
n dit tijdschrift werd eerder het wel

en wee beschreven van de plekken in

ons dorp, waar onze dorpsgenoten de

laatste eeuwen begraven zijn.1) Tijdens het

archiefonderzoek is de auteur een aantal

bevindingen en wetenswaardigheden op het

spoor gekomen, die de moeite waard zijn om

de lezer van dit periodiek daarvan kennis te

laten nemen. In dit artikel wordt ingegaan op

het kerkhof rond de Jacobus de

Meerderekerk. 

Cremeren of begraven

Uit archeologisch onderzoek is

bekend, dat in de Late IJzertijd (circa

800 vóór Christus tot het begin van

onze jaartelling) de lichamen van

overledenen in de open lucht werden

gecremeerd. Het cremeren van de

doden vormde in de volgende circa

duizend jaar ook een wezenlijk onder-

deel van de Griekse, de Romeinse en

de Germaanse samenlevingen. In 785

werd door de toenmalige vorst Karel

de Grote een verbod op het cremeren van de

doden uitgevaardigd. Uitsluitend bij epide-

mieën of na veldslagen was cremeren nog

toegestaan. Vanaf dat jaar was in Nederland

het begraven van de overledenen vanwege de

nieuwe kerkelijke opvattingen en voorschrif-

ten regel. Oorspronkelijk werden doden vaak

buiten de nederzettingen begraven. Na de

komst van het Christendom werd het gebrui-

kelijk om de doden, indien er een kerk of een

kapel in de leefgemeenschap was, in of rond-

om het bedehuis te begraven. 

De oudste vermelding van een kapel in Den

Dungen is gevonden in het register van de

hertog van Brabant te Brussel uit circa 1380.

Het dorp telde omstreeks 1400 ongeveer 97

woningen met circa 400 tot 600 inwoners.

Hoewel de gehuchten de Eikendonk, de Hoek,

de Nijvelaar en de Drieborght al eeuwenlang

bewoond werden, woonden de meeste bewo-

ners toen binnen het gebied dat omsloten

wordt door de huidige Bosscheweg – de

Keerdijk – de Poeldonk en de Litserstraat.

Het is aannemenlijk, dat de Dungenaren hun

doden voordat de kapel werd gebouwd ook in

hun woonomgeving hebben begraven. Nadat

de bewoners een kapel ter beschikking had-

den gekregen, zal men zijn overgegaan om de

overledenen rond de dorpskapel te begraven.

Officieel moesten overleden Dungenaren op

op het parochiekerkhof van de St. Jan in 

’s-Hertogenbosch worden begraven. Den 

Dungen maakte immers deel uit van die paro-

chie. De afstand tussen Den Dungen en Den

Bosch was zo groot dat dit in de praktijk niet

werkte. Nota bene, het gebied tussen Den

Dungen en Den Bosch stond regelmatig onder

water, zodat de stad feitelijk vaak onbereik-

baar was. Er is een akte uit 1469, waarin

gesproken wordt van een kerkhof bij de

Dungense kapel. Hieruit blijkt dat de kapel

toentertijd het begraafrecht had. Bij de ver-

heffing van Den Dungen tot zelfstandige

parochie in 1569 werd het begraafrecht offici-

eel overgedragen.2)

Tot het begin van de protestantse periode in

1629 heeft een beperkt aantal vermogende

c.q. invloedrijke katholieke Dungenaren zich

in de kerk laten begraven. Alle overigen over-

ledenen zullen nabij de kapel of rond de latere
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parochiekerk begraven zijn Uit het voor-

staande mag worden aangenomen, dat nage-

noeg alle Dungenaren vanaf circa 1380 in en

rond de kerk zijn begraven.

