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Baarhuisje, gelegen op het R.K. kerkhof van St. Martinus in Etten 
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Typering 
 
BAARHUISJE, in hoofdvorm vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 
negentiende eeuw. Het object is gelegen aan de Molenstraat in het centrum van 
het dorp Etten, op het Rooms-katholieke kerkhof van de St. Martinusparochie. 
 
 
Inleiding 
 
De Rooms-katholieke kerk van de St. Martinusparochie is gelegen aan het begin 
van de Dorpsstraat in Etten. Deze kerk is in 1923-24 gebouwd in historiserende 
stijl naar het ontwerp van de architect J.T.J. Cuypers. Het gebouw verving een 
Waterstaatskerk uit 1844. Het kerkhof van de St. Martinusparochie is niet naast 
het kerkgebouw gelegen, maar bevindt zich in westelijke richting, aan de 
Molenstraat, ter hoogte van de Christinastraat. Het baarhuisje heeft een 
prominente ligging op het kerkhof. Het kerkhof is aangelegd op een rechthoekig 
perceel, met in het midden een onverhard pad. Links en rechts naast het pad zijn 
grafvelden aanwezig. Het baarhuisje bevindt zich aan de achterzijde op het 
kerkhof, in het verlengde van het middenpad. Vermoedelijk dateert het gebouw 
uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. In deze periode was Herfkens als 
pastoor aan de St. Martinusparochie verbonden. Het baarhuisje was een 
geschenk van hem aan zijn parochianen.  
 
 
Beschrijving en karakteristiek 
 
Het baarhuisje is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft één 
bouwlaag onder een zadeldak. De huidige dakbedekking is niet oorspronkelijk. 
Vermoedelijk zijn er bij de bouw van het baarhuisje gesmoorde Oudhollandse 
pannen gebruikt. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in 
halfsteens verband. Het trasraam, dat iets naar voren komt, is gemetseld in 
kruisverband. De voor- en achtergevel zijn vormgegeven als trapgevel. De 
geveltop is hier in het midden voorzien van een zwart geschilderd sieranker. Het 
smeedijzeren Latijns kruis, dat de bekroning van de  trapgevel vormt aan de 
voorzijde, is door een boer uit Etten vervaardigd en aan de St. Martinusparochie 
geschonken. In de voorgevel is een nis aangebracht. Deze wordt aan de 
bovenzijde ontlast door een enkelsteens spitsboog. De achterwand van de nis is 
gepleisterd en wit geschilderd. Hierop een houten Latijns kruis aangebracht. In 
de nis is een sculptuur op een sokkel geplaatst. De naam van de beeldhouwer is 
in de sculptuur gegraveerd. Doordat het object echter in de loop der tijd van 
meerdere verflagen is voorzien, is de naam van de beeldhouwer niet meer 
leesbaar. De sculptuur is een voorstelling van Maria die Jezus in haar armen 
houdt. Een gat in zijn hand en de nagels naast hem verwijzen naar de kruisiging 
van Jezus. Links naast het beeld van Maria bevindt zich een gesluierde urn, een 
symbool van rouw. Aan de voorzijde wordt de nis afgesloten door een fraai 
uitgevoerd ijzeren hekwerk. Het hekwerk is ongeveer een meter hoog en staat op 
een bakstenen muurtje. De donkergroene spijlen worden beëindigd door 
pijlpunten in de vorm van een Latijns kruis. 
De linker- en rechter zijgevel van het baarhuisje hebben een symmetrische 
indeling, voorzien van twee spitsboogvormige vensteropeningen die in een later 
stadium zijn dichtgemetseld. Kenmerkend zijn ook de metselwerkaccenten in de 
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zijgevels, in de vorm van bakstenen pilasters. Ook het baksteen onder de 
dakrand is gedeeltelijk uitgemetseld. De vensters waren oorspronkelijk voorzien 
van glas-iin-lood. Deze ramen zijn echter enkele decennia geleden naar de 
pastorie verplaatst, op verzoek van de toenmalige pastoor Boerrigter.  
De achtergevel van het baarhuisje is in het midden voorzien van een 
deuropening. Deze opening is iets terug in de gevel geplaatst, in een ondiepe 
spitsboogvormige nis. De houten deur gedeeltelijk vernieuwd. Op de 
oorspronkelijke paneeldeur is aan de buitenzijde een nieuwe plaat aangebracht. 
Het houtwerk boven de deur  is eveneens van latere datum. Hierachter bevindt 
zich echter nog het uit de bouwtijd daterende drieruits venster van gietijzer. De 
opening wordt aan de bovenzijde ontlast door een enkelsteens spitsboog. 
 
