
Over het St Nikolaasaltaar  boven de grafkelder van Heyendal  waar Pothast de mis deed 

 

 

Uit tekeningen en teksten hierna ontstaat het volgende  idee hoe de garfkelder uitzag in het zuid 

transept;  

-Staande in zuidtransept met het hoofd naar het zuiden ziet men 4 meter hoog , 7 meter breed en 4 

meter diep , een constructie gebruikt als grafkelder ; die ruimte is verdeeld in drie compartimenten; 

[vermoeden: de middelste is een gang [er is een ingang getekend op tekeningen hierna]  en rechts en 

links kan men lijkkisten bijzetten; de overledenen liggen van oost naar west]; op afbeelding hierna  

ziet men een trap die dwars door de transeptmuur gaat en komt vanuit de grote sacristie,  van oost 

naar west; naast de trap in de muur in de sacristie is een brandkast ; de grote sacristie is afgebroken, 

die trap moet de trap zijn geweest naar de ruimte boven de grafkelder met het St Nikolaas altaar; als 

men nu, 2014, buiten bij de foyer, het terras, kijkt  aan de oostkant van het zuidtransept dan kan 

men nog zien waar deze trap en brandkast geweest zijn; de voegen zijn anders van kleur en er is zelfs 

een verticale scheur die de linkerkant aangeeft van de brandkast;  [ binnen in het zuidtransept 

gemeten op basis van de tekening hierna  van Cuypers: de trap loopt vanaf de zuidwand  gemeten 

aan de oostwand van het zuidtransept van 1,25 tot en met 2,20 meter, de brandkast er naast van 

2,66 m tot en met 4 meter]  



 

 

  



Foto van beeldbank rijksdienst cultureel erfgoed let op 10 plekken in grafkelder, blijkbaar trapje naar 

beneden 

 

 

  



 

Waar Pothast de mis las; bovenop de ‘grafkelder’ uit artikel over Pothast jrb 1926 

 

  



Uit gedenkboek Rolduc 1843-1943 blz 103  

 

 

1892 afbraak grafmonument  

 

 

  



De lijkkist van Peters springt open 

 

  



Uit Rolduc in Woord en Beeld; begrafenissen van Heyendal, Peters en Janssen  

Heyendal RWB 147 

 

Peters RWB 171 

 

 

Janssen RWB 175 [men gaat de grafkelder –binnen- [de middengang?]] 

 

 

In rolduc voorheen en thans op pagina 61-62 staat dat Janssen begraven werd naast zijn voorganger 

in den grafkelder van het gesticht.  



 

 

 

Let op ingang naar grafkelder vanuit zuid transept; en er is een trap vanuit de oude sacristie [de 

grote; de kleine is links; zie schets Schaepkens met misdienaar, de deur is op die tekening rechts te 

zien] naar de bovenkant van de ‘grafkelder’ waar het altaar van st Nikolaas moet zijn geweest 

[Pothast] 

 

  

Trap [95 cm] naar bovenste van de 

grafkelder vanuit sacristie  Brandkast [133 cm 

breed] 

Ingang grafkelder? 



 

Trap en brandkast  dichtgemetseld ?? 

 



 



 

 

  



Barst aan kant brandkast  

 

 

  



 

Uit rolduc 1843-1945 zie brandkast en trap  in oude sacristie 

 [liggen vloer sacristie en koor toch op gelijke hoogte? Zie deur in tekening bij afbraak gotisch altaar]  

 

 

  

Trap is 95 cm 

breed en begint 

1,25 vanaf de 

muur rechts; dus 

tot en met 2,20 

de breedte totaal 

is van rechts naar 

links 8,67 tot 

midden pilaar bij 

koor 

[volgens tekening 

cuypers]  

Brandkast breed 1,33 m ; loopt 

van 2,67 m tot en met 4 meter 

vanaf muur rechts; gaat niet 

door muur  



NB: Uit mijn berekeningen 

[op basis van de tekening 

met maten van Cuypers]  

volgt dat de trap gelopen 

heeft tussen de twee gele 

lijnen;  1,25 m van rechts, 

tot en met 2,20 ; de 

breedte van het geheel is 

tot midden pilaar 8,67  

brandkast 



 

 [de trap , 95 cm breed, [uit eigen schatting tekening cuypers] begint circa 1,25 meter vanaf de 

zuidwand; let op dat schildering maria horizontaal verdwijnt en links vertikaal]  



Trap?  1,25 van 

rechts 

Schildering is 

rechthoekig 

beschadigd 

Brandkast?   



Trap 

doorgang

? 



  



  

 

Gang met links en 

rechts plaats voor 

lijkkisten; circa 2 

meter diep? 

 

Waarom zou men  4 

meter [de diepte] 

gebruiken als ik aan 2 

meter lengte genoeg 

heb voor lijkkisten 

[trap vanuit sacristie is 

niet getekend?] 



 

  

Kleine 

sacristie 

Bel bij grote 

sacristie; deze 

sacristie is 

beschreven bij 

Lodewijck van 

Deyssel, met 

Pieter Slits als 

koster 



 

  



Hoe de grafsteen van Heyendal geplaatst was tov de grafkelder [hij is 128X247 cm]  is niet zo 

duidelijk nog; [de steen is zeker niet gebroken zoals Harry Tummers suggereert in Toegewijd aan de 

dienst van God, blz 103] , zou toevallig zijn het breken daar in het midden volgens een rechte lijn]; 

Schaepkens  

 

  

 



Schaepkens beschrijving van de grafsteen van o.a. Heyendal in bulletin de l’académie d’archéologie 

de Belgique 1850  

 

 



 



 

Le monument=grafsteen 

en niet grafkelder; zie 

verder gebruik woord –

monument-  



 



 

 

 

 

 

Uit jaarboek 1956-1957 



 



 


