht 
naar links volgen, dan linksaf de 
Paardenkastanjelaan op. Hierna rechtsaf 
het Jasmijnpad op, 2e paadje linksaf, 
8e graf links: A-4984 Barones Charlotte 
D. van Pallandt: 1898-1997

Barones Charlotte D. van Pallandt was 
een van de belangrijkste Nederlandse 
beeldhouwsters van de 20e eeuw. Zij legde 
zich toe op de beeldende kunst. Ze kreeg 
schilderlessen in Parijs en in Nederland van 
o.a. beeldhouwer Albert Termote. Ze maakte 
vooral portretkoppen en naakten. Bekend 
is haar beeld van koningin Wilhelmina 
(1968), geplaatst in Rotterdam en Den Haag 
(tegenover Paleis Noordeinde).

Loop het paadje terug naar het Jasmijnpad 
en ga linksaf, 3e paadje rechts, 12e graf 
rechts: K-157, de heer L. Neher, (13-9-1889 / 
22-8-1967)

Dhr. L. Neher was politicus en directeur van de 
PTT. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde 
hij een belangrijke rol in het verzet.

U keert terug naar het Jasmijnpad, rechtsaf, 
voorbij het Ribespad gaat u het 2e paadje 
links, 10e graf links: 1-5841, Alfred van Sprang

Alfred van Sprang was een populaire Neder
landse radio en tv reporter en foto journalist. 
Hij werkte vanaf 1949 voor de NCRVradio 
als verslaggever buitenland en vanaf 1959 
ook voor de televisie. Schreef reportages voor 
‘De Spiegel’ en ‘De Rotterdammer’. Geldt als 

“fotograaf van de Koude Oorlog”, versloeg o.a. 
de oorlogen in Korea en het latere Vietnam. 
Klassiek is zijn radioverslag van de opmars van 
de Russische tanks in Boedapest in 1956.

U keert terug naar het Jasmijnpad, rechtsaf, 
1e pad voorbij het Ribespad linksaf, 
Prunuspad oversteken. Dan het 9e graf aan 
uw linkerhand: A-2649 J.J. Brandes (Co): 
1884-1955

J.J. Brandes was een toonaangevende 
architect van de Nieuwe Haagse School, 
Hij hanteerde een bouwstijl die in 19201940 
een stempel op de Haagse nieuwbouwwijken 
drukte. De stijl, gekenmerkt door gebruik van 
baksteen, verticale en horizontale accenten, 
uitspringende dakpartijen, werd na 1990 
opnieuw populair.

Vervolg uw pad en ga bij de Ruïnelaan 
linksaf, u loopt voorbij het Klimoppad (aan 
uw linkerhand) en de 3e Langelaan (aan uw 
rechterhand), na de 2e boom links het graf: 
A-2894 Piet Moeskops (1893-1964)

Piet Moeskops was een wielrenner uit 
Loosduinen; hij veroverde in 1921 zijn eerste 
wereldtitel “sprint op de baan” en herhaalde 
dat nog 4 maal. Hij miste Olympisch goud 
in 1928 maar bleef te boek staan als beste 
Haagse baanrenner van deze eeuw, die 
tussen de bedrijven door ook nog enige keren 
ZuidHollands kampioen worstelen werd.

U loopt de Ruïnelaan verder af, kruising 
Ruïnelaan/Esdoornlaan gaat u linksaf. 
U ziet links het graf: A-2960, A.A. Schoevers: 
1891-1965  >>>



A.A. Schoevers begon in 1913 een bescheiden 
opleidingsinstituut voor praktische kantoor
vaardigheden dat, ondersteund door een wel
over wogen marketing, een opzienbarende groei 
beleefde. Schoevers maakte zelf het lesmateriaal.

Hierna linksaf en direct rechtsaf en  
achter de hoge coniferen is het graf: A-2957, 
Prinzessin Eleonore zur Lippe-Weissenfeld, 
nicht van Prins Bernhard.

