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Ten geleide
Dit nummer van het tijdschrift staat geheel in het teken van de oude Tilburgse begraafplaatsen. Het is geschreven door Cees van Raak, die onderzoek gedaan heeft
naar de geschiedenis van de begraafplaatsen en de (kunst-)historische aspecten van de
grafmonumenten. Het verschijnen van het nummer valt samen met een fototentoonstelHng in het Gemeentearchief, die van 14 september t/m 29 november te zien
zal zijn onder de dtel 'De dood niet vergeten'. Begraafplaatsen en kerken vormen bovendien het onderwerp van de 'Open Monumentendag 1991' in Tilburg, welke op 14
september plaatsvindt.
De auteur Cees van Raak geeft in zijn inleiding het kader aan waarbinnen het onderzoek naar de begraafplaatsen in Tilburg geplaatst moet worden. De keuze van de auteur houdt geen waardeoordeel in over de mate van bescherming van de grafmonumenten volgens de monumentenwet of de plaatselijke monumentenverordening. Deze
keuze zal pas in een later stadium plaatsvinden.
Uit het monumentenbudget heeft de gemeente Tilburg een subsidie beschikbaar gesteld, waarmee ze de waarde van de publicatie duidelijk onderkent. Een speciale sponsorbijdrage voor het onderzoek werd verkregen van L . van der Velden Uitvaartverzorging te Tilburg en Monuta Uitvaartverzorging te Apeldoorn.
De redactie

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Tilburg, Melis Gieterijen
Uitvaartverzorging
Apeldoorn.
Van Raak B. V. en Uitvaartverzorging L . van der Velden

B. V.,
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Inleiding
Onder de paraplu van het Monumenten Inventarisatie Projekt (MIP) heeft de gemeente Tilburg speciale aandacht geschonken aan de begraafplaatsen op haar grondgebied. Dit behelsde
het inventariseren van de (kunst)historisch interessante grafmonumenten en het schrijven van
de geschiedenis van de (in ieder geval drie oudste) begraafplaatsen van Tilburg. De inventarisatie gold twaalf begraafplaatsen van vóór 1940, het sluitingsjaar van het MIP. De dertiende begraafplaats van Tilburg viel er buiten. Deze Centrale Begraafplaats West is namelijk in 1965
aangelegd.
Wat onmiddellijk opvalt, is het aantal. Er
zullen weinig gemeenten in Nederland zijn,
die nog zoveel begraafplaatsen binnen hun
grenzen herbergen. Dit heeft alles te maken
met de historische ontwikkeling van Tilburg.
In feite is deze stad ontstaan door de groei en
de onderlinge verbinding van zogenaamde
herdgangen. 'Herdgang' is een administratieve term uit vroeger eeuwen waarmee een
woonkern werd aangeduid. De woonkernen
waren, soms kilometers ver uit elkaar, gesitueerd op locaties van waaruit de schapenteelt bedreven kon worden. Tilburg is een
verzameling dorpen, zegt de historicus. De
socioloog trekt die lijn door en verklaart
hiermee de sterke buurtgebondenheid.'' Deze band werd geconsolideerd door de parochie-indeling.
In totaal zijn 445 grafmonumenten gefotografeerd en beschreven. Dit was de grove inventarisatie. Hiervan is een selectie opgenomen in deze uitgave. Deze laatste keuze is
subjectief.
Wat het historisch gedeelte betreft, is de nadruk op de drie oudste begraafplaatsen komen te liggen. Dit lag in de aard van de opdracht en deze leverden ook de belangrijkste
monumenten op. Daarbij is over hun geschiedenis - met name via het Gemeentearchief Tilburg - de meeste informatie bekend. Ook begraafplaatsen uit vroeger tijden
worden behandeld, zoals het kerkhof rond
de oude kerk van het Heike.
* Cees van Raak (1954)
studeerde Nederlands
en geschiedenis aan het
Moller-Instituut in T i l burg. In het kader van
het Monumenten I n ventarisatie Project
(MIP) inventariseerde
hij het afgelopen jaar
de begraafplaatsen van
Tilburg.
Hij publiceerde enkele
gedichtenbundels, met
name. De dichter en ik
(1988). Diverse tijdschriftpublicaties, ondermeer in Brabantia,
Dietsche Warande &
Belfort en De Tweede
Ronde.

Binnen de monumentenzorg is er nooit veel
aandacht geweest voor oude kerkhoven en
begraafplaatsen. Regelmatig werden oude
graven, danwel gehele kerkhoven opgeruimd. Ongemerkt verdwenen vele graftekens die bijzondere waarde hadden. Onderzoek naar 19de-eeuwse en vroeg-20steeeuwse begraafplaatsen heeft nog veel te weinig plaatsgevonden, maar gelukkig is er een
kentering te bespeuren. Er komt steeds meer
aandacht voor onze cultuur rondom de
dood.2)

Tentoonstellingen hierover trekken veel publiek en ook verschijnen over het onderwerp
meer publikaties dan ooit. Ook van overheidswege komen gunstige signalen. Zo deed
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de toenmalige minister van W V C , Brinkman, in 1985 op alle gemeentebesturen een
beroep om het dreigend verval van begraafplaatsen en grafmonumenten te voorkomen.
Hij voegde hieraan een aantal suggesties toe,
variërend van stimuleringsmaatregelen tot
het plaatsen op de gemeentelijke dan wel
rijksmonumentenlijst.^'
Vorig jaar verscheen de modelverordening
op gemeentelijke begraafplaatsen van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.'"
J.van der Woude houdt daarbij een pleidooi
voor een letterlijke en figuurlijke inpassing
van de dodenakkers in de plaatselijke samenleving: zij moeten beter toegankelijk worden, liefst midden in de stad komen te liggen
en meer parkachtig aangelegd, zodat het er
goed toeven zal zijn. Ook komt hij tegemoet
aan de eerdere circulaire van Brinkman: inventarisatie en historisch onderzoek is dringend nodig.
Ten slotte stelt Van der Woude een 'commissie voor de begraafplaats' voor. Hierin nemen mensen zitting die bekend zijn met de
omgeving ter plaatse: van streekhistorici,
steenhouwers, uitvaartondernemers tot vertegenwoordigers van de kerk, de monumentenzorg en rouwverwerkingsgroepen. Deze
commissie kan door B & W ingeschakeld
worden bij alles wat de begraafplaats aangaat.
Er zijn ook particulieren en organisaties die
zich sinds jaar en dag sterk maken voor de
instandhouding van het funerair erfgoed. De
Vereniging Terebinth is hier een goed voorbeeld van.''
Met deze publikatie hoop ik de zeker groeiende interesse voor begraafplaatsen en hun
speciale geschiedenis en cultuur nog meer
aan te wakkeren.
Ten slotte wil ik de diverse medewerkers van
Publieke Werken Tilburg en het Gemeentearchief hartelijk danken voor hun medewerking. Speciale dank aan drs. G.J.W.
Steijns, gemeentearchivaris en drs. Joost van
Hest, kunsthistoricus, voor hun steun en adviezen.

Cees van Raak

De oude begraafplaatsen van
Tilburg
Ten tijde van de Germanen en de Romeinen brachten de bewoners het lijl< buiten de woongemeenschap om er zeiier van te zijn dat een toch nog terugkerende geest buiten het dagelijkse
bestaan kon worden gehouden. In eerste instantie waren hun rituelen er namelijk op gericht
de geest van de dode te verjagen.'* Bij de buiten de stad liggende begraafplaatsen van de Romeinen (o.a. catacomben) ontstonden de oudste grafkerken van de christenen.
Het gebruik om te begraven binnen de gemeenschap stamt uit de vroege Middeleeuwen, toen
de kerk met omliggend terrein (Cimiteria Ecclesiae) hierin geplaatst werd. Van het terrein bij
de kerk benutte men slechts een gedeelte om te begraven; andere zaken zoals het rechtspreken,
het houden van jaarmarkten, het telen van fruit vonden er ook plaats.^' Vaak was er een
school op gevestigd.^' Beenderen die te voorschijn kwamen bij het delven van nieuwe graven
of na een fikse regenbui (er bestonden geen regels voor de diepte van het graf) of opgegraven
werden wegens plaatsgebrek, bracht men naar het knekelhuisje of ossuarium, dat meestal tegen de kerkmuur aangebouwd stond. De menselijke restanten werden bewaard, omdat het geloof in de verrijzenis van de doden letterlijk leefde. Het was nauw verbonden met de opstanding van Jezus Christus (1 Kor.15:12-13). Degenen die bij Hem behoorden zouden mét Hem
opstaan en daarbij bleef de identiteit met het aardse lichaam bewaard (1 Kor.l5:20vv).
Nadat het Concilie van Mainz in 813 toestemming gaf voor het begraven in de kerk, was dit
dan ook de reden waarom men zo dicht mogelijk bij de meest heilige plek in de kerk - het altaar
waarin de relieken van de martelaren bewaard werden (een herinnering aan de grafkerken) begraven wilde worden. Naarmate men meer in de uithoeken van de kerk kwam te liggen, kostte het minder, en buiten het gebouw, op het kerkhof, hoefde men het minst te betalen. Al met
al groeide dit uit tot een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk.
Begraven in en rond de oude kerk van Tilburg
Van het oudste kerkgebouw van de parochie
(West-)Tilburg is niets bekend. Er bestaat
pas een vermelding uit 1232. I n dat jaar vond
de schenking plaats van de patronaatsrechten van de kerk van West-Tilburg aan de abdij van Tongerlo." Aannemelijk is dat het
gebouw op dezelfde plaats heeft gestaan als
zijn opvolgers.
Een nieuwe kerk werd tussen 1430 en 1483
gebouwd en elf jaar later na een brand hers t e l d . D a t de gegoede ingezetenen zich in
deze kerk lieten begraven, bewijzen testamenten die soms zelfs uitdrukkelijk vermelden waar het graf diende te komen of in welk
bestaand graf men begraven wilde wor-

tingsstukken verwijderd, behalve deze tombe.*' Het bestellen van een graf in de kerk
door de rijkere katholieken bleef tijdens de
protestantse overheersing echter wel gebruikelijk. Overigens bleven ook de protestanten, zoals overal elders in de republiek, hun
doden in de kerk begraven, hoewel het van
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afb. 1 Sepialekening van
de zerk op de graftombe
van Huijbert van Matsen, heer van Tilburg
(Brabantia-coll.
Katholieke Universiteit
Tilburg).

Nadat de kerk tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in 1595, in brand gestoken was door de
Spanjaarden (hun protestantse tegenstanders
hadden zich erin verschanst), werd ze weer
hersteld. Vanaf deze tijd zijn er meer gegevens over bekend. Zo vermeldt pastoor Beris
in een brief uit 1615, dat er een voorstelling
van de Verrijzenis op het kerkhof had
gestaan."' In o f kort na 1612, tijdens de herbouwperiode die tot 1617 duurde, kreeg een
monumentale graftombe voor Huijbert van
Malsen, Heer van Tilburg, een plaats in het
hoogkoor.'' Bij het overgaan in protestantse
handen in 1633 werden alle 'paapse' inrich-
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waarbij de katholieken voor de komende 150
jaren geen absolute godsdienstvrijheid meer
kenden, was het gewoonte om op de graven
een houten kruis te plaatsen. Deze gewoonte
bleek een doorn in het oog van de protestantse overheerser. Op 1 april 1652 vaardigde de
drost Abraham van Wesep, ingevolge richtlijnen van hogerhand, een verbod hierop uit
en tevens verbood hij het gebruik van de met
grote kruisen gesierde baarkleden van de gilden.'"

afb. 2 Fragment uit
aquarel van Jan de Beijer uit 1742, met de toegangspoort en de muur
die het gehele kerkhofterrein omvatte.

afb. 3 Schets van frater
Domitianus Simons uit
1970 van de kerk en omgeving in de 17e eeuw.

oorsprong een uitdrukkelijk katholieke gewoonte was. Voor hen golden de functies
van memento mori, van statussymbool en
van bron van inkomsten kennelijk net zo.'''
Ook begroef men de katholieke en de protestantse doden op het kerkhof door elkaar.
Wel veranderde het uiterlijk ervan, zoals we
verderop zullen zien. Omdat het beheer van
de kerk een taak geworden was van de wereldlijke overheid, het protestants gemeentebestuur, kwam het toezicht op het kerkhof
en op het begraven in protestantse handen.
Een aquarel van Jan de Beijer uit 1742 (zie
afbeelding) laat de lage muur zien, die de
kerk en het kerkhof scheidde van het omliggende terrein. Deze muur omsloot alle zijden
en had aan de kant van de tegenwoordige
Oude Markt een poort, waarin wellicht een
zogeheten duivelsrooster lag, zodat loslopende varkens en andere beesten (en de duivel
met z'n bokkepoten!) niet op het kerkhofterrein konden komen. Het geheel had volgens
het belastingkohier van de honderdste penning een oppervlakte van ongeveer twee lopensaten, dat is plm. 33 aren. Op een afstand
van enkele meters van de kerk lag de school
aan de westzijde tegen de kerkhofmuur. In
1617 is deze vervangen door een nieuwe
school, gelegen aan de zuidzijde van de kerk,
ook tegen de muur van het kerkhof, dat hier
smaller was dan aan de westzijde.^' De
schets hiernaast verduidelijkt de situatie.^'
Het kerkhof was de begraafplaats voor de
dorpelingen. Vanouds werd daar voor een
hgplaats van een volwassene één gulden en
voor een klein lijk vijf stuivers betaald. Ook
meldt Simons dat de gewone graven in de
kerk zes gulden en meer kostten.'"' Vóór
1648, het jaar van de Vrede van Munster,
58