De weinige protestanten, die in Den Dungen

hebben gewoond zijn ook op het kerkhof

rond de kerk begraven. Aan de hand van een

grafsteen van één protestant is bekend dat

die in de kerk is begraven.3)

Kerkhof of begraafplaats

Een kerkhof is een begraafplaats rond of

nabij een kerk of een kapel. Op een kerkhof

worden uitsluitend de overledenen van één

bepaalde geloofsgemeenschap begraven

zoals katholieken, hervormden, gereformeer-

den of joden. In dat geval spreekt men van

een bijzondere begraafplaats. Kenmerkend is

dat het beheer en onderhoud van een bijzon-

der begraafplaats valt onder de verantwoor-

delijkheid van de betreffende kerkgenoot-

schap. Tot de invoering van de begraafwet

van 1869 was het niet ongebruikelijk dat op

een plaatselijk kerkhof op een apart stukje

ook andersdenkenden werden begraven. In

artikel 13 van voornoemde wet was vastge-

legd, dat iedere gemeente een eigen

(gemeentelijke) begraafplaats moest hebben.

De burgerlijke overheid had overeenkomstig

die wet de opdracht om iedereen na hun

dood, zonder aanziens des persoons, een

laatste rustplaats te bieden. In dat geval

spreekt men van een algemene begraafplaats,

waarbij het beheer en onderhoud uitgevoerd

wordt in opdracht van de (plaatselijke) over-

heid. Zoals in het eerste artikel over begraaf-

plaatsen al werd vermeld, beschikte Den

Dungen pas vanaf circa 1911 over een eigen

algemene begraafplaats. De begrippen bij-

zondere- of algemene begraafplaats moet

men zien als een gevolg van de nieuwe wet-

geving van 1869.

Een nieuw fenomeen

Nadat er in 1829 een verbod was uitgevaar-

digd op het begraven in de kerk, diende zich

in de loop der jaren een nieuwe ontwikkeling

aan. Door vernoemd verbod was het (voor-

aanstaande) Dungenaren de mogelijkheid

ontvallen om in de kerk te worden begraven.

Dat “recht” was voor betrokkenen met name

van belang om de status van de overledene

en zijn familie te kunnen uitdragen. Na het

verbod van 1829 werd iedereen, rijk of arm,

jong of oud op het kerkhof rond de kerk

begraven zonder een (blijvend) gedenkteken.

Aldus kwam men in de anonimiteit terecht.

Maar het zit in de mensen om zich te willen

onderscheiden, ook ná de dood. Via het

plaatsen van een grafmonument kon de sta-

tus van de overledene (en van de familie)

worden benadrukt. Vanaf het midden van de

19e eeuw kwam dit fenomeen in zwang. Dit

nieuwe gebruik was uitsluitend weggelegd

voor personen die het zich financieel konden

permitteren. Het betrof mensen die voorheen

normaliter al in aanmerking zouden zijn

gekomen om in de kerk te worden begraven.

Voor zo ver bekend is van deze nieuwe ont-

wikkeling i.c. het oprichten van een grafmo-

nument in Den Dungen vóór circa 1850 geen

gebruik gemaakt. De eerste overledene met

een grafmonument is van de, in 1856 overle-

den Dungense pastoor, Johannes van Iersel.

Zijn familie had omstreeks 1842 reeds een

grafmonument laten plaatsen op het graf van

hun overleden vader Heiliger Adrianus van

Iersel (1837) en moeder Johanna Maria van

Abeelen (1842) op het kerkhof van de St.

Lambertuskerk in Udenhout. Het grafmonu-

ment van de Dungense pastoor Van Iersel, is

anno 2013 behouden gebleven.4) Het staat

vanaf omstreeks 2005 op de gemeentelijke

monumentenlijst. Opvallend is dat het graf-

monument van pastoor Petrus Verschuure

van de St. Lambertusparochie in Udenhout,

opgericht in 1859, nagenoeg indentiek is met

dat van de Dungense pastoor. Het lijkt erop,

dat de familie Van Iersel daar ook de hand in

heeft gehad.

