INRICHTING OUDE BEGRAAFPLAATS OLST
Het fraaie toegangshek van de begraafplaats is versierd met lelietjes van dalen (symbool als een
attribuut van Christus als brenger van het heil en het evangelie). De begraafplaats zelf was
ingedeeld in klassen:
Klasse I, A t/m D;
Klasse II, A t/m D ;
Klasse III, A t/m C ;
Klasse IV.
Adellijke families, fabrikantenfamilies en andere notabelen uit Olst zijn op de oude begraafplaats
begraven of bijgezet in fraaie grafkelders. Opmerkelijk is dat velen van hen die hier begraven
liggen al kort na de opening van de begraafplaats een graf kochten en veelal een zerk op hun graf
lieten plaatsen. Dat was voorheen ook gebruikelijk bij begraven in de kerk .
Tegenover de ingang heeft Vrouwe Mechteld Margaretha Douarière Baronnes van Hemert tot
Dingshof, geboren van Aerssen Beijeren van Voskol, in 1833 een grafkelder ter grootte van 13 el 4
palm 3 duim en 6 streep vierkant laten aanbrengen. Hoeveel personen in de grafkelder zijn
bijgezet is niet bekend. (ongenummerd graf).
In grafkelders zijn onder andere bijgezet de familie Teding van Berkhout en de familie Bakhuis. De
familie Teding van Berkhout was destijds eigenaar van diverse landgoederen. De dochter van
Teding van Berkhout, haar man, hun dochter en hun zwager zijn voor de grafkelder begraven.
(Klasse I A, grafnummers 99 t/m 102 en 107 t/m 110)
De familie Bakhuis was voormalig eigenaar van de OLBA (later behorende tot het
Unileverconcern) en een steenfabriek. Op vrijdag 4 februari 2005 is onder toeziend oog van
burgemeester Bert Hinnen van Olst-Wijhe de oude grafzuil weer teruggeplaatst op de grafkelder
van de familie Bakhuis (klasse I A, grafnummer 1)
Op de begraafplaats ligt in klasse 1C, grafnummer 81, Jonkvrouwe Maria Sara van Suchtelen van
de Haare, oud hofdame van 'H.K.H. Prinses Frederik der Nederlanden' , begraven.
Prinses Frederik is in werkelijkheid Louise van Pruisen (1808 - 1870). Zij was gehuwd met haar
volle neef Prins Frederik der Nederlanden (1797 - 1881). Het was destijds gebruikelijk dat bij
huwelijk de prinses de naam aannam van haar man. Frederik was de zoon van koning Willem I en
Wilhelmina van Pruisen, broer van Willem II en oom van Willem III.
Klasse IB, grafnummer 55, afgeknotte boom met ovale zerk (hardsteen) en daarvoor een zwart
granieten zerkje.
In dit graf zijn begraven dr. A.L. de Grient Dreux, geboren op 29 september 1818 en overleden te
Olst op 1 maart 1904, zijn vrouw Gerhardina Greve, geboren 24 april 1816 (eerder gehuwd met
Hendirk Souman, geneesheer te Raalte), overleden 7 mei 1891 en Aleida Hendrika Souman,
geboren te Raalte 31 augustus 1846, overleden te Olst 1 maart 1933, weduwe van Johan ten
Bruggencate te Almelo.
Klasse IB, grafnummer 61, ijzeren hek met speerpunten en hoekpalen met gesluierde urnen en
twee hardstenen naamplaatjes in fraai kader.
Hier zijn begraven H.G. Pluim, arts, geboren 6 september 1857, overleden 24 juni 1942 en W.D.
Pluim, geboren 24 december 1886, overleden 8 januari 1896.
Klasse IB, grafnummers 73 en 74, zerk op roef. Hardsteen.Versierd met heraldiek.
Hier liggen begraven Vrouwe Susanna Maria Jacoba van Suchtelen van de Haare-Verhagen,
geboren 3 maart 1843, overleden 11 maart 1905 en Jonkheer Gerard van Suchtelen van de Haare,
oud-burgemeester van Olst, geboren 7 mei 1825, overleden 12 december 1912.
Een aantal fraaie graven zijn:
Klasse IID, grafnummer 78, granieten steen versiert met rozentak, graf Priegnitz
Klasse IID, grafnummer 80, zerk met omgekeerde gekruiste fakkels en in de bovenhoeken
zonnestralen, graf Lodeweges.
Klasse IIB, grafnummer 29, stèle, versiert met bloemenmand in Jugendstil, graf Regterschot.
Klasse IA, grafnummers 99 t/m 102 en 107 t/m 110, zandstenen bankje. Staanders in de vorm

van een leeuw. Heraldiek op graf van marmer. Graf Teding van Berkhout en Des Tombes.
Meer informatie over de oude begraafplaats kunt u krijgen bij de werkgroep Oude
begraafplaats, de heer Teun Oosterbroek, tel. 0570-522060.
De werkgroep is in het bezit van een plattegrond van de begraafplaats en de
administratie van uitgegeven graven en personen die op de begraafplaats zijn
begraven.

