
ot het begin van de 19e eeuw was

het de gewoonte om overledenen

in of rondom de kerk te begraven.

Uitsluitend vooraanstaande en/of

welgestelde personen werden tot omstreeks

1800 in de kerk begraven. Het begraven in

een kerk was een kostbare aangelegenheid.

Naast de kosten van de begrafenis kwamen

daar de uitgaven van een (natuurstenen) zerk

met het daarop aangebrachte grafopschrift

en/of het familiewapen nog bij. Nadat Den

Dungen in 1569 een zelfstandige parochie

was geworden, kon in principe ook van die

mogelijkheid gebruik gemaakt worden. Vóór

1569 lag de bevoegdheid tot begravingen in

de Dungense kerk bij het kapittel van de 

St. Jan in ’s-Hertogenbosch, waar Den

Dungen kerkelijk gezien onder ressorteerde.

Hiervoor had de bedienaar van de Dungense

kapel, die in 1533 flink was uitgebreid met

het huidige middenschip, al wel het begraaf-

recht, maar dat recht zal uitsluitend gebruikt

zijn ten behoeve van het begraven op het

kerkhof rond de kerk. Het ligt voor de hand

dat er op de graven op het kerkhof vanwege

de kosten als regel niet meer dan een een-

voudig houten “gedenkteken” werd

geplaatst, uitsluitend om de plek aan te

geven waar iemand begraven lag. In Den

Dungen zijn uit de periode 1569 tot 1629

slechts acht graven in de kerk teruggevon-

den.1) Het begraven in de kerk werd, nadat

de kerken in 1629 in protestantse handen

gekomen waren, het alleenrecht van de pro-

testanten. Hiervan hebben zij, voor zover

bekend, maar eenmaal gebruik gemaakt. Met

de komst van de Franse periode in 1795 wer-

den de kerken niet alleen aan de katholieken

teruggegeven, maar werd ook de regelgeving

omtrent het begraven veranderd. Met uitzon-

dering van leden van de Koninklijke Familie

kwam er in 1829 een definitief verbod om in

een kerk lijken te begraven. Daarnaast was

het streven van de overheid om het begra-

ven, om gezondheidsredenen, te verplaatsen

naar nieuw aan te leggen begraafplaatsen

buiten de bebouwde kom van steden of dor-

pen.

Verordening op het begraafwezen in 1829

In 1829 werd op voorstel van de minister

van Binnenlandse Zaken door koning

Willem I een verordening uitgevaardigd,

waarbij bestaande begraafplaatsen die niet

aan gestelde eisen voldeden naar buiten de

bebouwde kom werden verplaatst. Deze

maatregel was, zoals ook het verbod op het

begraven in kerken, ingegeven om de hygië-

nische omstandigheden te verbeteren. In dit

verband werd voor de Dungense situatie 

verder nog aangevoerd dat de school en de

onderwijzerswoning bij wijze van spreken

óp het kerkhof aan de Litserstraat stonden.2)

Dit zal voor de overheid een extra reden zijn

geweest om niet van de verordening af te

wijken. 

Een belangrijke bepaling was, dat het in

gebruik zijnde kerkhof alleen maar gehand-

haafd mocht worden, indien de dorpsge-

meenschap waarvoor de begraafplaats

bestemd was uit minder dan duizend zielen

bestond. Den Dungen had in dat jaar 1345

inwoners, zodat men niet aan die voorwaarde
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voldeed.3) In opdracht en op aanwijzing van

burgemeester Godschalk werd voor het

beoogde nieuwe kerkhof op 12 mei 1830

door beëdigd landmeter Drossaers een stuk

grond ter grootte van 14 roeden en 76 ellen

gelegen op het Grinsel afgemeten. Hierna

kon met de kinderen Otto, die eigenaren van

de grond waren, over de aankoop worden

onderhandeld.4)

Het gemeentebestuur stond al snel voor een

dilemma toen bleek dat er geen overeen-

stemming met hen kon worden bereikt.

Onteigening van het bewuste stuk grond zou

de enige mogelijkheid zijn, maar dat zou

hoge kosten met zich meebrengen en die kon

de pas in 1813 zelfstandig geworden

gemeente zich moeilijk veroorloven. Vandaar

dat het gemeentebestuur een uiterste poging

deed om onder de verplichting uit te komen

om een nieuwe begraafplaats buiten de

bebouwde kom aan te moeten leggen, want

men wilde het kerkhof rond de kerk blijven

gebruiken.5) Het verzoek tot handhaving van

het kerkhof werd echter afgewezen.