Grafmonumenten

Het gebruik om grafmonumenten te plaatsen

liep vooruit op de op handen zijnde nieuwe 

begraafwet, die op 10 april 1869 van kracht

werd. In artikel 20 van de bewuste wet werd 

die mogelijkheid als volgt omschreven:

“Indien daartoe voldoende ruimte bestaat,

wordt op de algemeene begraafplaats gele-

genheid gegeven, het uitsluitend regt om lij-

ken in een bepaald graf te doen begraven, 
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hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor den

tijd van minstens tien jaren”.

Artikel 21 vermeldt vervolgens: “Omtrent

het stichten van grafkelders, gedenkteekenen

en kruisen, het plaatsen van zerken en het

onderhoud daarvan worden, zooveel de alge-

meene begraafplaats betreft, bij plaatselijke

verordening de vereischte voorschriften

gegeven”. 

Voor de bijzondere begraafplaatsen, waartoe

de kerkhoven van plaatselijke parochies

behoorden, golden uiteraard de regels van de

door het kerkbestuur en het bisdom opgestel-

de verordening.   

Naast het reeds genoemde monument op het

graf van pastoor Van Iersel zijn er in de 19e

eeuw in Den Dungen minstens vier andere

verzoeken voor het plaatsen van een grafkel-

der en/of grafmonument ingediend. De ver-

zoeken werden allen door leden van de fami-

lie Godschalk ingediend.5) Dat was niet zo

verwonderlijk, want deze familie was in de

negentiende eeuw de meest vermogende van

Den Dungen. Ze behoorden zelfs tot de rijk-

ste van Noord-Brabant. 

De teksten van de verzoekschriften luiden 

als volgt:

1) De erfgenamen van de Dungense gemeen-

tesecretaris Antonius Godschalk verzoeken

de Bossche bisschop in 1862 om aan het

kerkbestuur toestemming te verlenen om een

gemetseld graf voor hun overleden vader te 

mogen laten maken op het Roomsch 

Katholiek kerkhof in Den Dungen. In hun 

brief stellen zij ƒ 300,- aan de kerk te zullen 

schenken. 

Hun verzoek werd ingewilligd. Uit het ver-

zoek blijkt, dat op het graf van de in 1833

overleden vrouw van Antonius Godschalk

nog geen grafmonument was opgericht.

2) Henricus Godschalk verzocht de Bossche

bisschop in 1866 om aan het kerkbestuur

toestemming te verlenen om op het Roomsch

Katholiek kerkhof van Den Dungen voor

zijn vader c. q. de Dungense burgemeester

Gerardus Godschalk, diens ongehuwde doch-

ter en voor zichzelf een grafkelder te mogen

oprichten. Zij stellen ƒ 300,- beschikbaar aan

de kerk.

3) De erfgenamen van Joannes Godschalk

verzoeken in 1874 toestemming te verkrijgen

om een gemetseld graf te mogen maken op

het kerkhof nabij de parochiekerk. Zij stellen

ƒ 300,- voor de kerk ter beschikking.

4) De erfgenamen van Christina Cock-

Godschalk verzoeken de Bossche bisschop

in 1875 aan het kerkbestuur toestemming te

geven om een monument te plaatsen op haar

graf. Zij stellen driehonderd gulden ter

beschikking aan de kerk. 

Uit de vermelde verzoeken mag men opma-

ken, dat de wettelijke voorschriften blijkbaar

ook door het kerkbestuur werd gehanteerd

ten behoeve van het parochiekerkhof. Maar

ook dat men goed bij kas moest zitten om

zich een grafkelder en/of een grafmonument

te kunnen veroorloven.

Het plaatsen van een monument op het graf

van een overledene kwam evenwel geleide-

lijk aan binnen het bereik van een toenemend

aantal Dungenaren. Het oudste grafmonu-

ment in Den Dungen was uitgevoerd in hard-

16

Twee vrijwel identieke grafmonumenten.

Links het gemeentelijk grafmonument van pastoor

Joannes van Iersel (1794-1856).