Van katholieke zijde weigerde men te betalen
voor het begraven en het luiden van de klok.
Die inkomsten kwamen namelijk in de kas
van de Hervormde Kerk terecht. Op 1 j u n i
1652 wendde dominee Lemannus zich tot
drost en schepenen met het verzoek dat in
Tilburg en Goirle, zoals in andere plaatsen,
een 'recognitie' (betaling) voor het begraven
aan de kerk betaald zou worden. Het verzoek werd ingewilligd, maar er vond nog
steeds geen betaling plaats. De Raad van
Brabant bemoeide zich er in 1654 mee en
toen werd het gevaarlijker om niet te betalen.
De toenmalige heer van Tilburg, Schetz van
Grobbendonck, stelde daarop voor dat het
dorpsbestuur als collectief, in plaats van de
merendeels katholieke individuele dorpelingen, jaarlijks honderd gulden zou betalen.
Dit gebeurde ongeveer vijfmaal, daarna niet
meer.'^' Voor het begraven in de kerk betaalden de katholieken hun rekeningen overigens wel aan de Hervormde Kerkeraad.
In de periode van de Verlichting (principe
van vrijheid, gelijkheid en broederschap)
kwamen er steeds meer bezwaren op tegen
het begraven in en om de kerken, zowel vanuit ethisch als hygiënisch oogpunt. I n het algemeen pleitte men in de diverse verhandelingen en redevoeringen voor het aanleggen

1
afb. 4 Fragment van de
grafzerk van Rachel
Duykens (+16
maart
1669), afkomstig uit de
oude parochiekerk.
Gevonden in 1983 op het
terrein van de voormalige steenhandelaar
P.B.
Clercx aan de Clercxtraat.

afb. 5 Eerste
bekende
foto van de begraafplaats aan de Bredaseweg, genomen voor of in
1892, met de eerste beelden: de apocalyptische
engelen aan weerszijden
van de toegangspoort en
rechts Johannes de Doper. Zie pag. 61.

van begraafplaatsen buiten de bebouwde
kom.
Na de komst van de Fransen en het ontstaan
van de Bataafse Republiek in 1795 mochten
de katholieken weer openlijk hun godsdienst
praktizeren. In hetzelfde jaar werd een decreet uitgevaardigd dat begraven in kerken
en op kerkhoven verbood. Het haalde weinig
uit. Naast emotionele weerstand waren hiertegen ook vele financiële bezwaren. Twee
jaar later trok men het verbod in en het aanleggen van begraafplaatsen buiten de bebouwde kom werd nog slechts aangemoedigd.''** Maar de gewoonte van ongeveer
duizend jaar was gedurende de 18de eeuw
een steeds nijpender probleem geworden.
Ook in Tilburg, in 1785 inmiddels een gemeente van 8665 zielen.''' Hierover bestaat
een schrijnende beschrijving uit ca. 1795:
'...Dat de Lijken te midden in het meest bewoonde gedeelte van het Dorp
worden
opeengestapeld,
zoodanig dat de Graven
voor de deuren der bewoonderen worden gemaakt en dat de menigte Volks die het Kerkhof uithoofde van deszelfs gelegentheyt dagelijks moeten passeeren, geduurig treeden
op Menschen beenderen, Bekkeneelen
of
stukken en Brokken van Doodkisten, ja dat
zij die er bij avond over gaan gevaar lopen
om in de open graven en Kuylen te loopen,
zoo als zulks reeds verscheyde malen gebeurd
is...' Het stuk eindigt met het verzoek te
stoppen met het begraven van de doden op
het nu bestaande kerkhof en de mededeling
dat ervoor in de plaats een of meer geschikte
begraafplaatsen aangelegd zouden worden,
die afgelegen liggen van de woningen van de
levenden.'*'

Bij de inlijving van ons land bij het Franse
keizerrijk in 1810, gold hier voortaan de
Franse wetgeving. Zowel de Code Civil uit
1804 als de Code Pénal uit 1810 werd van

kracht. De eerste verbood het begraven binnen de bebouwde kom en verordende dat
nieuwe begraafplaatsen 35 a 40 meter van
steden en grote dorpen zouden worden aangelegd. De tweede wet stelde de overtreders
van het lijkbezorgingsrecht geldboetes en gevangenisstraffen in het vooruitzicht.''''
Op 6 oktober 1810 stuurde de prefect van het
Département des Bouches du Rhin, Fremin
de Beaumonte, een 'missive' aan maire (burgemeester) Martinus van Dooren, waarin hij
vroeg naar de begraafgebruiken in deze gemeente (Tilburg was overigens in 1809 door
koning Lodewijk Napoleon tot stad verheven). Voortaan zouden de teraardebestellingen buiten de stad moeten plaatsvinden, op
een hooggelegen plek om stankoverlast en
waterverontreiniging tegen te gaan. En de
prefect eindigde zijn bericht met de opdracht
een hiervoor geschikte plek aan te wijzen.'^'
Van Dooren reageerde op 24 oktober 1810.
Na de penibele situatie in en rond de kerk beschreven te hebben, deelde hij mee: 'Ik heb
mij op eene geschikte plaats tot het aan leggen van een nieuw Kerkhof geïnformeerd, en
of schoon noch niemand gevonden heb, die
Zijne erve wil verkoopen, is er zeer zeker
geen geschikter plaats dan een of ander Acker in een uitgestrekte plek lands van circa
een uur in den omtrek, genaamd de Schijff
en geleegen in 't Centrum dezer gemeente op
een genoegzaamen afstand van alle de heerden.
Aldus geschiedde. Tilburg was hiermee een
van de weinige gemeenten die daadwerkelijk
gehoor gaven aan het decreet van 1804. D i verse factoren, zoals de urgente situatie, de
voortvarendheid van maire Van Dooren en
de beschikbaarheid van de benodigde grond,
zullen zeker meegespeeld hebben. En zo verscheen op de gemeenterekening van 1811 de
post 'aquisition d'un terrain pour la Cimetière, avec les frais d'Enclos' (verwerving van
een terrein voor het kerkhof, met kosten
voor omheining) ten bedrage van 2000
f r a n c . D e nieuwe begraafplaats was een
feit!
De nieuwe begraafplaats van Tilburg
Bierbrouwer Bartel Mombers, eigenaar van
herberg 'De Vos en de Craen', op de hoek
van de Heuvelstraat en de tegenwoordige JuUana van Stolbergstraat, kocht begin 1811,
in opdracht van de maire, van zijn nicht Cornelia van Liemdt weduwe Couwenbergh, akkerland in de Schijf ten behoeve van de nieuwe begraafplaats voor T i l b u r g . " De grootte
bedroeg ca. 160 x 40 meter, de vorm van een
langgerekt voetbalveld. In de twee daaropvolgende jaren werd er nog niemand ter aarde besteld, kennelijk gebeurde dat nog steeds
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op het oude kerkhof rond de kerk. Tot 21 o f
22 december 1813. Bartel Mombers, nota bene de aankoper van de grond, staat te boek
als de eerste dode die begraven werd op de
nieuwe begraafplaats, samen met de vrouw
van F. Kraij, de weduwe van Schermburg en
een kind van Manni.^'
Na 1813 is er niemand meer op het oude
kerkhof bij de kerk begraven. Een deel ervan
had in de loop van de voorgaande twee eeuwen als marktterrein een meer profane functie gekregen. Ook het verkeer tusen de Nieuwe Dijk (de tegenwoordige Bisschop Zwijsenstraat) en het Marktveld ging hierover.-"
Dit Marktveld strekte zich definitief over het
oude kerkhof uit toen in 1850 het gedeelte
voor de toren geplaveid werd.''* Vanaf dat
moment kon er officieel markt gehouden
worden voor de kerkdeur.
Twee gebeurtenissen uit die jaren, die zijdelings van belang zijn voor deze geschiedenis,
zijn de restitutie van de kerk aan de katholieken in 1823^' en de aanleg van de Bredaseweg in 1826*'- Nadat de katholieken hun
kerkgebouw eindelijk terugkregen, bleek dit
in zeer slechte staat te verkeren en tevens te
klein geworden voor de sterk gegroeide parochie. Het oude gebouw werd dan ook afgebroken, op de toren na.^> In de nieuwe kerk
van het Heike, voltooid in 1829, mochten
geen doden meer begraven worden. Een Koninklijk Besluit uit 1827 bepaalde namelijk
dat per 1 januari 1829 niet meer binnen de
bebouwde kom mocht worden begraven.^'
Zodoende is er nergens een graf in een kerk
in Tilburg overgebleven.
Dat het Goirke al redelijk snel na de opsplitsing van Tilburg in twee parochies in 1797
(waarover straks meer) wel over een eigen
kerkhof kon beschikken, èn dat de parochianen van het Heike hun doden op een nietkatholieke begraafplaats ter aarde moesten
bestellen, zijn wellicht belangrijke drijfveren
geweest voor pastoor Duchamps (pastoraat
1807-1832) om te ijveren voor een eigen, parochiale begraafplaats. Maar in die tijd waren de voorbereidingen voor de bouw van de
nieuwe kerk in volle gang en dat had toch
prioriteit. In ieder geval zette pastoor Duchamps zich pas in 1828 ervoor i n . ' ' Bij het
toenmalige bijna geheel roomse gemeentebestuur vond hij de gewenste medewerking
om een deel van de begraafplaats in de Schijf
over te nemen. Een rapport van een adviescommissie aan de gemeenteraad d.d. 24
maart 1830 meldt dan ook, dat de algemene
begraafplaats niet zo groot hoefde te zijn en
dat daarom het gehele westelijke gedeelte
aan de parochie het Heike afgestaan kon
worden."" De raadsvergadering van 20 september 1830 besloot tot een schatting van de
60

waarde van dit westelijk deel, groot 47,7
aren. De rest, 10,7 aren, bleef bestemd voor
de algemene begraafplaats.'" Op 21 maart
1832 vond de overdracht per onderhandse
akte plaats. De prijs bedroeg 580 guldens,
waarvan er 150 bedoeld waren voor de beukenhagen in het zuidwesten en het noorden
en voor de helft van de haag die de twee gedeelten scheidde.'^' Pastoor Duchamps, die
bij de ingebruikneming van de nieuwe kerk
in 1829 al ziek was, heeft het contract nog getekend.
Het is mogelijk dat het geld voor de nieuwe
katholieke begraafplaats geschonken is door
de gefortuneerde Thomas ('Parijs') van
Dooren, de broer van Martinus van Dooren.'3' I n het Register van jaarrekeningen
1823-1878 van de parochie is deze eventuele
gift echter niet terug te vinden.'''' Het graf
van Thomas van Dooren (1754-1836) en zijn
vrouw Maria Delfontaine (1757-1827) behoort tot de oudste graven en ligt op een prominente plek op de begraafplaats (zie selectie
grafmonumenten).
In mei 1832 volgde Zwijsen (pastoraat
1832-1854) pastoor Duchamps op. H i j zag
dat Tilburg een groeiende stad was en, hoewel er in 1834 nog niet direct behoefte
bestond aan uitbreiding, wilde hij kennelijk
voldoende reservegrond hebben.''' Met de
aankoop van 'een perceel Bouwland, gelegen
binnen Tilburg in de Schijf, groot een en dertig roeden twintig ellen, belendende oost Johanna Theresia Backx, en een akkerweg,
zuid de groote weg der eerste klas nummer
acht ( = Bredaseweg) en noord de begraafplaats, van mejuffrouw Pessers, weduwe van
wijlen Roelof Piggen, rentenierster' voegde
Zwijsen een flink stuk toe.'*' Ook het kleinere stuk op de hoek (4,93 aren), behorende
aan Johanna Backx, werd gekocht. Twee
jaar later kon de bermsloot langs de noordzijde van de Bredaseweg gekocht worden van
het bestuur der Domeinen (rijkseigendom),
lengte 180 meter, breedte 4 meter, voor de
prijs van 79 gulden en 20 cents.'''' Hiermee
was de volledige zuidgrens langs de Bredaseweg bereikt.
Ten tijde van het pastoraat van Joannes van
Schijndel (1854-1871) breidde de katholieke
begraafplaats met de toevoeging van grond
van mejuffrouw van Gils (66 roeden en 40 ellen, 1859) zich verder in het noorden uit. Het
hierbij behorende eigendomsbewijs vermeldt
de bepaling dat 'de verkoopster,
zoomede
hare grootmoeder, hare moeder en haren
broeder als zij in Tilburg kerkelijk begraven
worden, op de eerste klas van gezegde Begraafplaats zonder betaling der gewone regten' hun laatste rustplaats kregen. De som
bedroeg 1600 gulden.'»' Later, in 1866,

Kerkhof Heike.