Tegelijkertijd werd de gemeente gemachtigd

om het afgemeten stuk grond te onteigenen. 

Blijkbaar heeft de problematiek om begraaf-

plaatsen naar buiten de bebouwde kom te

verplaatsen in veel steden en dorpen tot

onoverkomelijke problemen geleid. Het uit-

eindelijke resultaat is geweest dat in de

meeste steden en dorpen de situatie tot 1869,

toen er nieuwe wetgeving in werking trad,

bij het oude is gebleven. Zoals verwacht kon

worden liepen diverse grote steden in ons

land in dat proces ook toen voorop. Zo werd

in Den Bosch al in 1858 begraafplaats

Groenendaal in Orthen gerealiseerd.  

Begraafwet van 10 april 1869

In deze wet worden wettelijke bepalingen

omtrent het begraven van lijken, de inrich-

ting van de begraafplaatsen en de begrafenis-

rechten omschreven. 

De regelgeving was tot stand

gekomen in overleg met de

Raad van State. De belangrijkste

bepalingen uit de wet worden

hieronder opgesomd.6)

Het begraven van lijken

Art. 1: Elke overledene of dood-

geboren kind wordt in een

gesloten kist op een begraaf-

plaats begraven welke overeen-

komstig deze wet moet zijn aan-

gelegd of volgens de overgangs-

bepalingen die op deze wet van

toepassing zijn.

Art. 2: Indien een lijk om welke

reden dan ook niet naar een begraafplaats

kan worden vervoerd, dan wordt het ter

plaatse of in de onmiddelijke nabijheid in

opdracht van de burgemeester begraven. 

Art. 4: Zonder de schriftelijke toestemming

van de ambtenaar van de Burgelijke Stand

met vermelding waar het lijk begraven wordt

mag er niet begraven worden.

Art. 6: Een begrafenis mag niet eerder dan

36 uur- of later dan op de vijfde dag na het

overlijden plaatsvinden. Ontheffing van deze

bepaling kan alleen door de burgemeester in

het belang van de volksgezondheid gegeven

worden, nadat een schriftelijke geneeskundi-

ge verklaring is afgegeven. 

Art. 7: In een plaatselijke verordening wordt

de tijd van begraven vastgesteld. De periode

omvat drie achtereenvolgende uren van een

dag.

Art. 9: Ingeval voor het begraven van een

lijk niet door de nabestaanden, verwanten of

een armbestuur wordt gezorgd neemt de bur-

gemeester die taak namens de gemeente van

hen over.

Art. 12: Het opgraven en vervoeren van een

lijk mag uitsluitend op gerechtelijk gezag
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met instemming van de burgemeester van de

betreffende gemeente en de eigenaar van het

graf.

Begraafplaatsen

Art. 13: Elke gemeente heeft tenminste één

algemene begraafplaats. Meerdere gemeen-

ten kunnen een gezamenlijke begraafplaats

inrichten. 

Art. 14: Bijzondere begraafplaatsen kunnen

met toestemming van het gemeentebestuur

worden aangelegd. De verantwoordelijkheid

blijft bij de burgelijke overheid.

Art. 15: Eigenaren van niet tot een begraaf-

plaats bestemde grond mogen onder voor-

waarden één of meerdere graven of een graf-

kelder op hun grond aanleggen.

Art. 16: Een begraafplaats moet op een

afstand van tenmiste 50 meter van de

bebouwde kom liggen. Binnen die afstand

mogen geen gebouwen worden geplaatst of

putten worden aangelegd. Van dit verbod

zijn uitgezonderd lijkenhuizen, doodgravers-

en kosterswoningen alsmede bedehuizen en

kapellen met de daarbij behorende pasto-

rieën. Een graf of grafkelder mag niet via

een kerk of ander gebouw toegankelijk zijn.

Art. 17: De grootte van de begraafplaats

bedraagt tien maal de oppervlakte ten behoe-

ve van het jaarlijks verwachte aantal te

begraven lijken.

Art. 18: Elke begraafplaats moet door een

muur, heining, rasterwerk of heg ter hoogte

van ten minste twee meter worden afgeslo-

ten.