U keert terug naar de kruising en u 
gaat de Esdoornlaan op, linksaf het 
Kamperfoeliepad op en aan uw rechterhand 
tussen de heggetjes ziet u het graf met 24 
plekken van het Haags Straatpastoraat. 
Op initiatief van het straatpastoraat is een 
speciale plek ingericht voor het begraven 
van overledenen die anders ‘naamloos’ in een 
algemene kelder zouden worden bijgezet.

U keert terug en u gaat linksaf de 
Esdoornlaan, dit pad volgen, bij de 
Iepenlaan gaat u rechtsaf. 2e pad rechts, 
6e graf links: C-206 J.J. Voskuil: 1926-2008

J.J. Voskuil werkte van 1957 tot 1987 aan het 
Meertens Instituut, maar werd behalve als 
volkskundige vooral bekend door zijn literair 
werk en in het bijzonder door zijn auto
biografische romans: ‘Bij Nader Inzien’ (1963) en 
‘Het Bureau’, gepubliceerd in 7 delen (19962000). 
Ze kenmerken zich door een scherp observatie
vermogen, humor en een trefzekere pen.

U keert terug en u steekt de 3e Langelaan 
over, het Eikenpad op. 1e paadje rechts,  
het 11e graf rechts: 1-4889 Jo Boesman: 
1914-1976

Jo Boesman was samen met zijn vrouw, 
Nina Boesman-Jacobi, decennialang een 
enthousiast propagandist en boegbeeld 
van de ballonsport in Nederland. Richtte in 
1936 de ‘Haagse Ballon Club’ op en werd in 
binnen en buitenland bekend door talloze 

solo en wedstrijdvluchten. Zij kregen hiervoor 
internationale waardering. 

U keert terug naar het Eikenpad rechtsaf, 
3e paadje rechtsaf, direct het 2e graf links: 
A-2426, Willy Derby (pseudoniem van W.F.C. 
Dieben)

Willy Derby was de broer van Lou Bandy. 
Hij was door de Duitsers vastgezet in de 
gevangenis Oranjehotel te Scheveningen.  
Zij gaven hem met opzet geen medicijnen  
voor zijn hartkwaal, waardoor hij op 1ste 
paasdag 1944 overleed.

U loopt terug naar het Eikenpad en u keert 
terug naar de 3e Langelaan. U gaat rechtsaf, 
voorbij het Acaciapad tot de Bronovolaan. 
Achter de heg gaat u rechtsaf het pad op, 
5e paadje links, 3e graf rechts: 2-4316, Hillo 
van, Jan Willem, 30 oktober 1922, overleden 
21 juli 1980, filmmaker en presentator.

U gaat een heel klein stukje links en  
direct rechts naar de Bronovolaan en  
gaat rechtsaf op de Bronovolaan aan uw 
rechterhand bevinden zich de graven van  
de Diaconessen van St Bronovo.

Na deze graven bevindt zich het graf: 
1-7126, Willem F.A. Mudde: 1909-1984

Willen Mudde studeerde onder andere bij 
Jan Zwart en aan de Kirchenmusikschule te 
Berlijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij 
in Nederland de belangrijkste stimulator en 
voorman van de Lutherse kerkmuziek.

U steekt de 3e Langelaan over, 1e paadje 
rechts, 5e graf links: C-358, Drs. Aad Nuis: 
1933-2007

Drs. Aad Nuis was aanvankelijk wetenschap
pelijk medewerker in Groningen en Amsterdam 
(polemologie en letterkunde), daarna freelance 
publicist en literair criticus in bladen als  >>>



‘Tirade’, ‘de Haagse Post’ en ‘de Volkskrant’. 
Hij was van 19941998 staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

U keert terug naar de 3e Langelaan en gaat 
hier linksaf, helemaal tot aan het eind, dan 
linksaf het Larixpad op. In deze rij, helemaal 
aan de buitenkant is het graf: 1-6347, Prof. 
Jan Tinbergen 1903-1994

Prof. Jan Tinbergen gold als de grondlegger van 
de econometrie. Hij was lange tijd hoogleraar 
in Rotterdam en kreeg voor het baanbrekend 
werk bij het ontwikkelen van dynamische 
modellen in 1969, samen met de Noor Ragnar 
Frische, de eerste Nobelprijs voor de economie. 
Hij was de eerste directeur van het Centraal 
Planbureau.