In de tijd van één grote - algemene - begraafplaats, 1813-1832, had iedere kerkelijke gezindte haar eigen afdeling, met name de katholieken en de protestanten. Voor deze laatste groep echter met uitzondering van de
jaren 1823-1828, zoals we nog zullen zien. De
joodse Tilburgers begroeven in die tijd hun
doden in Oisterwijk.

TILBURG.

afb. 6 Begraafplaats aan
de Bredaseweg
omstreeks
1905.

kocht Van Schijndel nog meer grond aan,
ten bedrage van 2000 gulden. Ditmaal van R.
Piggen, zoon van eerder genoemde mej. Pessers.
Uit 1865 stamt een 'Reglement op de Parochiale begraafplaats der kerk van 't Heike'.
Artikel 3 hieruit meldt dat de begraving der
lijken volgens vier klassen geschiedt, waarvoor op de begraafplaats afzonderlijke afdeHngen zijn aangewezen. De kosten, opgenomen in artikel 18, zijn voor iedere plaats in
de eerste klas 10 gulden voor een groot lijk
en 5 gulden voor een kinderlijk, i n de tweede
klas respectievelijk 6 en 3 gulden, in de derde
klas 1 gulden 50 en 1 gulden en iedere plaats
in de vierde klas is gratis. I n artikel 5 wordt
de betaling voor kruisen en andere gedenktekens geregeld: in de klassen 2, 3 en 4 kosten
ze 2 gulden 50, maar dit bedrag werd na de
invoering van de Begraafwet op 10 april 1869
verdubbeld. I n artikel 10 staat het recht opgenomen om i n een bepaald graf begraven te
worden dat ten eeuwigen dage onaangeroerd
blijft, tegen betaling van 35 gulden per vierkante el.''> Pastoor Van der Lee (pastoraat
1871-1891) wijzigde deze 'eeuwigheid' op 21
j u l i 1873 i n 70 jaar: 'Dewijl men vreesde dat
door het aankoopen van graven, volgens
Art. 10 van dit Reglement, het Kerkhof, niet
tegenstaande zijne uitgestrektheid te klein
zou worden ...
De Calvarieberg ontstond i n 1865 en tegelijkertijd plaatste ijzer- en staalhandel P.
Mercx uit de Nieuwlandstraat het kruisbeeld
met corpus aldaar. Niet bekend is o f bij deze
gelegenheid ook de figuren van Maria en
Johannes tot stand zijn gekomen. Z i j kunnen ook later geplaatst zijn, maar in ieder geval vóór 1892, blijkens een foto uit dat jaar.
De inscriptie in de sokkel van het Mariabeeld
('Maria/zij dank/moeder/is genezen') wijst
op een schenking.^'*

We hebben gezien dat i n 1832 de algemene
begraafplaats sterk verkleind werd door de
verkoop van het grote, westelijke deel aan de
parochie het Heike. Iets meer dan eenvijfde
deel bleef gemeentelijk bezit. Dit stond bekend als het 'gereformeerd kerkhof'. Hierbij
zij
aangemerkt
dat
de
aanduidingen
(Nederduitsch-, Nederlands-) Hervormden
en Gereformeerden tot het jaar van de afsplitsing door elkaar gebruikt werden. I n T i l burg ontstond de Gereformeerde Gemeente
in engere zin in 1894.^^'
Op 2 mei 1874 behandelden burgemeester en
wethouders een 'missive' van het Hervormd
Kerkbestuur, waarin gevraagd werd 'ten behoeve harer Gemeente tegen billijk te stellen
voorwaarden aan haar af te staan het zoogenaamd
Gereformeerd
Kerkhof' .'^^'i Hier
stond de gemeente niet onwillig tegenover,
want reeds i n hetzelfde jaar had zij van het
Armbestuur een perceel ter vervanging gekocht, gelegen aan de Oisterwijksebaan (het
gedeelte dat tegenwoordig St.Josephstraat
heet). Deze grond lag naast de begraafplaats
van de parochie de Heuvel (aangelegd in
1873).2''' De verkoop aan de Hervormde Gemeente (Bredaseweg, 10,7 aren) behelsde een
bedrag van 525 gulden, de koop van het
Armbestuur (Oisterwijksebaan, 11,14 aren)
280 gulden.^'' Beide transacties keurden Gedeputeerde Staten goed
en op 8 april 1875
tekenden in bijzijn van notaris Van de Mortel de gemeente Tilburg en de Hervormde
Gemeente de akte.^''* Tot 1930 zouden de
katholieken van de parochie het Heike samen met de hervormden van Tilburg hun doden aan de Bredaseweg begraven. Overigens
lag de ingang van de protestantse begraafplaats aan de toenmalige Lange Schijfstraat
(nu Noordhoekring). Onder het pastoraat
van Van der Lee werd de kant aan de Bredaseweg verfraaid. I n 1887 vond de aanbesteding plaats van het ijzeren hekwerk en de
hardstenen onderdelen van de ontworpen
omheining. Aangenomen mag worden dat
het door Van der Schoot gemaakte hekwerk
in hetzelfde jaar gereed is gekomen. O f daarna meteen de eerste beelden op de pijlers geplaatst zijn, is niet bekend. Wel dat de eerste
drie beelden, de apocalyptische engelen aan
weerszijden van de toegangspoort én dat van
Johannes de Doper ter rechterzijde, blijkens
een foto (zie p. 59) in 1892 al geplaatst waren. Tegenwoordig staan er 19 beelden, een
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afb. 7 Ingang verdwenen
protestantse begraafplaats aan de voormalige
Lange Schrijfstraat (nu
Noordhoekring).
Foto
1953.

aartsengel Michaël verdween via de sloop
naar café D ' n Ekster in Biest-Houtakker.
Het merendeel van de heiligen, waarvan de
keuze kan samenvallen met de patroonheilige of persoonlijke devotie van de schenker,
werd geschonken. Het neogotische hekwerk,
de sokkels en de beelden staan sinds 1974 op
de rijksmonumentenlijst.^^' I n de beginperiode van het nieuwe hekwerk aan de Bredaseweg liet pastoor Van der Lee de eikebomen
ervoor rooien, opdat het ijzer niet aangetast
zou worden door de drup van de bomen. Tevens dempte men de daar nog aanwezige
bermsloot. Langs de toenmalige Lange
Schijf straat stond een eenvoudige schansmuur met, zoals gezegd, de toegang tot de
protestantse begraafplaats.
J . H . E . Rückert, de in 1912 aangetreden directeur van Publieke Werken, ontwierp een
uitbreidingsplan voor deze stad, zoals de
Woningwet van 1902 vereiste. I n 1917 werd
dit Algemeen Uitbreidingsplan der Gemeente
Tilburg aan de gemeenteraad gepresenteerd.^'' Hierin oordeelde h i j , dat zowel uit
stedebouwkundig als uit hygiënisch oogpunt
nieuwe begraafplaatsen op geruime afstand
buiten de stadsbebouwing aangelegd dienden
te worden. Rückerts voorstel voorzag in één
nieuwe, grote begraafplaats in het zuiden
van de stad, die zowel voor katholiek, protestants, joods als algemeen gebruik zou dienen.3"' I n j u l i 1920 werd dit door zijn opvolger (Rückert was in 1917 vertrokken en een
jaar later gestorven) in een plan gepresenteerd, en in datzelfde jaar vroeg het gemeentebestuur aan de diverse gezindten een mening hierover met het verzoek o f op hun medewerking gerekend mocht worden.3'' Er
was nu echter sprake van twee grote begraafplaatsen, een voor het noordelijk deel van de
stad en een voor het zuidelijk deel (de grens
ertussen gevormd door de spoorbaan BredaDen Bosch).
Hoewel de parochie het Heike in 1925 hierom voor 25.000 gulden grond aan de weg
naar Riel gekocht had^^', is ook dit plan
nooit gerealiseerd. Wel kocht de gemeente in
1926 een perceel grond aan de Gilzerbaan
voor een nieuwe algemene begraafplaats, ter
vervanging van die aan de Oisterwijksebaan,
en bestemde zij, met het oog op geplande
veranderingen in de verkeerssituatie, een deel
ervan voor een bijzondere begraafplaats ten
behoeve van de Nederduitsch Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde Kerk (zie
hierna).33'

In 1959 doemde het gevaar van sluiting van
de begraafplaats aan de Bredaseweg op. De
gemeente zou dat het liefst willen, zodra er
een nieuw kerkhof bij het Wandelbos gereed
was gekomen.3''' Ook dit is nooit gereaU62

seerd. Het gevaar van verdwijning stak eind
jaren zestig weer de kop op, en het kerkbestuur had vanwege de exploitatiekosten ervan geen bezwaren. Het bisdom had zelfs al
een taxatie laten doen.35' Was dit doorgegaan - en het paste geheel in de sfeer van die
dagen - dan zou een groot gedeelte van de
dan voormalige begraafplaats onder het asfalt verdwenen zijn voor een noodzakelijk
geachte verdere doorbraak van de Paleisstraat (nu Schouwburgring) naar de Bredaseweg.3*' Nog immer stuit men op restanten
van de eerste dodenakker (het kerkhof rond
de oude kerk) van Tilburg, recent bij de
nieuwbouw op de Oude M a r k t . Bij vroegere
werkzaamheden opgedolven beenderen en
schedels werden herbegraven in de Calvarieberg van de begraafplaats op de Bredaseweg.
Zo schreef pastoor Van Heek (pastoraat
1915-1937) in 1925 aan B & W van Tilburg
het volgende: '...dat, ofschoon ook lange jaren niet-katholieken rondom de kerk onzer
parochie begraven zijn, wij uit eerbied voor
de overledenen, er geen bezwaar tegen maken, dat die overblijfselen,
welke op de
Markt bij opgravingen gevonden worden, in
een kuil van den Calvarieberg geborgen worden. '3'' Gezien de naam de juiste plek, want
Calvarië, de plaats van de kruisiging van Jezus, komt van het Latijnse calva, wat schedel
betekent.

Het kerkhof van het Goirke
Sedert 1716 kende Tilburg twee schuurkerken, waarin de katholieke bevolking de godsdienstoefeningen kon bijwonen. Door de gedwongen afstand van de kerk in 1633 aan de
protestanten hadden de Tilburgse katholieken reeds verschillende uitwijkplaatsen gekend om hun geloof te belijden. De twee
schuurkerken bevonden zich op het Heike
(vanaf 1691) en op het Goirke. Het Goirke
was ook de plaats, waar de pastoor sinds
1719 resideerde. Na de Franse periode, in
1816, Het Mathias Stals (pastoraat 18121826) aan de noordkant van de schuurkerk
een kerkhof aanleggen. Het Goirke is dan inmiddels door de afsplitsing van de oorspronkelijke parochie Tilburg in 1797 een eigen
parochie met een eigen pastoor. De eerste
teraardebestelling vond meteen in 1816
plaats: 'Den 11 November is op voornoemd
Kerkhof het eerste lijk begraven, zijnde een
kind genaamd Martinus Vermeer. Het was
ook de feestdag van St.
Martinus.Met
goedkeuring van vicaris Van Alphen van
Den Bosch werd het in september 1817 gezegend.^' Twee jaar later, december 1819, gaf
de pastoor 27 guldens en 10 stuivers uit voor
"t Kruys op 't Kerkhof'.'^'' I n 1823 vond vergroting van het kerkhof plaats met ongeveer
40 roeden aan de oostzijde.'*'

afb. 8 Brief pastoor
Stals van het Goirke aan
het
gemeentebestuur,
d.d. 10 juni 1823 (GAT,
Secretarie
Archief
1810-1907, voorl. inv.nr.
5).
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In dat jaar berichtte pastoor Stals het gemeentebestuur dat de parochianen niet verplicht waren het geld voor het begraven der
doden op hun kerkhof in de gemeentekas te
storten.'* Met andere woorden: de begrafenisrechten kwamen de parochie toe.
In hetzelfde jaar dat Willem I als soeverein
vorst naar het vaderland was teruggekeerd,
1813, vaardigde hij een besluit uit waarin het
begraven in kerken tegen betaling van
begrafenisrechten weer werd toegestaan. H i j
besloot tevens dat er een commissie van geneeskundigen ingesteld diende te worden, die
de eventuele schadelijke gevolgen hiervan
moest onderzoeken. Omdat ondermeer de
provinciale besturen (financiële) bezwaren
hadden, kwam die er pas in 1825, en het
duurde nog tot 1827 voordat een nieuw Koninklijk Besluit bepaalde dat vanaf 1829 niet
meer binnen de bebouwde kom mocht worden begraven.*'

afb. 9 Ingang kerkhof
Goirkestraat met de apocalyptische engelen uit
1904.