Rechts het grafmonument van de in 1859 overle-

den Udenhoutse pastoor Petrus Verschuure.



steen, wat een bijzonder kostbare investering

was. Maar vanaf het einde van de 19e eeuw

waren er al relatief-goedkope gietijzeren

kruizen verkrijgbaar. Maar ook die waren

voor maar een zeer beperkt aantal

Dungenaren betaalbaar. Uit de bedrijfsadmi-

nistratie van smid Sjef van Thiel, die over de

periode 1899 tot 1939 bewaard is gebleven,

blijkt dat hij aan minstens een tiental

Dungenaren een gietijzeren kruis heeft gele-

verd. De prijzen van de kruizen variëerden

van ƒ 16,50 tot ƒ 38,50 per stuk. 

Artikel 20 van genoemde wet gaf de moge-

lijkheid om een graf voor onbepaalde tijd te

verkrijgen, of te wel een blijvend graf. Een

veel gebruikt, goedkoper alternatief was het

grafrecht voor tien jaar met de mogelijkheid

om dat telkens voor een gelijke periode te

verlengen. 

Door de plaatsing van een groeiend aantal

blijvende grafmonumenten, het steeds

opnieuw verlengen van de ligduur van de

overledenen en de uitbreiding van de paro-

chie met het Maaskantje in 1917 zorgden er

voor dat de beschikbare grond voor het

begraven te klein was. Hierdoor moest het

kerkbestuur begin 20e eeuw op zoek naar

een nieuwe begraafplaats. Na de aanleg van 

de nieuwe begraafplaats aan het Maaskantje

in 1922 werden voortaan in principe alle

overledenen daar begraven. 

Grondgebruik

Zoals uit het voorgaande blijkt, was de nieu-

we begraafplaats mede het gevolg van de

toename van blijvende grafmonumenten en

een groeiend aantal personen die er voor

kozen om het grafrecht van de overledenen

te verlengen. Deze gebruiken werden steeds

meer regel dan uitzondering en hebben tot

gevolg gehad dat er een tekort kwam aan

begraafruimte. Had men eeuwenlang aan

slechts circa 33 are begraafoppervlakte vol-

doende gehad, sedert 1922 heeft men de

grootte van de begraafplaats tot het zesvou-

dige van de oorspronkelijke oppervlakte

moeten vergroten. Na het van kracht worden

van de begraafwet van 1869 moest door de

gemeente jaarlijks naast het aantal begraven

lijken ook de grootte van de begraafplaats

worden vermeld. Het is daardoor met zeker-

heid bekend dat sinds 1869 de oppervlakte

van de begraafplaats rond de kerk onafge-

broken circa 33 aren is geweest. Op dat

bewuste stukje Dungens grondgebied zijn

sinds circa 1400 (bijna) alle overleden

Dungenaren begraven. Een en ander was

mogelijk omdat het geen gebruik was om

een gedenkteken voor langere termijn op het

graf te plaatsen. Een graf mocht en werd vol-

gens de geldende regels na tien jaar geruimd,

zodat de ruimte opnieuw gebruikt kon wor-

den. Uiteraard nadat eerst de overblijfselen

van de overledene op een vaste verzamelplek

elders op de begraafplaats waren herbegra-

ven. Op die manier heeft eenzelfde stuk
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grond eeuwenlang als begraafplaats van de

Dungenaren gediend. In deel 1 is reeds ter

sprake gekomen dat de begraafplaats rond de

kerk tot omstreeks 1911 voor alle

Dungenaren in gebruik is geweest. In dat

jaar werd een aparte algemene begraafplaats

aan het Grinsel aangelegd, maar daar vonden

jaarlijks maar een zeer beperkt aantal begra-

vingen plaats. 

Uit de gemeentelijke statistieken kan men

opmaken dat er vanaf 1801 tot omstreeks

1922 op het kerkhof circa 3800 overledenen

zijn begraven.6) Een schatting over de perio-

de 1400-1801 levert een gelijk aantal perso-

nen op die er begraven zijn. Het totaal over

de periode 1400 tot 1922 bedraagt circa

7500 overledenen. Het kerkhof rond de paro-

chiekerk mag gerust als het meest intensief

gebruikt stukje grond in ons dorp worden

beschouwd.