Art. 19: De algemene begraafplaatsen wor-

den zodanig aangelegd, dat op verzoek van

het bestuur van een andere kerkelijke

gemeente op een afzonderlijk deel daarvan

hun lijken kunnen worden begraven. Ieder

gedeelte heeft een afzonderlijke ingang naast

een gezamelijke hoofdingang. De indeling

geschiedt door het gemeentebestuur na over-

leg met de betrokken instanties. De afschei-

ding van de afzonderlijke delen gebeurt vol-

gens art. 18.

Art. 20: Op een algemene begraafplaats

bestaat het recht om lijken in een bepaald

graf te begraven, hetzij voor onbepaalde tijd,

hetzij voor de tijd van minstens tien jaar

tegen betaling van het door de gemeente

vastgestelde begrafenisrecht.

Art. 21: Omtrent het aanleggen van grafkel-

ders, het plaatsen van gedenktekens, zerken

of kruizen op algemene begraafplaatsen en

het onderhoud daarvan moet een en ander

worden geregeld in een gemeentelijke veror-

dening. De kosten worden geregeld onder

het hoofdstuk begrafenisrechten.

Art. 22: De onderlinge afstand van de graven

aan de zijden evenals de afstand aan hoofd-

en voeteneinde bedraagt 30 cm. Er mogen

onder voorwaarden twee of meer lijken

boven elkaar worden begraven. De bovenste

kist moet echter met een laag zand van 65

cm. worden afgedekt.

Art. 23: Graven mogen alleen met toestem-

ming van den eigenaar na afloop van tien

jaar geroerd worden. De overblijfselen moe-

ten worden begraven in een apart gedeelte

van de begraafplaats.

Art. 24: Een (algemene) begraafplaats waar-

van geen gebruik meer wordt gemaakt,

wordt gesloten verklaard bij besluit van het

gemeentebestuur nadat Gedeputeerde Staten

daarvan in kennis is gesteld. Het sluiten van

een bijzondere begraafplaats gebeurt door

het betreffende bestuur nadat het gemeente-

bestuur respectievelijk Gedeputeerde Staten

zijn ingelicht.

Art. 25: Een gesloten begraafplaats moet tien

jaar onaangeroerd blijven liggen. Na die

periode mag de grond in cultuur genomen

worden mits er niet dieper dan 50 cm. wordt

gegraven. Wil men binnen dertig jaar na een

gesloten verklaring dieper graven dan heeft

17



men toestemming van Gedeputeerde Staten

nodig. Eigen graven op gesloten begraaf-

plaatsen blijven, mits goed onderhouden,

onaangeroerd.

Begrafenisrechten en kosten 

Art. 30: Voor het begraven van een lijk op

een algemene begraafplaats kan een begrafe-

nisrecht ten behoeve van de gemeentekas

worden geheven.

Art. 31: Het begrafenisrecht bestaat uit een

bedrag dat nodig is om de kosten van aanleg,

onderhoud en uitbetalingen van doodgravers,

opzichters en andere beambten te kunnen

betalen.

Art. 34: Voor het begraven van kinderen

beneden het jaar wordt er niet meer dan een

vierde, voor kinderen beneden de 12 jaar niet

meer dan de helft van het in art. 31 genoem-

de bedrag gevorderd.

Art. 36: De lijken van

onvermogenden worden,

voor zover diakoniën,

armbesturen of andere

instellingen daarvoor niet

zorgen, op kosten van de

gemeente begraven.

Straf- c.q. overgangsbe-

palingen

Art. 40: Overtredingen

van deze wet kunnen wor-

den beboet met een

bedrag van vijf tot maxi-

maal honderd gulden of

een gevangenisstraf van

drie dagen tot een maand.

Art. 45: De bestaande begraafplaatsen die

aan genoemde vereiste voorwaarden vol-

doen, mits op een afstand van 35 meter van

een bebouwde kom, mogen blijven bestaan.

Art. 47: Indien bijzondere en / of algemene

begraafplaatsen niet binnen vijf jaar aan

genoemde vereisten in de wet voldoen, wor-

den deze krachtens besluit van Gedeputeerde

Staten door de burgemeester gesloten.

Art. 49: Voor 1 januari 1870 worden alle

rechten en plaatselijke verordeningen die

gelden voor het begraven op algemene

begraafplaatsen herzien.

Art. 51: De bepalingen in deze wet zijn niet

van toepassing op leden van het Koninklijk

Huis.