moest hierover rapporteren en deed dat
op 13 september 1825:
'Wijders zijn wij van geraden, dat door de
uitgestrektheid van deze plaats en de slegte
wegen in den winter het hoogst noodzakelijk
is dat meer dan een kerkhof bestaat en gevoeglijk, behalven het algemeen tijdens het
fransche bestuur opgericht kerkhof, in alle
geval, een in de parochie het Goirken behoorde te wezen.
Bijna vier jaar later, op
5 januari 1829, ontving het gemeentebestuur
het bericht van Gedeputeerde Staten, dat
pastoor en kerkregenten van parochie het
Goirke vooralsnog goedkeuring van hun
reeds bestaand kerkhof aan de koning hadden gevraagd en ze voegden eraan toe dat het
de parochie, in afwachting van het besluit,
toegestaan was er gebruik van te maken.'*
Het verlossende woord kwam op 21 juli
1829. Gedeputeerde Staten zonden een afschrift van de besüssing van de koning, d.d.
2 j u l i 1829. Hierin lezen we: '...dat de parochie van het Goirke een zeer aanzienlijk gehucht is, doch dat de huizen in het zelve zeer
verspreid liggen, zoodat aldaar gene zoogenaamde bebouwde kom bestaat, en de vastgestelde verordeningen op het stuk der begrafenissen niet op dat gehucht van toepassing zoude zijn..., terwijl het daarenboven
moeijelijk zoude zijn ... een terrein voor eene
nieuwe begraafplaats te vinden, hetwelk niet
te na, aan eenige huizen zouden grenzen en
de Algemeene Begraafplaats te Tilburg al te
ver van de Parochie het Goirke gelegen
is....'""
Het verzoek van de rekwestrant,
pastoor Van de Ven, werd ingewilligd: het
kerkhof mocht blijven.

Met de ingebruikneming van de dodenakker
in de Schijf in 1813 bleek het bestuur van T i l burg in dezen een vooruitziende blik gehad te
hebben, maar de situatie op het oude kerkhof was dan ook, zoals beschreven, zeer nijpend geworden. Toen echter Gedeputeerde
Staten in 1825, in naam van de bovenvermelde commissie, naar de situatie in deze gemeente informeerde, had ook de parochie
het Goirke een eigen kerkhof, evenals de
Hervormde Gemeente (hierover verderop
meer). Drie begraafplaatsen dus, een algemene, een katholieke en een protestantse. Een
gemeentelijke commissie, bestaande uit de
raadsleden Vissers, Bogaers en Jellinghaus
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graf van pastoor Van de Ven werd op zondag
11 november 1883 een schaalcollecte gehouden, die 166 gulden en 72 cent opbracht. L .
Petit vervaardigde het ten slotte voor 420
gulden en plaatste het het jaar daarop.'"

afb. 10 en 11 Links
overzicht kerkhof
Goirkestraat, en rechts calvarieberg kerkhof
Goirkestraat met beeld van
de Verrezen Christus.

Tijdens het pastoraat (1826-1882) van Van
de Ven kwam de nieuwe kerk in 1839 gereed.
De schuurkerk werd vrij snel daarna
gesloopt. De grond waarop deze stond, plus
een gedeelte van een weiland, voegde men in
het jaar daarop aan het kerkhof toe. Aan de
oostzijde bouwde men een muur, waardoor
het kerkhof een vierkante vorm kreeg. Koning Willem I I (die als kroonprins de bouw
van de kerk op het Goirke gestimuleerd had)
kwam in 1848 de Nederlandse katholieken
tegemoet door het besluit dat de gemeenten
geen heffingen op het begraven op nietalgemene, met name katholieke begraafplaatsen, meer mochten opleggen ten behoeve van de algemene begraafplaatsen."' Iets
waarop pastoor Stals in 1823 geanticipeerd
had.
De grootste uitbreiding van het kerkhof
vond plaats in 1882. Met toestemming van B
& W en van de bisschop werd de grond achter de kerk eraan toegevoegd. Vanaf de zuidelijke buitenmuur van de kerk trok men een
rechte lijn tot aan het daar gelegen voetpad
en van daaraf noordwaarts tot de aansluiting
bij het reeds bestaande kerkhof.'^' Een notariële akte, van 22 augustus 1882, bevestigt de
ruil van grond van Van Meerendonk hiervoor, namens de parochie getekend door
pastoor Bots (pastoraat 1882-1908) en fabrikant Swagemakers.'3' De parochianen die
over paard en kar beschikten, voerden gratis
het benodigde zand aan ter ophoging, in totaal 3500 karren. Om het toegevoegde gedeelte plaatste men een muur van 180 meter.'4' I n oktober van 1883 werd het stoffelijk overschot van pastoor Van de Vèn naar
het nieuwe eerste klasgedeelte overgebracht,
aan de voet van de thans verdwenen Calvarieberg (nog bespeurbaar aan de stammen en
stand van de drie bomen aldaar). Bij deze gelegenheid begroef men ook de stoffelijke resten van Maria Anna Franken-Pessers opnieuw. Dit graf kreeg op 19 maart 1884 het
eerste monument van het nieuwe gedeelte,
vervaardigd door steenhouwer Van Glabbeek. Voor een passend monument op het
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Met de ingebruikneming van dit nieuwe gedeelte in 1882 ontstond waarschijnlijk ook
de Calvarieberg. Echter pas twee jaar later,
verschenen er beelden op: een gietijzeren
kruis met corpus (afkomstig van een fabriek
in Luik) en drie terracottabeelden die Maria,
Johannes en een Engel der Opstanding voorstelden (geleverd door een fabriek in Parijs).'*' Zoals gezegd is deze Calvarieberg
verdwenen; op een andere plek bevindt zich
nu een kleinere met een gietijzeren beeld van
de Verrezen Christus.
Zijn huidige vorm kreeg het kerkhof in 1892
door aankoop en toevoeging van drie tuinen
in het noordoosten, die aan de toenmalige
Houtstraat (nu Kardinaal Vaughanstraat) lagen.'"'' Van rond de eeuwwissehng stamt het
tegenwoordige gietijzeren hekwerk. De beelden van Johannes de Doper, de twee apocalyptische engelen en St.Jozef vervaardigde
Van der Schoot in 1904. Tot slot verloor het
kerkhof in de dertiger jaren grond door de
gestarte bouw van een nieuwe kerk. Door het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en
geldgebrek daarna kon deze niet doorgezet
worden.

Een ontdekking
Zoals vermeld vond in 1823 eindelijk de
restitutie van de Tilburgse kerk aan de kathoheken plaats.'' Maar de grafkelder van
de protestantse familie Van Hogendorp-van
Hofwegen bevond zich erin. Diederik Johan
Fran?ois, de kleinzoon van Gijbertus Steenbergis, graaf van Hogendorp-van Hofwegen
(hij had i n 1754 de Heerlijkheid Tilburg en
Goirle gekocht), probeerde het familiegraf
veilig te stellen. Pastoor en kerkeregenten
van het Heike stelden de gemeenteraad voor
'dat dien zerk tot een luisterrijk sieraad en
hoog aandenken in de Kerk der Hervormde

afb. 12 Overzicht begraafplaats
Laarstraat
met linksachter de grafkapel van de familie Diepen.

worde overgebrachtSlechts
de zerk dus,
geen nieuwe grafkelder, want dat beschouwde men als 'onvoegzaam' en zou tot onnodige kosten leiden.3' Men was in 1822 al aan
de bouw van de Hervormde Kerk (de tegenwoordige Pauluskerk aan de Heuvelstraat)
begonnen. Voor het oprichten van een nieuw
grafmonument op grond bij de Hervormde
Kerk mocht volgens advies van een ingestelde commissie, van 3 maart 1823, geen toestemming gegeven worden. Men baseerde
zich hierbij op de Franse wet uit 1804. Het
kon wel op de bestaande algemene begraafplaats.'*' Maar ook dit ging niet door. Ten
slotte werd de grafzerk uit het hoogkoor verwijderd, met een vergoeding van 110 gulden,
en vervoerd naar een nieuwe grafkelder in
Nieuwkerk, onder Goirle.'' Ondertussen
hadden de kerkvoogden en notabelen van de
Hervormde Gemeente al in december 1822
het College van Burgemeesteren van Tilburg
laten weten, dat zij bij hun nieuw kerkgebouw alhier een kerkhof hadden aangelegd
ter begraving van de doden die tot hun gemeente behoorden.*' Maar 'deze blote kennisgeving' werd als onvoldoende beschouwd,
gezien het Koninklijk Besluit van 1813^'.
Onvoldoende, maar het was geen verbod. De
Hervormde Gemeente reageerde weliswaar
met excuses, doch hield vast aan haar kerkhof. Dat Koninklijk Besluit gold toch alleen
het begraven in kerken, en er was toch 'het
levendig voorbeeld' van het Goirke, dat enkele jaren daarvoor, in 1816, zonder tegenspraak een eigen kerkhof had aan laten leggen.^' De gemeentelijke commissie, die pleitte voor de instandhouding van het kerkhof
van het Goirke, bleek ook geen moeite te
hebben met dat van de Hervormde Gemeente, mits ook hier niet in de kerk begraven zou
worden en dat het onder toezicht van de politie k w a m . " Dan is het al 1825. Uiteindelijk
werd echter het nieuwe Koninklijk Besluit uit
1827, waarin bepaald werd dat vanaf 1 januari 1829 niet meer binnen de bebouwde kom
begraven mocht worden, gehanteerd om het
kerkhof op te heffen. Men diende van de al-

z/
afb. 13 Fragment van
een inkomstenlijst van
begrafenissen van de
Ned. Hervormde Gemeente uit 1827 (GAT,
Archief Kervoogdij
N.H.
Gemeente, inv.nr. 49).

gemene begraafplaats uit 1813, die voor elke
gezindte toegankelijk was, gebruik te maken."" A l met al is hiermee ontdekt, dat de
Hervormde Gemeente van Tilburg van
1822-1828 een kerkhof had bij haar kerk aan
de toenmalige Zomerstraat. Volgens inkomstenlijsten vonden er in het jaar 1823
tien teraardebestellingen plaats, in 1827 geen
en in 1828 werden er twee doden begraven.'"
De begraafplaats van Korvel
De begraafplaats van de parochie Korvel aan
de Laarstraat stamt uit 1852. Ze is tijdens of
direct na de bouw van de eerste kerk
(1851-1924, op het Korvelplein) gerealiseerd." Hiervoor werden twee percelen
bouwland, in het gebied 'De Groene A k kers'^', van respectievelijk Laurens Servaas
van Asten, wever (30 roeden, 30 ellen) en
J.F.F. JelHnghaus, lakenwever, en A . J . Jellinghaus, Oostindisch ambtenaar te Batavia,
(18 roeden, 70 ellen) gekocht. Op 26 april zegende M.F.Timmermans, secretaris van bisschop Zwijsen, de begraafplaats in.3'

In augustus 1887 keurde mgr. Godschalk, de
opvolger van Zwijsen, goed dat de parochie
een schenking van 1000 gulden van de erfgenamen van H . van Dooren, eerste pastoor
van Korvel, aanvaardde met de daaraan verbonden verplichting tot onderhoud van het
grafmonument van pastoor Van Dooren. Dit
monument, een sokkel met het beeld van de
Goede Herder, staat aan de ingang van de
begraafplaats (zie selectie grafmonumenten).'" I n 1887 vond een uitbreiding plaats
met de aankoop door het kerkbestuur van
twee stukken grond van de familie Henebiens. Het jaar daarop werden een ijzeren
hek en een beukenheg ter afsluiting geplaatst." I n 1926 vonden er besprekingen
plaats tussen de kerkbesturen van het Heike,
de Heuvel, Broekhoven en Korvel en de gemeente over het sluiten van de bestaande begraafplaatsen en de aanleg van één katholieke begraafplaats. Dit ging, zoals reeds ge65

afb. 14 Calvarieberg begraafplaats
Laarstraat
met een nauwelijks zichtbare Maria
(links).

afb. 15 Advertentie firma L . Petit in het 'Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland', d.d.
16 maart 1934. De Hebreeuwse letters staan
voor 'matsevoth' wat
grafstenen betekent.