Herbegravingen

Volgens artikel 12 van de wet was het onder

strikte voorwaarden mogelijk om een dierba-

re te laten opgraven om het stoffelijke over-

schot elders te laten herbegraven. Dit was

uitsluitend mogelijk op gerechtelijk gezag en

met instemming van de “eigenaar” of nabe-

staanden van het graf, alsmede de verant-

woordelijke burgemeester. In de Dungense

archieven zijn enkele gevallen daarvan te

vinden: 

- Op 5 oktober 1880 stuurde Josephus

Nicolaas Crefcoeur uit Den Bosch aan de

Dungense burgemeester een brief met een

dergelijk verzoek.7) Betrokkene had met wij-

len zijn vrouw Antonetta Verhoeven in Den

Dungen gewoond. Zijn echtgenote was op 6

augustus 1878 in Den Dungen op 72-jarige

leeftijd overleden en was op het R.K. kerk-

hof aldaar begraven. Na haar overlijden was

hij naar Den Bosch verhuisd. In zijn brief

verzoekt hij de Dungense burgemeester toe-

stemming te verkrijgen om zijn vrouw te

mogen laten opgraven en het stoffelijk over-

schot naar de begraafplaats van Den Bosch

in Orthen te vervoeren om het daar te laten

herbegraven. Crefcoeur kreeg de gevraagde

toestemming.

- In 1926 werd de Dungense parochiekerk

uitgebreid met twee zijbeuken die sindsdien

bekend staan als de Jozef- en Mariakapel.

Om de uitbreiding mogelijk te maken moest

een aantal graven geroerd c.q. verplaatst

worden. Aan de zuidzijde van de kerk

(Grinsel) werden de opgravingen en ver-

plaatsing verricht op 17, 18 en 19 maart

1926. Het betrof de graven waarop een

monument of een grafzerk stond. 

Het tweede deel van de werkzaamheden

vond op 6, 7 en 8 april 1926 plaats. Van de

twintig graven waarop geen grafzerk stond

was de betreffende persoon onbekend. In zes

gevallen was zelfs herkenning van het

geslacht niet mogelijk. De werkzaamheden

die onder verantwoordelijkheid van de bur-

gemeester werden uitgevoerd stonden onder

leiding van Mr. A. Mommers.

Laatstgenoemde heeft van zijn werkzaamhe-

den rapport uitgebracht.8) Mommers was in

Den Dungen geen onbekende. Hij had in

1926 het gemeentearchief van Den Dungen

al geïnventariseerd. Daarnaast werd door

hem in opdracht van pastoor Goulmy de

publicatie “De parochie van Den Dungen en

hare kerk (1569-1926)” samengesteld.

- Op 13 mei 1940 werden drie gesneuvelde

Nederlandse militairen begraven op de alge-

mene begraafplaats aan het Grinsel. Op

bevel van de Duitse bezetter werden de drie

op 21 mei 1940 opgegraven en herbegraven

op het H. Hartplein tegenover de Dungense

parochiekerk.9) In 1956 werden de soldaten

op het oorlogskerkhof in Loenen opnieuw ter

aarde besteld.

Begraven zusters

Vermeldingswaard is nog dat er op het

Dungense kerkhof een stukje grond was

gereserveerd voor het begraven van de in

Den Dungen overleden zusters van het

klooster aan de Litserstraat. Uit een geogra-

fisch opgesteld register, dat in 1975 door de

toenmalige kerkhofbeheerder Lamers was

opgesteld, blijkt dat er in dat jaar vier zusters

begraven lagen.10) Als laatste zuster is eind

oktober 1964 Margaretha Maria van der

Heijden begraven. In de loop der jaren werd

het gebruikelijk dat zieke en/of oudere zus-

ters uit plaatselijke dependances naar het

moederhuis in Schijndel verhuisden om daar

te worden verzorgd. Na hun overlijden wer-
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den ze dan op het kerkhof van het moeder-

huis in Schijndel begraven. In deze ontwik-

keling paste het ook dat de vier in Den

Dungen begraven zusters werden opgegra-

ven om op het kerkhof van het moederhuis te

worden herbegraven. De vrijgekomen plaat-

sen zijn inmiddels voor enkele andere over-

leden parochianen gebruikt. 