U loopt terug naar de 3e Langelaan, u gaat 
linksaf het Vlierboompad op. 1e paadje 
rechts, 14e graf links is het graf: 2-3678  
Van der Bruggen, Johan, 29 augustus 1916 - 
17 januari 2001

Johan van der Bruggen was een Nederlandse 
pionier in het budo. Startte in 1937 een 
school in Rotterdam, welke in de oorlog werd 
verwoest. Hij richtte een nieuwe school in de 
Haagse Zoutmanstraat op. Tot op hoge leeftijd 
heeft hij nog les gegeven.

U loopt het paadje verder af en u gaat 
linksaf het Dennenpad op. U loopt tot de  
1e Langelaan (dit is het geasfalteerde pad), 
daar gaat u rechtsaf. De Bronovolaan 
oversteken, daarna rechtsaf het 1e pad 
(Acaciapad) op, dan 3e paadje links, 3e graf 
links: 1-4295, Menno ter Braak. 1902-1940

Menno ter Braak was letterkundige. Hij gold 
in het Interbellum als een van de belangrijkste 
essayisten. Werkte met E. du Perron en Vestdijk 
mee aan het progressieve tijdschrift ‘Forum’ 
en schreef literatuur en toneelkronieken in 
‘Het Vaderland’. Aangezien hij jarenlang het 

nationaalsocialisme met de pen in de hand had 
bestreden, maakte hij op 14 mei 1940 een einde 
aan zijn leven, toen duidelijk was geworden dat 
de Duitsers Nederland zouden bezetten.

U gaat terug naar het Acaciapad en dan naar 
links, direct 1e paadje rechts, 1e graf rechts 
is het graf: Toon Dupius (1-4080), in 1937 
overleden

Toon Dupius was beeldhouwer en vooral in 
Den Haag werkzaam geweest. Dupuis had 
naar een ontwerp van de bevriende Haagse 
architect Co Brandes een monument voor zijn 
graf gemaakt. Dit beeld van een vrouw, die 
bezoekers tot stilte lijkt te manen, werd een jaar 
later onthuld.

U gaat terug de 1e Langelaan op, u ziet 
rechts voor u graf: 1-3835 graf Ivans, 
pseudoniem voor Jacob van Schevichaven, 
1866-1935

Jacob van Schevichaven was de eerste 
professionele detectiveschrijver van 
Nederland. Hij werd directeur bij een 
levensverzekeringsmaatschappij, maar 
publiceerde daarnaast, behalve werken over 
verzekeringswezen, ook fictie. Hij kreeg succes 
met speurdersromans onder het pseudoniem 
Ivans. Hij is onder grote belangstelling 
begraven. Zijn horloge bleef stil staan op het 
tijdstip van zijn overlijden.

U gaat het Acaciapad verder op, 2e paadje 
rechts, laatste graf rechts is het graf: 
1-3901 Jaap E. Hillen: 1923-2008

Jaap Hillen werd na zijn studie orgel en piano in 
1949 organist van de Grote Kerk van Breda en 
bleef dat tot aan zijn overlijden. Hij dirigeerde 
tegelijk vele koren in o.a. Breda, Arnhem, 
Middelburg, Utrecht en Den Haag. Hij leidde 
van 19591984 het Utrechts Studenten Koor en 
Orkest en v.a. 1985 het door hem opgerichte 
Haags Barokgezelschap.   >>>



Hij wordt herdacht als de “laatste grand old 
man in de Nederlandse koorwereld”

U gaat linksaf, 1e paadje links,  
7e graf rechts: 1- 3952 Willem A.F. (Kick) 
Stockhuyzen: 1930-2009

Stokhuyzen, geboren in Surabaya in Nederlands
Indië, presenteerde voor de NCRV eerst de 
snel populaire studentenquiz Tweekamp. Na 
Tweekamp leidde hij programma’s als ‘Herkent 
u deze melodie?’ en ‘Herkent u deze tijd?’ Zijn 
grootste populariteit vergaarde hij echter met 
het televisieprogramma ‘Ja Natuurlijk, een 
natuurquiz’.