De indeling van de plattegrond is vrijwel ongewijzigd. Er is een duidelijk 
tweedeling aanwezig. In het achterste gedeelte van het baarhuisje werden 
mensen opgebaard die zichzelf van het leven hadden beroofd. Het voorste 
gedeelte was bestemd voor mensen die een natuurlijke dood waren gestorven. 
De muur tussen beide ruimten heeft in het midden een recht afgesloten 
deuropening met een rondboogvormige vensteropening aan weerszijden. Ook het 
glas-in-lood dat in deze openingen aanwezig was is naar de pastorie van de St. 
Martinusparochie verplaatst. In het interieur is eveneens een houten 
dakconstructie zichtbaar.  
 
 
Reden van plaatsing 
 
BAARHUISJE, in hoofdvorm vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 
negentiende eeuw. Het object is gelegen aan de Molenstraat in het centrum van 
het dorp Etten, op het Rooms-katholieke kerkhof van de St. Martinusparochie. 
 
Architectuurhistorische waarden 
 
- Het object is van belang voor de gemeente Oude IJsselstreek in het algemeen 

en voor het dorp Etten in het bijzonder als goed en redelijk gaaf bewaard 
gebleven voorbeeld van een Rooms-katholiek baarhuisje uit het laatste kwart 
van de negentiende eeuw. 

- Het baarhuisje is gebouwd met stijlkenmerken van de neogotiek. Het object valt 
op door de gave verhoudingen en bijzondere detaillering van het interieur en 
het exterieur. Bijzonder zijn onder meer de aanwezige trapgevels, 
spitsboogvensters en metselwerkaccenten. Ook de oorspronkelijke indeling van 
de plattegrond is nog aanwezig. 

- Het object is, in opstand en plattegrond, van belang voor de gemeente Oude 
IJsselstreek in het algemeen en voor het dorp Etten in het bijzonder als 
voorbeeld van een bouwwerk met de functie van baarhuisje. Derhalve is het 
bouwwerk van belang voor Etten vanwege de typologische waarde, alsmede 
vanwege de architectonische herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie.   

 
Stedenbouwkundige waarden 
 
- Het baarhuisje is van belang voor de gemeente Oude IJsselstreek in het 

algemeen en voor het dorp Etten in het bijzonder vanwege zijn markante 
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ligging aan de Molenstraat, in het dorpscentrum van Etten. 

- De verschillende elementen van het kerkhof, waar ook het baarhuisje deel van  
uitmaakt, hebben ten opzichte van elkaar een bijzondere ensemblewaarde. Ook 
ten opzichte van het kerkgebouw en de pastorie hebben zij een 
ensemblewaarde. 

- Het object is van belang vanwege zijn oorspronkelijke ligging op het kerkhof. 
Het kerkhof  maakt deel uit van een historisch gegroeid gebied en is van groot 
belang voor het zichtbaar houden van deze situatie. 

 
Cultuurhistorische waarden 
 
- Het object is van historisch belang voor de gemeente Oude IJsselstreek in het 

algemeen en voor het dorp Etten in het bijzonder als tastbaar stuk geschiedenis 
van de religieuze ontwikkeling vanaf het laatste kwart van de negentiende 
eeuw. 

- Het object is van belang vanwege zijn verschijningsvorm, welke verbonden is 
met de religieuze geschiedenis van het dorp Etten en de Rooms-katholieke St. 
Martinusparochie.  
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Afbeeldingen 
 

 
Ligging van het baarhuisje op het kerkhof (het object is met rood omcirkeld) 
 

 
Baarhuisje, met aan de voorzijde enkele grafstenen 
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Nis voorgevel met een detail van het sculptuur en Latijns kruis 
 

 
De letters van de naam van de beeldhouwer zijn hier gedeeltelijk zichtbaar 
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Detail hekwerk 
 

 
Linker zijgevel 
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Rechter zijgevel 
 

   
Achtergevel 
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Interieur; houten dakconstructie 
 

   
Interieur; deuropening             Interieur; vensteropening 
 
 
 



CONCEPT-REDENGEVENDE BESCHRIJVING MOLENSTRAAT ZN (BIJ 21), ETTEN 

 
 

GELDERS GENOOTSCHAP 10 SECTOR CULTUURHISTORIE 

 

 
Drieruits gietijzeren venster in de achtergevel (gezien vanuit het interieur) 
 