Kerkhof na 1922

Zoals al gezegd werden na 1922 alle gestor-

venen in beginsel op de begraafplaats aan het

Maaskantje begraven. Toch kon men ook

nog terecht op het kerkhof rond de parochie-

kerk, tenminste als er nog plaats was en men

meer wilde betalen. De tarieven om begra-

ven te worden op het kerkhof rond de kerk

waren aanzienlijk hoger dan van het kerkhof

op het Maaskantje. Zo ontstond de situatie

dat er rond de kerk uitsluitend personen

begraven werden die het zich financieel kon-

den permitteren en die er waarde aan hechten

om daar begraven te worden. Daartoe

behoorden twee kinderloze echtparen:

Wilhelmus van Oorschot en zijn vrouw

Petronella van Gestel, en Wilhelmus Voets

met diens echtgenote Johanna van Oorschot.

Tijdens hun leven lieten beide echtparen

schriftelijk vastleggen waar zij na hun over-

lijden begraven wilden worden. De echtpa-

ren kochten (blijvende) grafruimte, wat

inhoudt dat hun graf zo’n honderd jaar na

hun overlijden in stand blijft. Beide grafmo-

numenten zijn vanwege het verkregen recht

anno 2013 nog steeds op het kerkhof aan de

kant van de Litserstraat te vinden.

Op het kerkhof zijn maar een beperkt aantal

monumentale grafmonumenten uit de tweede

helft van de 19e eeuw behouden gebleven.

Dat duidt er op dat de overige graven zijn

geruimd omdat de grafrechten blijkbaar niet

op tijd zijn voldaan. Het merendeel van de

graven op het kerkhof dateert van het begin

van de 20e eeuw, terwijl een aantal van vrij

recente datum is. 

St. Antoniusklooster

In opdracht van het Dungense kerkbestuur

werd in 1869 het St. Antoniusklooster

gesticht, dat door de zusters van Schijndel

werd beheerd. De zusters hebben zich inge-

zet voor het plaatselijk kleuter- en lager

onderwijs, alsook de zieken- en ouderzorg. 

Het klooster was gereed op het moment dat

de begraafwet van 1869 van kracht werd.

Een en ander heeft voor de Dungense

gemeenschap een belangrijk voordeel gehad.

Iedere begraafplaats moest volgens de wet

voorzien zijn van een lijkenhuisje. Een lij-

kenhuisje is een ruimte of gebouwtje waar in
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afwachting van de begrafenis de lijken

moesten kunnen worden opgebaard. Soms

betrof het mensen die aan een besmettelijke

ziekte waren overleden. Door opbaring in

een speciale ruimte werd de kans op besmet-

ting geminialiseerd. Het was volgens artikel

6 van de begraafwet pas na minimaal 36 uur

toegestaan om een overledene te mogen be-

graven. Deze regel was ingevoerd om te

voorkomen dat personen die schijndood

waren al voortijds werden begraven. Indien

het een onbekende of onvermogende overle-

dene betrof, had de plaatselijke overheid een

wettelijke begraafplicht. Ook in dat geval

werd de overledene in het lijkenhuisje opge-

baard. Wettelijk was een klooster met een

dergelijke voorziening uitgerust. Dat was in

Den Dungen ook het geval, zodat het bou-

wen van een apart lijkenhuisje bij de kerk

achterwege kon blijven. De situatie veran-

derde pas in 1911 toen er aan het Grinsel een

afzonderlijke algemene begraafplaats werd

aangelegd en daar een lijkenhuisje werd

gebouwd. 