U loopt door naar het Acaciapad rechtsaf, 
aan het einde gaat u rechtsaf de Lindenlaan 
op, 1e paadje links, bijna aan het eind  
van deze rij graven is het monument:  
J.W. Bosboom 1860-1928, graf 2-114 

Dhr. Bosboom was een van de meest represen
tatieve van een groep architecten die rond 1900 
niet meer wilden teruggrijpen op historische 
vormen maar naar nieuwe wegen zochten.

U loopt rechtdoor naar de Platanenlaan en u 
gaat rechtsaf naar de Oudeweg. Hier direct 
1e pad links, 4e graf links is graf: S.J. van 
den Bergh, 1814-1868, graf 1-260

Dhr. van den Bergh was een Haags drogist, 
die zich naast zijn nering hartstochtelijk met 
letterkunde bezighield. Hij nam het initiatief tot 
oprichting van het letterkundig genootschap 
“oefening kweekt kennis” en fungeerde als het 
middelpunt van het Haagse literaire leven. 
Maakte zich verdienstelijk door vertalingen van 
buitenlandse dichter als Byron en Longfellow.

U keert terug naar de Oudeweg, linksaf en 
vlak voor de grote boom links ligt in de 2e rij, 
graf: 1-204. Dr. Reinier Cornelis Bakhuizen 
van den Brink; 1810-1865
Dr. van den Brink was een liberaal en 

invloedrijk intellectueel met een moderne 
kijk op letterkunde en geschiedbeoefening. 
Hij is op 19-3-1866 herbegraven vanaf de 
algemene begraafplaats.

Direct aan uw rechterhand op de Oudeweg 
bevindt zich het graf: KD545 Jhr. J.F. Loudon: 
1821-1895

Jhr. Loudon nam in 1851 initiatief tot een 
expeditie op Billiton en vond daar tinerts, in 
tegenstelling tot wat een regeringsexpeditie 
had bevonden. Hij kreeg met prins Hendrik 
de “Zeevaarder” en Vincent baron Tuyll 
van Serooskerken in 1852 een concessie tot 
tinwinning, het begin van wat zou uitgroeien 
tot wereldconcern Billiton.

Vervolg de Oudeweg met de bocht 
naar links. Bij het hoge grafmonument 
van de familie Marcella ziet u links het 
grote grafmonument: KD194 van Julius 
Constandse Rijck, geboren 13 januari 1787, 
overleden 2 mei 1854

Constandse Rijck was militair en politicus.  
Hij begon in 1799 bij de Marine als vrijwilliger 
en ontwikkelde zich door zelfstudie en eindigde 
als viceadmiraal.

U loopt hier naar toe en vlak voor dit 
monument aan uw linkerhand is het graf: 
Mr. P.W.A. Cort van der Linden (1-58).  
1846-1935

Mr. Cort van der Linden was minister
president tijdens de Eerste Wereldoorlog 
en handhaafde toen de neutraliteit van 
Nederland. Hij was een progressief liberaal, 
die eerder als minister in 18971901 enkele 
sociale wetten realiseerde (o.a. de Woningwet, 
Leerplichtwet) en in 1917 het algemeen kiesrecht 
voor mannen invoerde. Hij was voor zijn 
minister schap hoogleraar Staathuishoudkunde 
en in 19011913 en 19181934 lid van de Raad 
van State.   >>>



Wegens zijn verdienste is hij in 1915 benoemd 
tot minister van Staat.