Blijkbaar heeft de begraafplaats rond de 

St. Jacobus de Meerderekerk in Den Dungen,

ondanks de eerdere bedenkingen, aan de

wettelijke overgangsbepalingen voldaan,

want tot circa 1911 zijn alle in Den Dungen

overleden personen daar begraven. Volgens

art. 13 van genoemde wet was elke gemeente

verplicht een eigen algemene begraafplaats

te hebben, al dan niet samen met een buurge-

meente. In Den Dungen werd er na invoering

van de wet, overeenkomstig art. 19, voor

gekozen om een stukje grond ter grootte van

35 centiare van het parochiekerkhof daar-

voor te bestemmen, een oplossing die in veel

gemeenten in het zuiden van het land werd

gehanteerd vanwege het overwegend katho-

lieke volksdeel. In wezen werd in Den

Dungen dus op de oude voet doorgegaan. In

de jaarverslagen van de gemeente wordt

vanaf 1870 melding gemaakt van de grootte

van de afzonderlijke begraafplaatsen en het

aantal jaarlijks begraven lijken.7) Volgens de

verslagen werden er in de periode 1870 tot

1911 in totaal elf lijken op de algemene

begraafplaats begraven. Waarschijnlijk door

het beperkte aantal jaarlijkse begravingen

werd de grootte van deze algemene begraaf-

plaats in 1887 tot 14 centiare teruggebracht.
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Het kerkhof van de Dungense parochie heeft

in dezelfde periode volgens de gemeentelijke

jaarverslagen onafgebroken een grootte

gehad van 33 are en 50 centiare. Er werden

in genoemde periode jaarlijks gemiddeld

circa 32 lijken ter aarde besteld. 

Nieuwe algemene begraafplaats omstreeks

1911

Volgens art. 13 van de begraafwet uit 1869

was iedere gemeente, al dan niet samen met

een andere gemeente, verplicht een alge-

mene begraafplaats te hebben. Vanwege het

feit dat Den Dungen een overwegend katho-

lieke bevolking had werd er, zoals al ver-

meld, voor gekozen om op de (bijzondere)

begraafplaats van de parochie een stukje

grond als zodanig in gebruik te nemen. Deze

situatie heeft tot circa 1911 geduurd. Het toe-

val wil dat er in 1906 en 1907 zeven lijken

werden begraven zodat het bewuste stukje

grond vol was geraakt en er geen lijken

meer begraven konden worden. Om die

reden was de gemeente genoodzaakt naar

een nieuwe lokatie uit te zien. 

In de raadsvergadering van 7 september

1909 werd besloten tot aankoop van een

perceeltje grond van het Burgerlijk

Armbestuur. Volgens de memorie van toe-

lichting was het doel van het besluit de

aanleg van een algemene begraafplaats en

het daarop bouwen van een lijkenhuisje.8)

De akte van koop en verkoop tussen het

Burgerlijk Armbestuur en het gemeentebe-

stuur is op 28 juni 1910 bij notaris Van

Mens te Berlicum gepasseerd.9) Uit de

overeenkomst blijkt dat de gemeente het

perceel Sectie B 397 in Den Dungen ter

grootte van twintig aren en dertig centiare

voor een bedrag van ƒ 812,- heeft gekocht.

De aankoop voorzag in het aanleggen van

een algemene begraafplaats overeenkom-

stig de bepalingen van voornoemde wet ter

grootte van circa vier aren met het daarop

te bouwen lijkenhuisje. De resterende

grond kon door de gemeente worden ver-

huurd. Uit het gemeentearchief valt niet op

te maken of er voor het bouwen van het lij-

kenhuisje een vergunning is aangevraagd.

Uit de kadastrale gegevens omstreeks 1912

blijkt echter dat het lijkenhuisje er gebouwd

is. Tevens blijkt daaruit dat er omstreeks

1917 een splitsing c.q. een ruiling van de

gronden heeft plaatsgehad. Daarbij werd per-

ceel Sectie B 397 in drieën gedeeld. Sectie B

nr. 2293 ter grootte van 330 centiare was als

begraafplaats in gebruik. Sectie nr. 2294 ter

grootte van 210 centiare werd als voetpad in

gebruik genomen als verlenging van het

reeds bestaande Cockspad. De overige

grond, Sectie nr. 2295, kwam in eigendom

van de eigenaar van Grinsel 41. Het is

opmerkelijk dat de gemeente nu de nieuwe

algemene begraafplaats ongeveer op dezelf-

de plaats situeerde als waarvoor in 1830 was

gekozen. Dat is niet verwonderlijk, want de

grond was vrij hoog gelegen en inmiddels

eigendom van het gemeentelijk armbestuur.
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Gebruik van de nieuwe algemene begraaf-