zegd, niet door, mede omdat mgr. Diepen,
bisschop van Den Bosch, niet aklcoord
ging.**
Ten behoeve van de verbreding van de
Laarstraat verkocht de parochie in 1934 aan
de gemeente grond westelijk van de begraafplaats. De dodenakker zelf, tot nu toe verborgen achter grote heggen, kwam nu zichtbaar. Langs de rooilijn aan de straat plaatste
men een stevig hek, waarachter men een
klein plantsoen liet aanleggen.''' In 1948
vond de laatste uitbreiding plaats, dit nieuwe
gedeelte werd op 18 december van dat jaar
ingewijd.^'
De joodse begraafplaats
Chronologisch gezien volgt nu de begraafplaats van de Israëlitische Gemeente. Deze
werd namelijk in 1855 aangelegd. Daarvoor
begroeven de joden (in 1855 bedroeg hun
aantal in Tilburg 102 zielen'') hun doden in
Oisterwijk, dat tot het begin van de 19de
eeuw de hoofdgemeente was. In 1816 werd
Tilburg hoofdgemeente. I n 1821 kocht men
reeds grond voor een begraafplaats. Pas in
1847 vroeg men toestemming om te begraven. Toen men deze verkreeg, plus een subsidie van 300 gulden, stopten echter alle activiteiten met betrekking tot het inrichten van de
begraafplaats. De minister van Eredienst was
het niet eens met deze gang van zaken. Het
bestuur van de Israëlitische Gemeente antwoordde hem dat het verzoek gedaan was

afb. 16 Achterzijde ingang Joodse begraafplaats aan de Delmerweg. Foto auteur.

door het vorige bestuur en dat de inrichting
van een begraafplaats achteraf bezien niet zo
noodzakelijk geacht werd. De overheid hield
zich aan het eerdere besluit en de subsidie
van 300 gulden moest in bewaring gegeven
worden aan de secretaris van de gemeente
Tilburg. Die zou het bedrag beheren tot de
begraafplaats gereed was. Het stuk weiland
dat er aanvankelijk voor bestemd was, verkocht men. In plaats daarvan kocht het bestuur in 1855 een bunder heide, gelegen in de
buurt van de Oude Warande, van de gemeente Tilburg voor een bedrag van 30 gulden. I n
hetzelfde jaar werd de begraafvereniging
'Ahawath Sjoloum' opgericht, die zich ten
doel stelde de begrafenissen uit te voeren
overeenkomstig de joodse godsdienstige
voorschriften. De begraafplaats, gelegen op
de hoek van de tegenwoordige BredasewegDelmerweg, is in 1857 in gebruik genomen.^'

Fa, L. Petit, Tilburg
Opgericht
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Overige dodenakkers
Over de geschiedenis van de hiernavolgende
begraafplaatsen is minder te vertellen. Ik beperk me dan ook tot de summiere gegevens
die ik gevonden heb.
In de negentiende eeuw groeiden door de
snelle bevolkingsaanwas en de industriële
ontwikkeling de diverse herdgangen aaneen.
De oorspronkelijke parochies dijden uit. Er
vonden afsphtsingen plaats: nieuwe parochies met kerken, met in een aantal gevallen
eigen begraafplaatsen, werden gesticht.
De begraafplaats van de parochie Heuvel
aan de voormalige Oisterwijksebaan, nu St.
Josephstraat, stamt uit 1873. In hetzelfde
jaar kreeg de parochie Heikant de beschikking over een eigen begraafplaats, nu gelegen
aan het Schumannpad. Hier zijn veel graven
in de loop der tijd geruimd. Slechts het graf
van L . van der Steen, de eerste pastoor van
deze parochie, herinnert aan de oudste periode ervan (zie selectie grafmonumenten). De
aan het eind van de vorige eeuw gestichte parochie Hassek kreeg in 1898 een kerkhof aan
de Hasseltstraat.
Parochie Besterd kreeg haar begraafplaats in

66

afb. 17. 18, 19, 20 Linkerkolom van boven
naar beneden: ingang begraafplaats Sl. Josephstraat; overzicht begraafplaats St. Josephstraat; overzicht
begraafplaats
Schumannpad; linkergedeelte columbarium
begraafplaats
Schumannpad.

afb. 21, 22, 23, 24 Rechterkolom van boven naar
beneden: de verdwenen
calvarieberg van begraafplaats Hasselstraat (ongedateerde foto begin deze eeuw); overzicht begraafplaats
Hasseltstraat;
gedenkmonument
slachtoffers van een Duitse beschieting op 17 januari
1945; overzicht
linkerzijde begraafplaats
Lovensestraat.

1901 aan de Lovensestraat, die in 1913 uitgebreid werd voor de nieuwe parochie
Hoefstraat. Datzelfde gedeelte bestemde
men echter in 1931 voor de dan nieuwe parochie Loven. Parochie Hoefstraat kreeg in dat
jaar de beschikking over een nieuwe begraafplaats, samen met de parochie Groeseind,

aan de Heikantsebaan (nu Gershwinstraat).
De begraafplaats aan de Groenstraat (nu
Prof.Lorentzstraat), bestemd voor de parochie Broekhoven en de latere afsplitsingen
Pius X en Fatima, stamt uit 1913.
Rechts van de begraafplaats van de parochie
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Tilburg de grond van haar algemene begraafplaats (die naar de voormalige Oisterwijksebaan verhuisde, naast de begraafplaats van
de parochie Heuvel) aan de Hervormde Gemeente. Daarvoor had de Hervormde Gemeente slechts een afdeling op de algemene
begraafplaats. Dit werd dus nu de nieuwe
Protestantse Begraafplaats. Tot 1930, als de
gemeente Tilburg de protestantse gemeente
een andere plek aanbiedt aan de Gilzerbaan,
naast de nieuwe algemene begraafplaats, die
die naast de begraafplaats van de parochie
Heuvel vervangt.

Heuvel heeft van 1875-1930 de Algemene
Begraafplaats gelegen. In de volksmond
werd dit ten onrechte het 'jodenkerkhofje'
genoemd. Daarvoor, van 1813-1875, bevond
de algemene begraafplaats zich aan de voormalige Lange Schijfstraat (nu Noordhoekring). Op 8 april 1875 verkocht de gemeente
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Zo worden in 1930 twee begraafplaatsen, de
Algemene Begraafplaats en de Protestantse
Begraafplaats 'Vredehof', aan de Gilzerbaan
aangelegd. Op de algemene begraafplaats
liggen gesneuvelde soldaten uit de Tweede
Wereldoorlog. 'Vredehof', waarvan de
grond geschonken is door F.B. van den
Bergh en F . A . L . van den Bergh j r . , heeft een
opvallend centraal monument, waarachter
een gedenksteen staat die de namen vermeldt
van de leden van colleges van Bestuur en Beheer. Aan de linkerzijde zijn graven afkomstig van de begraafplaats aan de voormalige
Lange Schijfstraat te bezichtigen. Op 23 januari 1931 is hier de eerste dode ter aarde
besteld, Anna S.M. van Meenen, oud 71 jaren, echtgenote van Marinus van Ameijden."
De nieuwe algemene begraafplaats Centrale
Begraafplaats West werd in 1965 door de gemeente aangelegd. Deze is gelegen aan de
Hoflaan en geeft door de islamitische afdeling een weerspiegeling van de huidige culturele diversiteit van Tilburg.

I

afb. 31 Detail graf begraafplaats
Laarstraat.
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wer te Gent. H i j trok de aandacht van architect
P.Cuypers in Roermond die hem werk opdroeg, o.a. voor het Departement van Justitie
te Den Haag. H i j werd leraar beeldhouwen aan
de Quellinusschool in Amsterdam. Op het einde van zijn leven werkte hij op het atelier van
zijn zoon G é r a r d in Tilburg. H i j trouwde eerst
met Rosalia Josepha Colombien (1836-1868),
daarna met Théonie Virginie Roeland (29 aug.
1844-25 maart 1926). Het eerste huwelijk bleef
kinderloos, uit het tweede werden vijf kinderen
geboren, w . o . Alice Bourgonjon die met Hendrik Moller trouwde (zie graf A 2 / 4 ) .
Het graf bestaat uit een oplopende, hardstenen
tombe, waarop de namen en data van de overledenen. Op de hoeken van het graf staan bewerkte paaltjes, de twee achterste zijn van een
groter formaat. Op de tombe staat een engel,
waarachter gedeeltelijk een kruis zichtbaar is.
De engel, met op de borst een bronzen beeltenis
van het echtpaar Bourgonjon-Roeland, toont
invloed van de Jugendstil.
Maker: waarschijnlijk Gérard Bourgonjon.

Een rondgang langs grafmonumenten
De selectie van de hierna volgende grafmonumenten geschiedde op basis van persoonlijke keuze. Het was praktisch onmogelijk alle interessante monumenten op
te nemen. De foto van het grafmonument staat boven of tussen de tekst; in een
enkel geval is een detailfoto toegevoegd. De tekst begint met de aanduiding waar
het graf te vinden is en aan wie het behoort. (Noot: de opgenomen joodse graven
bevinden zich op het oude gedeelte van de begraafplaats). Na de biografische gegevens volgt een beschrijving van het monument. Ten slotte noem ik de maker,
indien bekend, eventueel gevolgd door noten.

afb. 35 Overzicht begraafplaats
Bredaseweg
met centraal de grafkapel van de familie Bogaers.

Begraafplaats Bredaseweg

A l / 2 0 . Graf Bourgonjon-Roeland
Ludovicus Franciscus Bourgonjon, geboren in
Brugge op 19 januari 1835 en in Tilburg gestorven op 8 mei 1925, vestigde zich als beeldhou-

A l / 3 2 . Graf Vincent Verbunt
Vincentius Adrianus Maria Verbunt werd op 16
mei 1858 te Tilburg geboren en overleed 26 jaar
oud op 2 januari 1885. H i j is een zoon van Josephus Verbunt (1822-1878), die een wijn- en l i keurhandel dreef in de Langestraat (het
Monopole-gebouw), en Maria Janssen 18261885). Ook was Josephus Verbunt een van de
oprichters van de liedertafel Souvenir des M o n tagnards (1845). Vincent was net als zijn broer
Frans Verbunt (familiegraf op begraafplaats
St.Josephstraat, zie aldaar) werkzaam in de firma van zijn vader. Tevens was hij directeur van
de sociëteit N . K . H a r m o n i e , en lid van de Souvenir des Montagnards.
Het graf vormt een geheel met de belendende
zerken (graven van de ouders J.Verbunt en
M.Janssen). Het wijkt daarvan af door een
hardstenen opstand met een venster. Achter het
glas bevinden zich kunstbloemen. De opstand
wordt bekroond door een timpaan'' met kruis.
Tegen het timpaan een medaillon met het portret van de overledene. Op de zerk de tekst: laudemus deum/laudet
lingua/laudet
vita/Aug.
Serm. (laten wij God loven zowel in woorden
(of:gezang) als door het leven/Augustinus'preken).
Maker: onbekend.
" timpaan: bekronende geveldriehoek.
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A2/60. Familiegraf Aelen.
Gerardus Amonius Aelen (1875-1919), huwde
in 1901 met Anna van Steen (1880-1942). Z i j
kregen vier kinderen. Z i j n ouders waren M a theus Aelen, fabrikant in de wijk Goirke, en
Wilhelmina Pessers. Een briefhoofd vermeldt:
G é r a r d Aelen, fabrikant in buckskin en baai.
Een oplopende, hardstenen zerk sluit aan op
een sokkel van hetzelfde materiaal, die als basis
fungeert van een witmarmeren engel. De engel
met in de rechterhand een bazuin en in de linkerhand een boek, staat voor een kruis. Op de
sokkel een witmarmeren plaquette, waarop de
tekst: familiegraf A.N. Aelen. Daaronder bevindt zich een medaillonportret van Gerardus
Aelen, binnen een witmarmeren omlijsting.
Het graf wordt aan drie zijden omsloten door
een hardstenen balustrade. De voorzijde is
opengelaten. Op de vier hoekpaaltjes bevinden
zich witmarmeren vuurpotten. Tekst op de
zerk: Gerardus A.N. Aelen
1875-1919/Anna
G.Aelen v. Steen 1880-1942.
Maker: onbekend.
A2/4. Graf Moller-Bourgonjon.
Dr. Hendrik Willem Evert Moller, geboren in
Amsterdam op 8 nov. 1869, stichtte in 1913 de
Leergangen in Den Bosch, die in 1918 naar T i l burg kwamen. Ook is hij de oprichter van de
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 1916.
H i j nam het initiatief voor de oprichting van diverse tijdschriften en deed verschillende publikaties. H i j was gemeenteraadslid en wethouder
van Tilburg, daarna lid van de Tweede Kamer.
Het MoUer-lnstituut, in 1970 in Tilburg opgericht, is naar hem vernoemd. Zoon Lodewijk,
geboren op 29 mei 1911, sneuvelde op 10 mei
1940 bij de verdediging van het vliegveld Valkenburg.
Het graf wordt gevormd door een oplopende,
hardstenen zerk, met een bakstenen omkadering. Eveneens van baksteen is de opstand met
kruis. Centraal twee bronzen plaquettes, de linker met het portret van Moller en de rechter
met die van zijn vrouw Alice Theonie Bourgonj o n , geboren in Gent op 28 september 1873.
Daaronder in metalen letters: Dr. H. W.E. Moller/1869-1940. Op de zerk de namen:
A.E.TH.
Moller-Bourgonjon
(+1958), H.W.E.
Moller
(+ 1940), L.B.B.M.
Moller (+ 1940).
Maker: J. Dekkers & Z n . , aannemers (signering op rechterpaaltje).
A3/62. Familiegraf Van Kalken-Janssen
Samen met haar zoon Gus van Kalken dreef
Carolina van Kalken een atelier in kerkornamenten in de Stationstraat 4 (firma Janssen &
Co.), naast het huis van steenhouwer L . Petit
(zie A 4 / 4 5 ) . Haar drie dochters waren ook in
de firma werkzaam. Een briefhoofd somt de
volgende zaken op: 'misgewaden, beeldhouwwerken, goud- zilver- en koperwerken, magazijn van alle kerkbenoodigdheden'. Het atelier
bemiddelde bij de levering van een aantal heiligenbeelden voor het hek van de begraafplaats
aan de Bredaseweg. De twee engelenbeelden,
links en rechts van het hoofdportaal van de
Heikese kerk, zijn van de firma Janssen zelf.
Het graf bestaat uit een gietijzeren sokkel waarop een engel, eveneens van gietijzer. De engel
houdt met de linkerhand een schild vast, waarop een kruis staat afgebeeld. Met de rechterhand wijst hij naar de hemel. A a n de rechteren achterzijde van de sokkel een hardstenen
plaat met de namen van twee dochters: Sophia
J.B.
van Kalken x2 jan. 1867 +15 nov. 1946
(rechts), en Mathilda A.M.
van Kalken x5
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mrt.1876 +2 jan. 1958 (achter). Aan de voorzijde in ijzeren letters: Hic jacet^^ Carolina Maria/van Kalken/geb. Janssen/te Tilburg geboren/U maart 1840/aldaar overleden/22
januari 1895/R.I.P..^^
Boven deze tekst
een
lauwerkrans met alfa- en omegateken.^' Linksonder op de sokkel een medaillon met gevleugelde zandloper en rechtsonder een pleurant.'*^Zowel de ijzeren letters als de decoraties zijn
met de sokkel uit een geheel gegoten. Het graf
is omkaderd door een hardstenen band.
Maker: firma Janssen of een Frans atelier.
Hier rust. ^' Requiesca(n)t in pace:
hij/zij
ruste(n) in vrede. ^' In het Nieuwe
Testament
zegt Christus: Ik ben de Alfa en de Omega, de
Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Einde (Apocalypse of Openbaring van Johannes,
slot 22, 13). "> Treurende figuur.

