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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
GRAFZERK uit 1888 voor drie mannen uit de familie Raymakers in Eclectische stijl.
Omschrijving
De hardstenen zerk is uitgevoerd als een tombe met een gebeeldhouwd doodskleed met plooien en sierrand er over
heen. De tombe staat op een hoge getrapte sokkel en is omringd door bewerkte paaltjes waartussen
schakelkettingen gespannen zijn. Aan de voorzijde is er een knielbankje. In de sokkel is gebeiteld voor wie het graf
bestemd is: Jacobus H. Raymakers 1831-1888 / Antonius J.J. Raymakers 1868-1909 / Jacobus F.C.J. Raymakers
1905-1905 / Heer, gij waart onze toevlucht van geslacht tot geslacht.
Waardering
Het grafmonument is algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als getuigenis van de Katholieke
grafcultuur in Zuid-Nederland en als herinnering aan drie leden van de maatschappelijke elite in de negentiende en
vroege twintigste eeuw. Het heeft kunsthistorische waarde vanwege de stijl en de bijzondere detaillering en opbouw
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en is tevens van belang als representatief voorbeeld van de ateliermatige produktie van sculptuur. Het heeft
ensemblewaarde als onderdeel van de beide naast elkaar gelegen complexen van de hervormde en de katholieke
begraafplaats. Het is typologisch zeldzaam.

Hoofdcategorie
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Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Grafzerk
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