plaats

In de jaarverslagen van de gemeente over de

periode 1911 t/m 1921 worden de volgende

gegevens omtrent de grootte van de begraaf-

plaats alsmede het jaarlijks aantal begravin-

gen vermeld. De grootte van de algemene

begraafplaats bedroeg netto 2 are en 33 ca.

Er werden in 1911 drie lijken begraven; in

1912 eveneens drie; in 1913 twee mannen en

drie vrouwen; in 1914 geen; in 1915 twee

mannen en twee vrouwen; in 1916 een man

en drie levenloos geborenen, waarvan twee

van het mannelijk en een van het vrouwelijk

geslacht. In 1917 en 1921 is er eveneens een

lijk begraven. 

Over de periode 1922 tot 1930 is geen een-

duidige informatie beschikbaar. Vanaf 1930

werd de informatie in de gemeenteverslagen

anders gepresenteerd, zodat deze gegevens

hier ontbreken. 

In 1940 zijn er drie Nederlandse militairen

begraven, die op de Poeldonk waren gesneu-

veld en niet van katholieke huize waren.10)

Later zijn deze militairen op bevel van de

Duitsers opgegraven en op 21 mei 1940 op

het H. Hartplein tegenover de kerk herbegra-

ven. In juli 1957 werden de stoffelijke resten

van de drie militairen overgebracht naar de

militaire begraafplaats in Loenen. Uit

gemeentelijke correspondentie die er met de

nabestaanden van soldaat A. van Lenten is

gevoerd valt op te maken dat de algemene

begraafplaats de laatste tientallen jaren

slechts sporadisch gebruikt werd.11)

Nieuwe parochiële begraafplaats op het

Maaskantje in 1922

Pastoor J. Klijn verzoekt namens het R.K.

Kerkbestuur bij brief van 29 december 1921

aan de Bossche bisschop A. Diepen om het

perceel bouwland onder de gemeente Sint-

Michielsgestel sectie B nrs. 1033 en 1034 ter

grootte van 58 aren en 60 centiare te mogen

inrichten als nieuwe bijzondere begraaf-

plaats.12) De landerijen waren via een legaat

van Gerardus Schouten verkregen en sinds-

dien eigendom van het kerkbestuur. De gron-

den werden jaarlijks ad ƒ 43,- verhuurd aan

Henrie van Alebeek en de kinderen W.

Minkels. De huur was al opgezegd. Nadat de

gemeente al had ingestemd, liet de bisschop

op 31 december 1921 weten in te stemmen

onder voorwaarden dat de begraafplaats vol-

gens geldende voorschriften zou worden

aangelegd, ingezegend en onderhouden. 

Op 31 augustus 1922 heeft pastoor J. Klijn

met assistentie van kapelaan Ernest Rath het

kerkhof aan het Maaskantje ingezegend. In

1922 zijn veertien van de tweeëntwintig lij-

ken rond de kerk begraven. De overige acht

vonden hun laatste rustplaats op het nieuwe

kerkhof. De begraafplaats nabij de parochie-

kerk wordt vanaf 1923 nog maar bij hoge

uitzondering gebruikt.

In het kerkarchief van Den Dungen is een

plattegrond van de nieuwe begraafplaats aan-

wezig waarop een aantal interesante gege-

vens staat vermeld. Het kerkhof was ver-

deeld in vier klassen. Voor het begraven van

kinderlijkjes was een apart deel in gebruik.

Het graf voor een volwassene had een lengte

van twee meter en voor een kind was ander-

halve meter beschikbaar
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Het pad tussen de graven van volwassenen

bedroeg 75 cm en bij kinderen een halve

meter. 

Voor het plaatsen van een monument was

vergunning nodig van de beheerder van het

kerkhof. Interessant is verder nog dat het

kerkhof uitsluitend op zondag van 13.00 tot

15.00 uur geopend was.