A 4 / 2 . Graf Willem Botermans.
Wilhelmus Botermans huwde op 26 oktober
1915 Josephina A . M . van den Nieuwenhuijsen
te Heemstede. Het echtpaar had een zoon en
woonde in de Willem ll-straat 23. Botermans
was steenfabrikant.
Het graf wordt afgedekt door een hardstenen
kelderzerk. Hierop staan vier pilasters, van wit
marmer, die een zwartgranieten plaat dragen,
waarop een uitgehouwen kruis. In de zerk uitgehouwen, tussen de twee voorste pilasters, een
reliëf van takken met de letters R.I.P.
Rechts
op deze plaat, i n de lengte, de tekst: Willem Botermans/x
Gilze 2 juli 1880/+ Tilburg 7 juli
1917.
Maker: Jos Lorrie (signering op kelderzerk,
rechterzijde).

A4/27. Graf Mallens-Vollaers.
Johannes M . Mallens (26 j a n . 1889-30 juni
1956) was veearts en plv. directeur van het Gemeentelijk Slachthuis. Uit het adresboek van
1948 blijkt dat hij woonde aan de Stationsstraat 47. H i j was getrouwd met Johanna
Maria Vollaers (8 sept. 1897-25 aug. 1939).
Op een hardstenen voet een roodgranieten
zerk, met aansluitend een hardstenen opstand,
voorstellend de pelikaan die met zijn eigen
bloed zijn jongen voedt: symbool van de offerdood van Christus, later van de eucharistieviering. Onder de vleugels de tekst: Pie Pelicane,

een reliëf, voorstellende Jezus in de tuin met
Martha. Links en rechts hiervan de tekst: 'Jezus zeide/tot Martha/Ik
ben de
ver/rijzenis
en/het leven; wie/in mij gelooft/zal
leven,
ook/al ware hij/gestorven'/Joan.
XI,25. Tekst
op de tombe: Ter nagedachtenis aan onze dierbare ouders (boven), Leandre
Petit/echtgen.van/Anna
M. Claassen/geb.te
Arquenus,
België/28
febr.
1841/overl.te
Tilburg/9
febr. 1909 (links), Anna M.
Claassen/echtgen.van/Leandre
Petit/geb.te
Tilburg/28
juli
1842/aldaar overl./16 sept. 1915 (rechts).
Maker: waarschijnlijk atelier Petit.

Jesu Domine'
en de namen en data van de
overledenen.
Maker: onbekend.
''Liefderijke Pelikaan, Heer Jezus. Deze tekst
is ontleend aan de sacramentshymne A d o r o Te
van Thomas van A q u i n o .

A4/45. Graf Leandre Petit-Anna Claassen
Steenhouwer Leandre Petit, geboren in A r quennes (België) in 1841, richtte in 1865 zijn
firma aan de Stationsstraat op (naast Janssen &
Co, zie A 3 / 6 2 ) . Vele grafmonumenten zijn uit
zijn atelier afkomstig. Ongeveer tien jaar na
zijn dood verhuisde de firma naar de hoek
Tuinstraat-Langestraat.
Een briefhoofd uit
1932 vermeldt 'alle werken in hardsteen, graniet, zandsteen en kalksteen/ speciaal: grafmonumenten, kerk- beeldhouw- en marmerwerken, altaren, communiebanken, vloeren etc.'
Ook zijn drie zonen werden steenhouwer.
Oplopende, zwartgranieten tombe op een
hardstenen kelderzerk. A a n het uiteinde van de
zerk staat een zwartgranieten kruis met gestileerde omlijsting. Op de kruising van de balken
de letters pax (vrede). Hierboven een gestileerde doornenkroon. Aan de voet van het kruis

A4/50. Graf De Charro-Bellini
Frederik Nicolaas de Charro, geboren in Den
Haag op 18 januari 1851, was volgens het
adresboek 1879 fabrikant in wollen stoffen en
volgens dat van 1889 l i d van de firma Kerstensde Charro, een kassiersbedrijf. Zijn vrouw Helena Emma M a r i a Bellini werd op 11 december
1849 in Rotterdam geboren.
Het graf bestaat uit een oplopende, hardstenen
tombe (waarin een kruis en letters) met een
klassiek geïnspireerde portico als opstand. Het
bovengedeelte van de portico wordt gedragen
door twee roodgranieten pilasters. Het bovengedeelte zelf bestaat uit een timpaan dat bekroond wordt door een kruis en aan de onderzijde afgesloten wordt door een rondboog. I n
het timpaan het christogram'' en de alfa- en
omegatekens. In de portico een rond venster
met de gebrandschilderde voorstelling van
Christus met doornenkroon. Onder het venster
een tekstplaat. Deze vermeldt: F.N. de Charro/185I-1899/mevrouw/
Helena
E.M.
de
Charro-/Bellini/1849-1921.
Onder aan de opstand de tekst: mijn Jezus
barmhartigheid.
Maker: onbekend.
Christogram bestaat uit een X (Chi) en een P
(Rho), zijnde de eerste twee letters van
Christus' naam in het Grieks.
A4/55. Graf Brouwers-Sopers
Petrus Joannes Josephus Cornelis Brouwers
zat samen met zijn broer Frans in de N . V . J.
Brouwers Lakenfabrieken, opgericht door hun
grootvader. Het fabriekscomplex bevond zich
aan de Schoolstraat en de Korte Schijfstraat
(verdwenen, nu flatcomplex Brouwerslaken).

De vroegere woonhuizen van de familie staan
nog in de Nieuwlandstraat. Andere leden van
de familie liggen in de drie neogotische graven
in rij A 4 , nummers 35, 36 en 37.
Het graf bestaat uit een granieten kelderzerk
met op de linker- en rechterzijde een opstaande, zandstenen band, die achter omhoog loopt,
eindigend in ronde top met bladreliëf. Aan de
zijkanten (buitenzijde), onder ronde top, een
hardstenen krans. De achterzijde van het monument wordt gevormd door een rondboognis
met een bas-reliëf van een knielend meisje voor
een kruis. Onder het reliëf een granieten steen
met de tekst: Hier rust/mevr.Maria
Joh.Corn.
Sopers/geb.te
's Bosch 15 mei
1880/overl.te
Amsterdam 13 febr. 1917/echtg. v.d. weled.geb.
heer Petrus J.J.C. Brouwers/geb.te
Tilburg 29
nov. 1874/
overl.te
Uggle
(Brussel)
26
nov.l933/echtg.
van mevrouw Theodora van
Oorschot.
Maker: A . Wesel? (signering rechtsonder
moeilijk leesbaar).

is

A 5 / 1 . Graf Mutsaers-Smits
Wilhelmus Petrus Adrianus Mutsaers (3.8.1833
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-12.2.1907) was fabrikant van wollen stoffen en
werd in 1868 gekozen tot lid van Provinciale
Staten en in 1874 van Gedeputeerde Staten.
Sinds 1889 lid van de Tweede Kamer en in de
periode 1901-1907 burgemeester van Tilburg.
Ook richtte hij de wijnhandel MutsaersBogaers op. H i j trouwde met de weduwe van
Aloysius Bogaers, Maria Francisca Jacoba
Smits (29.2.1840-25.10.1906). Z i j woonden in
het inmiddels verdwenen herenhuis Heuvelstraat 75.
Het graf bestaat uit een oplopende zerk van
hardsteen, aansluitend een zandstenen opstand. Op de zerkdeksel tekst in gotisch kapitaal (moeilijk leesbaar). De opstand draagt centraal het wapen van Mutsaers in een krans van
eike- en lauwerloof, aan de onderzijde bevinden zich zijn onderscheidingen. Links en rechts
twee heiligenbeelden, resp. van de H . EHsabeth
van Thüringen en de H . Vincentius a Paulo.
Aan de voet van de beelden een roedenbundel
oftewel fasces (terug te vinden in het wapen van
Mutsaers). De opstand wordt bekroond door
een kruis met daarop de tekst ad legem per crucem ('door het kruis naar de wet'). Centraal op
het kruis een christogram.
Maker: M . v. Bokhoven & Zn.,'s Bosch (signering rechts op de sokkel).

A5/6. Grafkapel familie Mutsaerts
In deze grafkapel liggen famiheleden van wollenstoffenfabrikant Frans Mutsaerts (23.6.1833
-26.6.1901), wiens fabriek gevestigd was aan de
Spoorlaan. Het zijn Fredericus C. Mutsaerts
(7.10.1868-11.10. 1920), zijn vrouw Regtilde
M . Bijvoet (10.6. 18-74-9.12.1954), Wilhelmus
J. Mutsaerts (14.10.18-72-22.10.1921), zijn
vrouw Armanda M . Diepen (9.11.1880-22.6.
1971), Johannes F. Mutsaerts (3.6.1863-10.12.
19-57), zijn vrouw Maria E.
Mutsaers
(17.5.18-65-7.5.1931), Antonius N . Mutsaerts
(6.12.18-70-1.10.1942), zijn vrouw Maria E.
van
Spaendonck
(10.4.
18-78-9.1.
1946), Josephus A . Mutsaerts (22.7.1902
-3.4.1969), René P. Mutsaerts (17.11.191515.12.1984), Joannes F. Mutsaerts (9.11.18913.1.1974), zijn vrouw Augusta M . Kerstens
(2.6.1892-3.1.1974).
Het monument is een neoclassicistische kapel,
naar boven toe afgesloten door rondbogen. De
hoeken worden geaccentueerd door granieten
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halfpilasters, waarboven zich bronzen cherubijntjes bevinden. A a n alle vier de zijden is een
rond venster met erboven een bronzen guirlande. I n de zwikken'* acanthusornamenten. A a n
de voorzijde een bronzen toegangsdeur met
glasvenster. Het venster is voorzien van een
bronzen 'netwerk' van eikeloof, waarop een
laurierkrans. Tussen deur en venster een horizontale bronzen lijst met tekst familie
Mutsaerts. I n de vier ronde vensters glas-inloodbeglazing, met voorstellingen van Christus
als de Albeheerser (achterraam) en de drie theologische deugden, t . w . het Geloof (Fides, kelk,
raam voorzijde), de H o o p (Spes, anker, rechterzijde) en de Liefde (Caritas, hart, linkerzijde). In de kapel staat een marmeren altaar.