U keert terug en gaat linksaf de Oudeweg 
op. Deze weg vervolgt u tot de Ruïnelaan, 
hier gaat u rechtsaf. U loopt het 1e paadje 
voorbij tot de 2e Langelaan, het 7e graf 
rechts is graf: A-2445. Anton Levinus 
Constandse: 1899-1985

Anton Levinus Constandse is gecremeerd en 
in stilte bijgezet. Hij was een hartstochtelijk 
vrijdenker, die zijn meningen over tal van 
onderwerpen in een lawine van publicaties 
en voordrachten naar buiten bracht. Hij 
propageerde oorspronkelijk anarchisme en  
was van 1945 tot 1964 redacteur buitenland 
van het ‘Algemeen Dagblad’. 

U keert terug naar de Ruïnelaan en u gaat 
hier linksaf. U gaat rechtsaf de 1e Langelaan 
op, direct linksaf. Het 5e graf aan uw 
rechterhand is graf: Hans Dieter Culeman, 
KD1658. Acteur, geboren 26 juli 1927, 
overleden 17 januari 1974

U keert terug naar de Ruïnelaan en gaat hier 
rechtsaf, u loopt tot de ruïne en gaat het pad 
voor de ruïne rechtsaf. In de 4e rij rechts, 6e 
graf: RK109, ligt Mr. J. Donner
Mr. Donner ontpopte zich als een briljant jurist 
en tegelijk als een beginselvast en onverzettelijk 
AntiRevolutionair. Hij werd in 1926 minister 
van Justitie en realiseerde o.a de omstreden wet 
op de smalende godslastering (1932) Hierna, in 
1933, was hij raadsheer bij en in 1946 president 
van de Hoge Raad. Tot op hoge leeftijd was hij 
bestuurlijk actief. In 1971 werd hij benoemd tot 
minister van Staat.

U gaat terug naar de Ruïnelaan en gaat hier 
rechtsaf. U gaat linksaf het 1: paadje in, en 
komt bij een gedeelte met aaneengesloten 
grafzerken. Dit gedeelte mag u betreden. U 
loopt over de grafzerken, in het midden ziet 

u een kruis, daarnaast is de grafzerk: KD57 
van W.J.H. Baron van Westreenen 
van Tiellandt, 1783-1848

Baron van Westreenen van Tiellandt was 
de grondlegger van museum Meermanno
Westreenianum. Hij was onder meer lid 
van de Staten van Holland, directeur van 
de Koninklijke Bibliotheek en staatsraad. 
Hij publiceerde over de boekdrukkunst 
en opgravingen en was hartstochtelijk 
verzamelaar van boeken, manuscripten 
en kunstvoorwerpen. Hij vergrootte zijn 
verzameling in 1824 met die van Johan 
Meerman en liet zijn huis in 1848 als 
boekenmuseum na aan de Staat. 

U keert terug naar de Ruïnelaan. Aan het 
einde gaat u linksaf, de Aulalaan links op. 
U loopt langs het herdenkingsmonument 
voor overleden kinderen. 

Het 3e graf aan uw linkerhand is het graf: 
De heer I.D. Fransen van der Putte (KD483) 
1822-1902

Dhr. Fransen van der Putte was een vooraan
staand liberaal politicus uit de 2e helft van de 
19e eeuw. Hij was eerst koopvaardij officier en 
succesvol ondernemer in Nederlands Indië. 
Daarna, van 1862 tot 1902, was hij actief in de 
nationale politiek; tot 1880 afwisselend als lid 
van de 2e Kamer en minister van Koloniën en  
na 1880 als lid van de 1e Kamer.

U loopt een klein stukje verder en aan uw 
linkerhand is het graf: W. Drees (kd454) 
Willem Drees: 1922-1988

Dit is het graf van de in 1988 overleden minister 
president W. Drees (19481958), onder wiens 
formatie een kabinet werd gevormd waarbij 
de eerste vrouwelijke minister werd benoemd 
(dr. Marga Klompé) en grondlegger van de 
Algemene Ouderdoms Wet (AOW).

Einde wandeling
De begraafplaats is toegankelijk via het 
kleine toegangshek aan de Laan van 
Eik en Duinen, tussen zonsopgang en 
zonsondergang.
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