Grafrechten

De kosten van graven in de eerste klas 

A en B bedroegen ƒ 210,- inclusief het recht

om het graf altijd te mogen behouden. De

kosten van een graf in de tweede klas

bedroeg ƒ 30,- met een begraafrecht van 10

jaar en daarna de mogelijkheid van verlen-

ging telkens voor 10 jaar ad. ƒ 30,-. Het

plaatsen van een kruis was vrij. In 1929

werd er een regeling voor verlenging van

grafrechten goedgekeurd. Na 10 jaar konden

de grafrechten verlengd worden: ƒ 40,- voor

de eerste klas, ƒ 30,- voor de tweede klas, 

ƒ 20,- voor de derde klas en ƒ10,- voor de

vierde klas. In een apart boek worden de

begraven lijken vanaf 23 september 1922 op

het nieuwe kerkhof aan het Maaskantje bij-

gehouden.

Onderhoud van het kerkhof

Op 21 december 1924 werd Hendrikus

Pennings door het kerkbestuur aangesteld

voor het onderhoud van het kerkhof voor het

jaar 1925.13) Als vergoeding kreeg Pennings

jaarlijks ƒ 100,-. Het bedrag werd in vier

kwartalen uitbetaald. Zijn werkzaamheden

bestonden uit: 

- het schoonhouden en in goede staat houden

van alle paden alsmede het onderhoud van

het voetpad en de rijweg vanaf de provincia-

le weg naar het kerkhof;

- het knippen en het in orde houden van de

beukenheg rond het kerkhof;

- het zuiver houden van de beplanting op het

kerkhof;

- het schoonmaken van de graven, vooral in

de maand mei en rond Allerzielen.

Voor 1926 werd zijn taak aangevuld met het

gieten bij droogte van de nieuw aangeplante

coniferen en het onderhoud van nieuwe

paden. In 1928 werd met Pennings afgespro-

ken dat hij met nieuwjaar voortaan ƒ 5,-

extra kreeg voor het bijhouden van kinder-

graven. Verder werd bepaald dat voor het

maken van een kindergraf niets werd uitge-

keerd. In 1941 kreeg Pennings voortaan 

ƒ 150,- vergoeding per jaar. Zijn taak werd

ook uitgebreid met het jaarlijks schoonma-

ken van de sloten vóór Allerzielen. 
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Plattegrond met klasse-indeling van het nieuwe kerk-

hof op het Maaskantje, aangelegd in 1922. 

Zerk op het graf

van Cornelia van

den Oetelaar-

van der Hofstad.

Het inmiddels

geruimde graf

stond tot circa

2000 op het deel

klasse II van het

kerkhof op het

Maaskantje.

Cornelia van der

Hofstad werd april

1922 als één van

de eersten op het

nieuwe kerkhof

begraven.



Een nieuw toegangspad in 1958

De toegangsweg tot het parochiëel kerkhof

heeft menigmaal tot vervelende problemen

geleid. Er moest gebruik gemaakt worden

van de onverharde gemeenteweg, die anno

2013 als Pelikaanstraat bekend staat. In de

winter en tijdens regenbuien was het meestal

een modderpad en in de zomer had men van-

wege de droogte vaak last van stof.

Jarenlang heeft het kerkbestuur geprobeerd

om daar verandering in te brengen. Na de

installatie van pastoor Cox werd in 1957

namens het kerkbestuur bij het bisdom een

verzoek ingediend om de daarvoor benodig-

de grond te mogen aankopen tegen een prijs

van ƒ 3,50 per vierkante meter. Het betrof

een strook van vier meter breed en 67 meter

lang, die eigendom was van de familie

Groenendaal. De kosten van aankoop van de

grond en het opmaken van de notariële acte

werd geschat op ƒ 1000,-. Voor het ophogen

van het aan te leggen pad, de beplanting, de

verharding en het plaatsen van een bestaande

toegangspoort was een kostenpost van 

ƒ 500,- geraamd.14) Begin 1958 werd het

verharde tegelpad in gebruik genomen.   