Hardstenen grafmonument met Hnks en rechts
een hardstenen paaltje. Centraal twee witmarmeren, opgelegde platen. Het timpaan telt drie
ingelegde witmarmeren platen met reliëf (vooraan, hnks, rechts). Daarboven witmarmeren
krans, geflankeerd door hardstenen festoenen.
Bekroning door kruis met christogram. Tekst
op grote middenplaat: Rustplaats/van
den weledelen
heer/Guillaume, Joseph, Désiré, /Pollet/zijne gedachtenis zal niet vergaan/en zijn
naam een gezegend
aandenken/blijven./Eccl.XXXIX
13/ik zal u wederzien/Joan.XVI
22.
Onder: werkzaam en ijverig heeft hij zijn/ dagen doorgebracht/2 Mach. VII 20.
Maker: E. Salu Brussel (signering rechtsonder).

Hierop een reliëf van een vrouwen- en een mannenhand, ineengestrengeld, waaromheen een
ketting en erboven twee treurende engeltjes.
Voor het altaar twee marmeren knielbankjes op
bronzen leeuwepoten, het hnker met de initialen SMR (Sancta Maria), het rechter met I H S
(Jezus o f In Hoe Signo, onder dit teken). Op de
marmeren wanden staan de namen van de overledenen vermeld. Het plafond is een cassettenplafond met rosetten.
Het geheel staat in een tuintje, omkaderd door
een hardstenen band. A a n de voorzijde een
hardstenen looppad.
Maker: E. Salu, Brussel^* (gesigneerd rechtsvoor op sokkel halfpilaster).
Z w i k : hoekstuk tussen een boog en de rechthoekige omlijsting waarin deze is gevat.
^* Salu is een bekende steenhouwersfamilie
(drie generaties) uit Laken bij Brussel. Ook de
begraafplaats aan de St.Josephstraat heeft enkele monumenten van Salu. Het voormaHge
atelier is nu een museum.
A5/30. Graf Guillaume Pollet
Guillaume J . D . Pollet, geboren te Tilburg 14
j u n i 1841, stierf ald. 6 febr. 1896, was net als
J . A . N . Pollet (zie A 5 / 3 3 ) , een zoon van Ludovicus Antonius Pollet (1809-1876) en Anna M a ria Mutsaers (1815-1859). L i d der firma Pollet
& Z n , woUenstoffenfabricage. H i j huwde in
1870 Constance R . C . M . de H o r i o n de Corby,
naar wie hun villa Constance aan de Spoorlaan
432 is vernoemd.

A5/33. Graf Josephus Pollet
Josephus A . N . Pollet was een broer van Guillaume Pollet (zie A 5 / 3 0 ) . Het adresboek van
1879 meldt als beroep particulier, dat een eufemisme is voor rentenier.
Op ruwgranieten sokkel een zwartgranieten Jugendstilopstand, waarin een Christuskop met

doornenkroon. Tekst onder Christuskop: tot
dierbaar/
aandenken
van/onzen
geliefden/
broeder, /den
weled. heer/-Josephus/A
loijsius/Nicolaas/
Pollet,/geb.te
Tilburg/den
25
sept./1848,/en
aldaar/overl./den
30
aug./
1903. De tekst wordt omkaderd door de gestileerde voortzetting van de doornenkroon.
Tekst hieronder: zij die hopen, in de verdiensten van/uw
heilig lijden,
zullen
niet/beschaamd worden.
Maker: L . Petit (signering opstand rechtsonder).

cistische monument. Dit monument wordt aan
alle vier de zijden naar boven toe afgesloten
door een timpaan met een reliëf van: 1. twee
handen die elkaar vanuit wolkjes raken, 2. een
kruis met stralen en wolken, 3. de ouroboros,
de slang die in zijn eigen staart bijt (symbool
van eeuwigheid), 4. een gevleugelde zandloper
met links en rechts een omgekeerde fakkel. De
acroteria^' stellen pleuranten voor. Bekroning
monument door een witmarmeren urn met een
reliëf van klimop.
Op de rechterzijde, centraal, bevindt zich een
witmarmeren plaat met bovenaan het wapen
van de familie. Tekst eronder: Hier ligt begraven/Thomas Josephus van Dooren/geboren
te
Tilburg/den
23 januari 1754./Aldaar
overleden/den 4 december 1836./Gehuwd te Rotterdam/den 25 september 1780 met
de/almede
hier begravene vrouwe/Antonia
Martina Joanna/ Maria Delfontaine/geboren
te Antwerpen/den 7 november 1757/en overleden te Tilburg/den 15 juny 1827./Bid voor de zielen.
Maker: onbekend.
' ' Drie kelderzerken, maar de tekst noemt twee
overledenen. Het echtpaar had een dochtertje,
Anna geheten, dat vroeg gestorven is. Mogelijk
ligt hun kind onder de derde zerk. ^'Acroter i u m : decoratie op de hoek van een timpaan.

A6/20. Graf Van Dooren-Delfontaine
Thomas Josephus van Dooren was een zoon
van Cornelis van Dooren (1700-1767) en Johanna Margaretha van Son (7-1778). Z i j n broer
was Martinus van Dooren, de eerste 'maire'
(burgemeester) van Tilburg. H i j was zijdekoopman en kunstverzamelaar, zijn huis stond
op de hoek Heuvelstraat-Willem ll-straat. Bevriend met de prins van Oranje, de latere koning Willem 11. Onder zijn nalatenschap bevonden zich vele kostbare schilderijen. Twee
ervan, een Kruisiging van Petrus naar Caravaggio en een Hemelvaart van Maria naar Rubens,
schonk Van Dooren in 1829 aan de parochie
het Heike. Deze bevinden zich nog steeds in de
Heikese kerk. In 1780 huwde hij M a r i a Delfontaine. Bij haar begrafenis in 1827 werd voor het
eerst in Tilburg een lijkkoets gebruikt.
Het graf wordt door een eenvoudig ijzeren hek
met twaalf manshoge, bakstenen palen omkaderd. Drie oplopende, hardstenen, kelderzerken'' zonder tekst liggen in noord-zuidrichting,
waarvan de middelste aansluit bij het neoclassi-

A7/23. Graf kinderen Slraler
Een vroeg gestorven zoontje en een vroeg
gestorven dochtertje van Felix Alfred Strater
(1841-1902), van beroep fabrikant, en M a r i a
Catharina
Antonia
Philomena
Ariens
(1852-1914).
Graf met een smeedijzeren engeltje, op de
knieën biddend, het hoofd omhooggeheven. De
sokkel is van hardsteen. Op de sokkel vier witmarmeren platen met tekst: Theodor/bid
voor
ons (voorzijde). Hier rust ons/dierbaar
kind
(linkerzijde), rechterzijde onleesbaar, in de ouderdom/van
21 maanden (achterzijde). Voor
en achter een oplopende zerkdeksel, de voorste
is van wit marmer, de achterste van hardsteen.
Tekst voorste deksel: hier rust/ons
dierbaar
kind/ Theodor Frederik
Maria/Strater-/overleden den/13 december/1876.
Tekst achterste
deksel: hier rust ons dierbaar
kind/Antonia
Maria/ Theodora Strater/overleden
den/9 augustus 1885.
Maker: onbekend.

A7/39. Grafkapel familie Bogaers
Petrus Lambertus Bogaers (1808-1876), wollenstoffenfabrikant, firmant G . Bogaers &
Zoon (zijn vader Gerardus Bogaers, 17701850, richtte in 1798 de firma op), huwde op 24
augustus 1837 Carolina Maria van Dooren
(1811-1842). Zijn zoon Vincentius Bogaers
(1838-1901) huwde Isabella Pollet (1842-1909)
op 5 j u n i 1862. Zijn andere zoon Gerardus Bogaers (1840-1878) was kapelaan en rector in
Den Bosch. Kinderen en kleinkinderen van
Vincentius Bogaers en Isabella Pollet hebben
hier ook hun laatste rustplaats. Aldus liggen in
deze kapel begraven: Vincentius A . Bogaers
(25.8.1838-8.6.1901), Isabella T . Pollet (22.10.
1842-20.5.1909), Carohne M . Bogaers (25.12.
1871-11.9.1912), Petrus J. Bogaers (7.3.189614.4.1928), Helena M . Bogaers (26.11.188018.6.1956). Herbegraven of in het columbarium bijgezet zijn: Carohna M . van Dooren
(1.3.1811-22.6.1842), Petrus L . Bogaers (17.3.
1808-12.2.1876), Gerardus C. Bogaers (16.2.
1840-1.11.1878), Petrus J. Bogaers (25.8.1864
-5.4.1942), Anna M . Brouwers (3.10.1867-6.4.
1923), Willem J. Bogaers (11.10.1902-24.8.
1979), Theodora J. Smit (8.1.1880-15.5.1972).
De hardstenen kapel is neogotisch, met een
houten voordeur in een spitsboog. Boven de
deur een drielobbig glas-in-loodraam, waarboven in boogvorm: aan onze dierbare ouders.
Voorkant, links en rechts, een smalle pilaster
met pinakel (in beide is witmarmer verwerkt).
Langs het puntdak hogelversiering''. Bekroning door een witmarmeren kruis. De kapel is
omgeven door een heg, vooraan twee hardstenen paaltjes. Ter linker-rechter- en achterzijde
glas-in-loodraampjes, neogotisch. Linkerzijde,
binnenkant: boven de wapens van Bogaers en
Smit, onder de tekst: grata memoria patris/nostri
'Guielmi
Bogaers'/qui
in urbe
Bruxellis/christi
forman
hominis/caelistis
exspectat/et matris nostrae/'Theodorae
Smit'
/festum resurrectionis/exspectans
in urbe/Hagae Comitis (vrij vertaald: in dankbare herinnering aan onze vader Guillaume Bogaers
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die in de stad Brussel op de verrijzenis wacht en
onze moeder Theodora Smit die in de stad Den
Haag op de verrijzenis wacht). Hieruit blijkt
dat Guillaume Bogaers in Brussel ligt. Z i j n
vrouw Theodora Smit lag vroeger in Den Haag
begraven. Haar as bevindt zich nu in het columbarium in de kapel. Onder de tekst de wapens van Pollet en Brantjes, en die van Van
Dooren, Van der Hulst, Ypma en Truffino.
Rechterzijde, binnenkant: een recente voorstelhng van een op een feniks gezeten vrouw, opstijgend, links daaronder de tekst: laeta memoria/ 'Antonellae'/in
vita mea/
'sol/serotinus'.
Achterzijde: raampje in de vorm van een kruis.
Binnenzijde: aan de wanden witmarmeren platen met namen overledenen. Altaartje met felbeschilderde consoles.^' Columbarium van
hout.
Maker: onbekend.
Hogel: decoratie op pinakel o f andere gotische elementen, gewoonlijk eikeblad.
^' Console: kraagsteen o f houten kraagstuk om
balk, kroonlijst o f boog te ondervangen.

oud vice pres der St.Elisabeth/
en der Maria
Ver/medeoprichtster
van Vrouwenadel/lid
der
H.Familie en derde Orde/eerelid der Congregatie/en der Ver v/h H.Sacrament/geb.
Tilburg 6
maart 1861 + Tilburg 8 aug. 1925.
Maker: X . Smits
/ L . Petit (signering rechterpaal, onderaan).
Dr.Xavier Smits, katholiek priester, verbonden aan het Rijksarchief Den Bosch, ontwierp
dit grafmonument. H i j adviseerde bij de onderwerpen voor de ramen van firma Nicolas t.b.v.
de Heikese kerk.

A 9 / 5 . Graf Pessers-Daniëls
De vader van Bernardus Pessers, Nicolaas Pessers, aanvankelijk fabrikant, richtte i n 1855 de
firma N.Pessers & Zonen op: wolwasserij, vellenbloterij, schapenleerfabriek en wollenstoffenfabriek aan de Van Bylandstraat. Na afsplitsing van de C V . Verbunt-Pessers i n 1918
omgezet in vennootschap onder firma Bernard
Pessers.

