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Dungense en Maaskantse begraafplaatsen
(Deel 3): Kloosterbegraafplaatsen
door Henk van Gestel

I

n dit tijdschrift is reeds gepubliceerd
over de geschiedenis van begraafplaatsen, die er ooit in Den Dungen
en het Maaskantje zijn geweest of die
nog in gebruik zijn.1) Bij nader inzien
blijkt het artikel niet volledig te zijn. Eeuwen
geleden hebben er namelijk op het grondgebied van het (toenmalige) dorp Den Dungen
twee kloosters gestaan, die volgens de indertijd geldende regels van de katholieke kerk
zeer zeker een kerkhof in gebruik hebben
gehad. Omdat in het artikel niets over de
bewuste kloosters staat vermeld, zal in deze
bijdrage alsnog hierop worden ingegaan.
Het klooster Baseldonk
In het poldergebied tussen de kern van Den
Dungen en de stadsgrachten van Den Bosch
lagen oorspronkelijk, niet ver van de stad
gelegen, een aantal opvallende hoge donken

waarvan Baseldonk en Eikendonk de meest
bekenden zijn. Zowel Baseldonk als
Eikendonk zijn eeuwenlang bewoond
geweest. Beide donken hebben gemeen dat er
gedurende honderden jaren een klooster op
heeft gestaan, dat in de loop der tijden verdwenen is. Het klooster Baseldonk, ook
genoemd Onze Lieve Vrouwe ad Portum
Coeli, was een convent van de Benedictijnen
dat zich bij de Wilhelmieten had aangesloten.
Het klooster werd in 1205 door Wynandus
van Basel gesticht en heeft tot circa 1542
bestaan. De donk heeft aan deze stichter
waarschijnlijk zijn naam te danken.
BHIC, een Duitse kaart met daarop de omgeving van Den
Bosch anno 1603. Links boven wordt aan de Dungense kant
van de rivier de Aa in een kader Baseldonk aangegeven.
Baseldonk lag aan de “handelsroute”, die vanaf de Bossche
binnenstad via Baseldonk richting Eikendonk naar Den
Dungen liep. Vandaar ging de weg via Schijndel naar
Helmond.
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De monniken leefden volgens de strenge
leefregels van de H. Wilhelmus, die als kluizenaar bekend staat.
Het klooster stond aan de Dungense kant van
de oever van de rivier de Aa ter plaatse van
de huidige Rijnstraat in Den Bosch, circa
vijfhonderd meter ten zuidoosten van de
watertoren.
Het gebied lag dan wel buiten de stadsmuren, maar behoorde tot het dorp Den Dungen
dat tot 1810 deel uitmaakte van de Vrijdom
van Den Bosch. Het klooster mocht niet
meer dan twaalf monniken tellen, die allen
uit de gegoede burgerij van Den Bosch
voortkwamen. Blijkbaar verwierf het klooster nogal wat rijkdommen.2) In 1525 viel het
klooster ten prooi aan brand en plundering.
In 1542 is het gebouw afgebroken omdat de
stad ter wille van de verdediging een watervesting moest worden. Daarvoor moesten
hoge donken nabij de stad afgegraven worden. Mede daardoor werd voorkomen dat
Maartum van Rossum met zijn troepen er
zich zou kunnen verschansen. De monniken
hebben ruim drie eeuwen op Baseldonk
geleefd. Hierna namen ze hun intrek in het
Fraterhuis in Den Bosch. In 1543 kocht de
Orde een pand aan de Windmolenberg tussen
het klooster Bethanië en het Keymgasthuis.
Het onroerend goed werd in 1545 aangekocht. Tijdens de Beeldenstorm in 1566 werden ook daar plunderingen uitgevoerd. De
val van Den Bosch in 1629 leidde tot de verbeurdverklaring van de kloostergoederen. De
monikken vertrokken naar Bokhoven,
Oisterwijk en Turnhout in België. Na een
langdurige juridische strijd kwamen de bezittingen van het klooster in 1678 aan de
Wilhelmieten Monasterium beatae Mariae in
Huijbergen.3)
De begraafplaats van Baseldonk
In het jaar 785 na Christus werd in West
Europa in opdracht van de toenmalige heerser Karel de Grote, overeenkomstig de
opvattingen en bevel van de katholieke kerk,
het cremeren van doden verboden waarna
katholieken uitsluitend nog begraven mochten worden.4) Het ligt voor de hand dat met