Opheffing van de algemene begraafplaats

in 1948

Omdat de jongensschool aan het Grinsel na

de Tweede Wereldoorlog uit zijn jasje groei-

de vanwege het steeds toenemende aantal

leerlingen, werden door de gemeente plan-

nen gemaakt om een nieuwe school te laten

bouwen. Een en ander zou gebeuren in

samenhang met de realisatie van het eerste

uitbreidingsplan in de geschiedenis van Den

Dungen. De nieuwbouw werd gepland in het

gebied omsloten door de Paterstraat, het

Grinsel en de Litserstraat. De eerste woning-

wetwoningen werden aan de Paterstraat in

1946 gebouwd. In het kader van het plan

werden twee nieuwe straten aangelegd: de

Mgr. Godschalkstraat en de Jhr. van

Rijckevorselstraat. Aan laatstgenoemde straat

werd circa 1950 de nieuwe Jozefschool

gebouwd. Om het uitbreidingsplan uit te

kunnen voeren zou de algemene begraaf-

plaats verplaatst moeten worden. Vandaar dat

het gemeentebestuur overeenkomstig art. 24

van de begraafwet uit 1869 het besluit nam

om de begraafplaats gesloten te verklaren en

een nieuwe begraafplaats aan te leggen.15)

Nieuwe algemene begraafplaats

Het gemeentebestuur koos er voor om te

proberen met het kerkbestuur tot overeen-

stemming te komen om de algemene

begraafplaats onderdeel te laten zijn van het

parochiekerkhof op het Maaskantje, zoals dat

ook tot circa 1911 was geweest. Met instem-

ming van het kerkbestuur werd de algemene

begraafplaats ter grootte van 50 vierkante

meter aangelegd. Tevens werd in juni 1948

door B. & W van Den Dungen een verzoek

bij de gemeente Sint-Michielsgestel inge-

diend tot het bouwen van een lijkenhuisje

met een afmeting van 3.5 bij 2,5 meter. 
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Nieuw aangelegd toegangspad vanaf het Maaskantje,

geopend in januari 1958. 

Links van de ingang garage Lavrijssen.

Bouwtekening van het lijkenhuisje van de hand

van de Berlicumse architect H. Tibosch.



Het gebouwtje was een ontwerp van

architect H. Tibosch uit Berlicum.16)

De algemene begraafplaats werd ont-

sloten via het landweggetje langs het

parochiekerkhof (de huidige

Pelikaanstraat). De aanbesteding

voor het slopen van het bestaande lij-

kenhuisje aan het Grinsel en het bou-

wen van een nieuw gebouwtje op het

perceel Sectie B nr. 1462 op het

Maaskantje vond op 2 juli 1948

plaats. Er waren vier inschrijvers:

Christ van Lamoen ad. ƒ 1000,-, de

gebroeders Lamers ad. ƒ 1219,-,

W.H. van Lieshout ad. ƒ 1295,- en

J.C. Meijs voor ƒ 1385,-. Het werk

werd aan Christ van Lamoen,

wonende aan de Litserstraat in Den

Dungen, als laagste inschrijver

gegund.

Bestemming voormalige algemene

begraafplaats

Volgens artikel 25 van de wet uit 1869 moet

een door de gemeente gesloten begraafplaats

gedurende tien jaar onaangeroerd blijven. Na

die periode mag de bewuste grond alleen

bezaaid en/of beplant worden mits er niet

dieper dan 50 cm. gespit, geploegd of gegra-

ven wordt. Van deze bepaling kan alleen met

toestemming van Gedeputeerde Staten wor-

den afgeweken. Het stukje grond van de

voormalige begraafplaats aan het Grinsel

staat anno 2013 kadastraal bekend onder

Sectie D nr. 416 in Den Dungen. Het maakt

deel uit van het op stapel staande inbrei-

dingsplan Jacobs, wat de gemeente al jaren

in voorbereiding heeft. Omdat het perceeltje

ligt ingesloten tussen de woningen die aan

het pleintje van de Mgr. Godschalkstraat

staan en het bezit van de familie Jacobs-van

Lieshout, is het voor de hand liggend dat het

lapje grond bij deze familie in gebruik is. 

Uitbreiding van de parochiële en aanleg

van een nieuwe algemene begraafplaats op

het Maaskantje  

De in 1922 aangelegde begraafplaats dreigde

omstreeks 1958 vol te raken. In het verleng-

de van het bestaande kerkhof werd met een

ongeveer gelijk deel een uitbreiding gereali-

seerd. De Calvarieberg werd eveneens naar

achter verplaatst. Het nieuwe gedeelte is her-

kenbaar aan de saaie eenheidskruizen, een

idee waar toenmalig pastoor Cox een groot

voorstander van was.
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Eenheidskruizen op het parochièle kerkhof.