Oorspronkelijk vond opbaring van een over-

ledene bij de familie thuis plaats. Na de

Tweede Wereldoorlog werd het door de

omstandigheden steeds meer gebruikelijk dat

de overledene in een speciale ruimte van de

zusters in het klooster werd opgebaard. Het

is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste

mortuaria in bejaarden- of verzorgingshuizen

waren/zijn te vinden. Tegenwoordig is opba-

ring van overledenen een zorg van begrafe-

nisondernemingen, alhoewel het thuis opba-

ren weer aan het terugkomen is. 

Kindergraf

Zoals eerder beschreven zijn er op het kerk-

hof in de loop der eeuwen naar schatting

circa 7500 personen, zowel kinderen als vol-

wassenen, begraven. Opvallend is dat op het

kerkhof rond de kerk slechts één kindergraf

te vinden is. Het kindergrafje is voorzien van

een goed onderhouden monumentje waarop

een engel prijkt. Het betreft het grafje van

Mientje Smits, het vierjarig dochtertje van 

Harrie Smits en Paulina Schakenraad. Haar 

ouders bewoonden met hun gezin het café

tegenover de kerk aan de Bosscheweg. Het

kind was op 19 november 1918 ten gevolge

van de Spaanse griep overleden. Naast het

grafje van het kind schijnt nog een kinder-

grafje te hebben gelegen. Hoewel de funde-

ring nog wel te zien is, blijkt het monument-

je verdwenen. Het betreft mogelijk het grafje

van Gerarda van den Braak, een dochter van

herbergier Antoon van den Braak en Adriana

van Grinsven. Gerarda was een week later

op 25 november 1918 op vijfjarige leeftijd

eveneens aan de Spaanse griep overleden. 

20

Reservering c.q. betaling van een dubbelgraf voor

het echtpaar Wilhelmus en Petronella van Oorschot-

van Gestel inclusief betaling ten behoeve van twee

uitvaartdiensten tweede klas (Archief familie Van

Gestel). 

Rekening van Steenhouwerij A. van Hooff en Zoon uit ’

s-Hertogenbosch voor het leveren van het grafmonu-

ment in 1938 aan de familie Van Oorschot-van Gestel.

(Archief familie Van Gestel).



Vermeldingswaard is nog dat er op het kerk-

hof geen graven van jongeren zijn te vinden.

Die zijn er overigens wel geweest, zij het in

heel beperkte mate. In een lijst van geleverde

gietijzeren kruizen door smid Sjef van Thiel

in het tijdvak 1899 tot 1939 staat in 1917

ook de levering van een kruis aan schilder

Piet Goossens. Uit nader onderzoek blijkt het

kruis bestemd te zijn geweest voor zijn op

19-jarige leeftijd overleden zoon Toon. Het

graf is in de loop der jaren geruimd. Het

bewuste kruis wordt binnen de familie

Goossens nog steeds als een herinnering

bewaard.
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Het grafmonumentje

van Mientje Smits

(1914-1918)

Vier kinderen van Harrie

en Pauline Smits-

Schakenraad. V.l.n.r.: Jo

(1915), Jos (1917), Toos

(1913) en Mientje (1914-

1918). Toos werd in april

van dit jaar honderd jaar.

Links het in 1917 door smid Sjef van Thiel geleverde

gietijzeren kruis ad ƒ 16,50 aan de familie 

Piet Goossens.

Rechts alle leveringen en diensten, waaronder het

grafkruis, aan schilder Piet Goossens door smid Sjef

van Thiel in het jaar 1917. 

(Archief familie Van Thiel).

Opmerkelijk is dat pas bij de aanleg van

de nieuwe begraafplaats aan het

Maaskantje in 1922 een speciale vak werd

vrijgemaakt voor het begraven van overle-

den kinderen.

In deel 3 van deze serie zal onder andere

op het begraven van kinderen worden

ingegaan. 