name nabij kloosters en kerken een begraafplaats werd aangelegd om hun overledenen
te kunnen begraven. Deze begraafplaatsen
zouden als kerkhoven bekend komen staan.
Het klooster op de Baseldonk zal zeer zeker
een kerkhof hebben gehad. Na de afbraak
van het klooster in 1542 is de donk na verloop der tijd afgegraven om er de binnenstad
mee op te hogen. Vandaar dat het niet voor
de hand ligt, dat daar nadien archeologische
vondsten van dat kerkhof zijn gedaan of er
nog ooit zullen worden gevonden.
Het klooster op de Eikendonk
Een andere opvallende grote donk lag een
stuk verderop richting Den Dungen en staat
bekend als de Eikendonk. De naam heeft het
gebied waarschijnlijk te danken aan het feit
dat de hoge bult in de Dungense polder oorspronkelijk begroeid is geweest met eikenhout. Deze donk met een oppervlakte van
circa 5 hectare lag tussen de 4.2 en 5.0 meter
boven Amsterdams Peil. Vandaar dat de
grond geschikt was om als bouwland te
gebruiken, zodat de bewoners in principe in
hun eigen levensbehoeften konden voorzien.
Daarnaast was de Eikendonk vanaf de
Kleine Hekel in Den Bosch per schuit via de
Dungensche Vaartgraaf bereikbaar. Op de
Eikendonk heeft vanaf het einde van de 15e
tot het begin van de 17e eeuw een klooster
gestaan.5) Het klooster werd vanaf 1467 tot
begin 1472 bewoond door de Kartuizers die
Nadat de Karthuizers naar Vught waren vertrokken, vestigden zich er in 1475 de zusters Tertiarissen. Het klooster op
de Eikendonk of Eykendonck staat bekend als het
Barbaradaelklooster. Het lag aan de handelsroute van Den
Bosch naar Helmond. In de volksmond werd de Eikendonk
tot de uitvoering van de ruilverkaveling “Den Hogert”
genoemd.
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Een detail uit een hoogtekaart
van het gebied rond de
Eikendonk voor de aanleg van
een rondweg om Den Bosch.
De weg over de Eikendonk was
zodanig geprojecteerd dat de
historische lindenbomengroep
gespaard bleef. De Eikendonk is
in het kader aangegeven door
een stippellijn.
Links boven geven de zwarte
blokjes de plaats van de voormalige Kruithoorn aan.
Rechts is de geprojecteerde
Meerse Plas in een kader aangegeven.
Verder is te zien dat de
Eikendonk circa anderhalf tot
twee meter hoger lag dan de
omgeving.

vanuit Olland nabij Liempde afkomstig
waren. Nadat de kloostergemeenschap naar
de Taalstraat in Vught was verhuisd, vestigde
er zich in 1475 een kloosterstichting van de
zusters Tertiarissen.
De zusters waren afkomstig van het klooster
Agnetendal in Dommelen, dat gelegen is in
de Brabantse Kempen. Met veel ups en
downs hebben de zusters het klooster, dat als
Barbaradael op de Eikendonk bekend staat,

tot het beleg van Den Bosch in 1629
bewoond. Tijdens de belegering van de stad
is het klooster vele malen geplunderd, waarna het in verval raakte en in een ruïne veranderde. Na verloop van jaren zijn de restanten
van het klooster geruimd. Daarna heeft er
nog lang een boerderij annex herberg
gestaan. Vanaf deze herberg werd tot de aanleg van de Zuid-Willemsvaart tussen 1822 en
1826 een vaarverbinding via de Dungensche
Vaartgraaf met Den Bosch
onderhouden.

In verband met de verbreding van
de A2 werd op 11 november 2004
de historische groep lindebomen,
die herinnert aan de voormalige
Eikendonk, verplaatst. Op de foto
zie je het personeel van de aannemer die het karwei heeft uitgevoerd
en overige belangstellenden.
Op de achtergrond de A2.
Foto Jan Verhoeff.
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Nadat de vaarverbinding door de aanleg van
de Zuid-Willemsvaart was komen te vervallen, stond er op de Eikendonk nog slechts
één boerderij die omstreeks 1860 na wateroverlast ook is afgebroken. Alleen een eeuwenoude groep lindebomen herinnert ons nu
nog aan de plek waar voorheen klooster
Barbaradael heeft gestaan. Omstreeks 1967
kwam bij de aanleg van de rondweg om Den
Bosch het traject van de weg over de
Eikendonk te liggen. Bij toeval hebben
Dungense amateurarcheologen nog kans
gezien om opgravingen te doen, voordat met
de werkzaamheden werd begonnen. Daarbij
zijn interessante vondsten gedaan waaronder
menselijke overblijfselen, waaruit blijkt dat
er op de Eikendonk een begraafplaats ofwel
een kerkhof is geweest.

Twee nagenoeg ongeschonden schedels die zijn
gevonden bij opgravingen op de Eikendonk.
De schedel op de bovenste foto is van een jonge
vrouw, waarschijnlijk een van de zusters.
De schedel hieronder is van een man, mogelijk
een rector. Opvallend is de kwaliteit van het
gebit in beide schedels.

Begraafplaats
In tegenstelling tot Baseldonk zijn er op de
Eikendonk wel grafresten gevonden. Van het
onderzoek is een uitgebreid verslag opgemaakt.6) De archeologisch vondsten worden
op de heemzolder van de Dungense heemkundevereniging bewaard. Ook in 1983 is in
het gebied rond de Eikendonk archeologisch
onderzoek gedaan waarbij onder meer urnen
en een grafheuvel zijn gevonden.7) Een
bewijs temeer dat de Eikendonk als begraafplaats zeker niet ongenoemd mag blijven.

Skelet, gevonden bij opgravingen op de voormalige
Eikendonk.
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