Ligging van de voormalige algemene begraafplaats op

de huidige sectie D nr. 416. Het ligt achter de bunga-

lows aan het pleintje van de Mgr. Godschalkstraat

tegenover Barbaradael. Het maakt deel uit van het op

stapel staande inbreidingsplan Jacobs. Het gearceerde

deel was gemeentegrond. waarop eerder een begraaf-

plaats was gepland. In 1993 had de gemeente het plan

om daar een woonwagenkampje in te richten.

416



Vanwege ruimtegebrek moest omstreeks

2005 de bijzondere begraafplaats van de St.

Jacobus de Meerdereparochie opnieuw wor-

den uitgebreid. Tegelijkertijd was er op de

algemene begraafplaats in Sint-Michiels-

gestel aan de Nieuwstraat te weinig ruimte,

zodat ook de gemeente zoekende was om

een nieuwe algemene begraafplaats aan te

leggen. Door deze samenloop van omstan-

digheden werd door het Dungense kerkbe-

stuur en het gemeentebestuur van Sint-

Michielsgestel besloten om op gezamelijke

kosten de bijzondere begraafplaats op het

Maaskantje met ongeveer een gelijk deel uit

te breiden. Daarnaast werd ten behoeve van

Sint-Michielsgestel een nieuwe algemene

begraafplaats aangelegd. Beide nieuwe

begraafplaatsen zijn sinds juni 2008  in

gebruik. Tevens werd een deel van de grond

als parkeerplaats ingericht. 

Het is merkwaardig dat de voormalige

“Dungense” algemene begraafplaats op het

Maaskantje door het gemeentebestuur niet

gesloten is verklaard. Voor zover bekend zijn

op deze begraafplaats géén lijken begraven.

Op het Maaskantje liggen in feite momenteel

twee algemene begraafplaatsen. Daarnaast

staat de voormalige algemene begraafplaats

aan het Grinsel in Den Dungen bij het kadas-

ter nog steeds als zodanig bekend onder

Sectie D nr. 416. 

Het lijkenhuisje is al sinds jaren als

bergplaats in gebruik, maar vanwege

de bijzonderheid ervan zou het wense-

lijk zijn om het op de gemeentelijke

monumentenlijst te plaatsen.

Het onderzoek naar de Dungense en

Maaskantse begraafplaatsen heeft een

aantal interessante aspecten aan het

licht gebracht. Vandaar dat er voor

gekozen is om in een apart artikel later

daarop in te gaan.

Noten
1) Harrie Maas, Grafzerken in de Dungense kerk, in:

Het Griensvenneke, jrg. 30 (nov. 2005), nr. 4, 

pagina 93.

2) BHIC, Provinciaal bestuur, inv. nr. 4372 d.d. 

7 februari 1829.

3) Harrie Maas, Demografische ontwikkeling van 

Den Dungen (1801-1913) resp. (1914-1995)  in : 

Het Griensvenneke, jrg. 25 (sept. 2000). nr. 3, 

pagina 47 en jrg. 28 (april 2003), nr. 2, pagina 37.

4) BHIC, Provinciaal bestuur, inv. nr. 4372 d.d. 

15 mei 1830.

5) Idem, d.d. 22 juni 1930.

6) Idem, Staatsblad nr. 65 d.d. 10 april 1869.

7) Idem, Gemeentearchief Den Dungen (1810-1939), 

jaarverslagen inv. nrs. 278 t/m 317.

8) Idem, inv. nr. 105. 

9) Idem, Archief van notaris Van Mens te Berlicum, 

inv. nr. 347, acte d.d. 28 juni 1910.

10)Bekijk ’t maar !, Teksten behorende bij de foto’s 

561 en 562.

11) Idem, Gemeentearchief Den Dungen (1939-1995), 

inv. nr. 568.

12) BHIC, Kerkarchief Den Dungen, inv. nr. 162.

13) Idem,  inv.nr.  163.                   

14) Idem,  inv. nr. 166.

15) Idem, Gemeentearchief Den Dungen (1939-

1995),  inv. nr. 569.

16) Idem,  inv. nr. 899.

24

Het lijkenhuisje dat in 1948 werd gebouwd op

de begraafplaats aan het Maaskantje. 

Er worden al jaren geen lijken meer opge-

baard maar het is in gebruik als opslagplaats

voor de gereedschappen van de mensen die het

kerkhof zo netjes onderhouden.