A8/35. Graf Bronsgeest-Van de Broek
Theodorus Bronsgeest, koopman, lid der firma
L.J.C. Bronsgeest & Zoon. Een briefhoofd uit
1914 meldt: stoomkoffiebranderij,kruidenierswaren, wijnen, sigaren. H i j was getrouwd met
Joanna van de Broek (1861-1925).
Monument onder invloed Beuroner stijl, zo genoemd naar de benedictijner abdij in Beuron,
Duitsland, waaruit, in de eerste decennia van
deze eeuw, een vernieuwing van de kerkelijke
kunst opkwam. Een zandstenen opstand met
beneden een tekstgedeelte en boven een basreliëf van een Calvarie-groep. Het rehëf wordt
omsloten door twee romaanse zuiltjes, die een
rondboog dragen. De rondboog wordt naar boven toe spitsvormig afgesloten. Een kruis
vormt de bekroning. Omkadering van het graf
door hardstenen band met vier paaltjes, verbonden door hekwerk. De tekst vermeldt: Hier
rust de weled.heer /Theodorus
C.J.
Bronsgeest/lid
vh kerkbestuur
regent vh gasthuis/penningmr
der
Vincentius-vereeniging/
eerelid der H.Familie/geb. 's Gravenhage 13
act. 1844/+ Tilburg 15 aug. 1915/en zijne echtgenoote mevrouw/Joanna
Chr.M. v/d Broek/
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Hij huwde in 1890 Johanna Daniels. Het echtpaar kreeg tien kinderen.
Vooraan een zwartgranieten band, opgevuld
met leisteenstukken. De opstand ook van
zwartgraniet, met op sokkel de tekst: Hier
rust/Bernardus
Vincentius/Pessers/geboren
te
Tilburg 5 april 1865/ aldaar overleden 24 januari 1926/Johanna
Maria/Daniels/geboren
te
Tilburg 20 oct. 1865/aldaar overleden 21 april
1945. Boven de tekst een bronzen voorstelling
van treurende vrouw tegen kruis leunend.
Maker: T h . van Delft (ontwerp). Fa. L.Petit
(uitvoering) (signering sokkel rechts).
A 9 / 7 . Grafkapel familie Brouwers
Henricus Maria Josephus Cornelis Brouwers
staat i n het adresboek van 1911 als bankier te
boek, in dat van 1928 als kassier. Getrouwd
met Josephina A n n a Maria van Spaendonck op
25 april 1894. Z i j n zusters Antoinette, Lucie en
Maria zijn hier ook begraven. Maria Brouwers
was getrouwd met een neef van zijn vrouw, A n tonius van Spaendonck, lid der firma G.C.v.
Spaendonck & Z n .
Voor de kapel ligt een grote keldervloer, bestaande uit een granieten band, waartussen een
bakstenen vloer, met links en rechtsvoor een
granieten kruis, naturalistisch uitgevoerd. Via
twee treden komt men op een granieten vloer
waarop de kapel, met aan weerszijden een granieten muur. De voorzijde van de kapel heeft

een ijzeren deur. Onderaan twee andreaskruisen, centraal een vlakke plaat en bovenaan
glas. Voor dit glas een smeedijzeren decoratie
van kruis met stralenkrans, en aan de zijkanten
vier achtpuntige sterren met roset. Boven de
deur, uitgehouwen: in memoriam. De hoeken
van de kapel zijn ingebogen. Hierin ronde ramen met glas-in-lood, met de symbolen van de
evangelisten: engel (Mattheus), leeuw (Markus), os (Lukas) en adelaar (Johannes). Het
dak is een koepel bekroond door een rond torentje met kruis. Ook het torentje heeft vier
ronde ramen met glas-in-lood. I n de muren aan
weerszijden van de kapel zijn de namen van de
overledenen uitgehouwen. Rechtermuur: Henri
M.J.C.
Brouwers/x31
october 1869/ + 24 juni
1932/Antoinette
A.M.C.
Brouwers/x29
november 1853/ +13 juU 1937/Lucie
J.M.C.
Brouwers/xl8
dec. 1882/+ 28 jan. 1954/Josephina
A.M.
Brouwers/geb.
Van
Spaendonck/xl9
maart 1872/+ 2 nov. 1963. Linkermuur: Antonius
Ign.
Corn./van
Spaendonck/xl9 juni 1868/+ 20 october
1920/Maria
TH.F.C.v.
Spaendonck/geb.
Brouwers/x23
sept.1865/ + 19 maart 1933./In leven vereenigd/gestorven
niet gescheiden.
Maker: L . Petit (signering voorzijde kapel,
rechtsonder).

A l l / 4 5 . Graf Marictje Kessels
Marietje Kessels, dochtertje van M . J . H . Kessels (1858-1932), directeur van de Nederlandsche Fabriek voor Muziekinstrumenten, en
M . A . P h . Grijns (1963-1943), werd in 1900 in de
kerk van de parochie Noordhoek vermoord.
Hardstenen kelderzerk, waarop een hardstenen
tombe met witmarmeren deksel. A a n het uiteinde daarvan een witmarmeren beeldhouwwerk van een meisje op een naturalistische
rotspartij dat haar armen om een kruis slaat.
Rechtsonder een plaquette met tekst: ave crux
spes unica (gegroet kruis enige hoop). Het hekwerk bestaat uit vier hardstenen paaltjes met
kantelen, verbonden door kettingen. De schakels hebben doornmotieven. De tekst op het
deksel duidt op het feit dat het monument gefinancierd is met giften vanuit de Tilburgse bevolking: Aan/Maria
Catharina
Wilhelmina/Kessels/geb
2 maart 1889/overl22
augustus
1900/uit innige deelneming/ik
ben gestorven/om voor god te leven.
Maker: V.Barette Tilburg (signering rechterpaal).

K . Graf kinderen Mutsaers
Neoclassicistisch monument met meer dan levensgrote engelbewaarder met kind. Op de sokkel de tekst: GerardMutsaers
1 april 1914. Volgens bidprentje 6 dagen oud. Centraal op de
sokkel, aan de voorzijde, een lauwerkrans met
wimpel. Onder de krans de tekst: Vlieg op naar
't zoet geneugt/der eindelooze vreugd/ bij de
engelen daarboven/ die hunnen schepper loven. De rondomlopende fries'' aan de bovenzijde van de sokkel is bezet met rosetten, de
kroonlijst met acanthus-reliëf. Achterzijde sokkel tekst: Hier rust onze lieveling/Louis
Mutsaers/2 mei 1874.

K . Graf Carolus Pessers
Monument met een knielende, biddende engel,
die de handen op de bovenkant van een kruis
gevouwen heeft. A r t Déco-stijl. Sfinx'achtig uiterlijk duidt op symbolistische invloed (Toorop). Ruwgranieten sokkel, met onleesbare
tekst. Los ervoor ligt een oplopende steen, zonder tekst. Volgens bidprentje: Carolus Franciscus Pessers 25 mei 1920-26 okt.1921.
Maker: L . Petit (signering sokkel).
Kerkhof Goirkestraat

Maker: L.Petit (signering sokkel,achterzijde)
'' Fries: horizontale band onder kroonlijst.

P l / G r a f pastoor Van Gennip
M g r . J.P.van Gennip ('Eindhoven 22-9-1840,
-(-Tilburg 11-12-1915), werd in 1866 tot priester
gewijd. H i j was kapelaan in Den Bosch van
1866-1885, pastoor van Moerdijk van 18851891 en pastoor van het Heike te Tilburg van
1891-1915. Op 26 mei 1906 benoemd tot geheim kamerheer van de paus.
Kleine, hardstenen tombe met zandstenen opstand. Centraal tegen de opstand een kleine,
witmarmeren kelk met hostie, op het boek met
de zeven zegels uit de Apocalyps. Het monument wordt bekroond door een Keltisch kruis,
waarvan het aureool de tekst draagt: ave crvx
spes unica.
Maker: L . Petit (signering sokkel).

K . Graf René Mutsaerts
Een witmarmeren sokkel draagt het beeld van
een treurend engeltje, eveneens van wit marmer. Dit engeltje is gezeten op een zuiltje en
houdt de linkerhand tegen het gezicht. Met de
rechterhand houdt het een geknakte roos vast.
Op de sokkel de tekst: Aan
onzen/lieveling/Rene Mutsaerts/ge-b.2
oct./overl.26 dec./ 1903.
Maker: L . Petit (signering op voet sokkel).

C D / 1 9 . Graf Swagemakers-Pessers
Henricus Swagemakers was fabrikant in de
wijk Veldhoven. Zijn vader Johannes Hendrik
Swagemakers (1765-1850) staat vermeld als 'fabriquant de draps'. Zijn moeder was Hendrika
Catharina Mutsaers (1772-1856). Henricus
Swagemakers was getrouwd met Johanna Pessers.
Granieten tombe op hardstenen kelderzerk. De
oplopende tombe is aan het uiteinde voorzien
van een kruis. Hierop het christogram en de
alfa- en omegatekens. Onder het kruis de tekst:
Aan onze dierbare ouders/de weledele heer
Henricus Johannes/Swagemakers/geboren
te
Tilburg/6 februari 1811,/aldaar
overleden/14
april 1869. Mevrouw/Johanna
Josepha/Swagemakers geb Pessers/geboren te
Tilburg/19
maart 1821,/aldaar overleden/19 april 1908.
De kerk zal hun lof
verkondigen/eccl.XLIV.15
R.I.P.
Het graf wordt omgeven door een hek-
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werk bestaande uit vier hoge, witmarmeren
palen in obeliskvorm. Tussen de palen telkens
twee koperen stangen. De stangen ter linker- en
rechterzijde zijn verticaal verbonden door kruisornamenten. Aan de voorzijde van het graf
zijn geen stangen aangebracht.
Maker: L.Petit (signering rechtsonder op de
tombe).

C D / 1 9 . Graf Janssens-van Spaendonck
Johannes Janssens, zoon van Laurens Janssens
en Elisabeth van Buren, firmant Janssens van
Buren, wollenstoffenfabriek Gasthuisstraat.
H i j trouwde op 27 j a n . 1892 met Maria van
Spaendonck, dochter van Franciscus van
Spaendonck en Anna Lippmann.
Een granieten vloer wordt omgeven door een
balustrade, eveneens van graniet. De hogere
achterzijde heeft een bronzen voorstelling van
een Engel des Oordeels. Links en rechts hiervan
een zwartgranieten inscriptieplaat, waarop de
tekst:
Johannes/Laurentius/
Janssens/geb. 13
maart/ +1852 + /overl. 22
jan/ +1922 +
/+mijn
Jezus + /barmhartigheid
(links) en:
Maria/Johanna
van/Spaendonck/geb.24nov.
/
+18-60+ /overl. 10 nov./+1932+
/ +h.hart +
/uw rijk kome (rechts). De balustrade, die aan
de voorzijde gedeeltelijk open is, heeft op de
hoeken paaltjes die aan de bovenzijde bewerkt
zijn. De paaltjes aan de achterzijde dragen een
lauwerkrans met christogram. De paaltjes aan
de voorzijde zijn voorzien van vogels.
Maker: L.Petit (signering op kleine paal aan de
voorkant).

C D / 1 9 . Graf Van Roessel-Pessers
Johannes van Roessel, zoon van Henricus van
Roessel (1771-1852) en Maria Catharina Coijen
(1769-1834), was landbouwer en voerman aan
de Veldhoven. H i j trouwde in 1840 met Anna
Maria Willems. In 1850 hertrouwde hij met
Cornelia Pessers.
Het monument bestaat uit een groot oplopend
witmarmeren kruis, gelegen op een zelfde
kruisvorm van hardsteen, die versierd is met
acanthusreliëf. Het geheel is gelegen op een
brede, hardstenen kelderzerk met op de vier
hoeken een witmarmeren, omfloerste urn op
hardstenen voet. Tekst op het kruis:
Ter nagedachtenis onzer dierbare
ouders/de
heer Johannes van Roessel/geb. I dec. 1802
overl.5 juli 1874 en/mejuffrouw
Cornelia Pessers/geboren 22 juli 1818 overl. 10 oct. 1890/zij
rusten in vrede.
Maker: onbekend.
C D / 1 9 . Familiegraf De Beer
Johannes de Beer, timmerman op de Veldhoven, en zijn echtgenote Aldegonda Kleijberg
met o.a. hun zoon Adriaan de Beer. Deze was
architect van ondermeer het St.Josephgesticht
(1887) en het Clarissenklooster (1890) aan de
Lange Nieuwstraat, het Missiehuis (1890) aan
de Bredaseweg, de Trappistenabdij (1891) aan
de Koningshoeven en de kerk van de Hasselt
(1898). Dit neogotisch grafmonument is ook
door hem ontworpen.
Een neogotische, hardstenen toren wordt gedragen door een sokkel. De sokkel heeft aan de
hoeken zuiltjes, die op hun beurt bogen dragen.
In de hierdoor ontstane nissen bevinden zich reliëfs: 1) kruis, anker en hart, 2) lauwerkrans
met christogram, 3) evangelieboek met alfa- en
omegatekens, 4) duif met tak. De toren heeft
aan de hoeken eveneens zuilen en wordt naar
boven toe aan alle vier zijden spitsvormig afge-
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sloten. Langs de bovenrand hogels en kruisbloemen. De toren wordt bekroond door een
pinakel met kruis. De grafteksten,in gotisch kapitaal, bevinden zich tussen de zuilen van de toren: Zalig de dooden die/in den heer sterven./Van
nu aan reeds zegt/de geest zullen
zij/rusten van hunnen ar-/beid en hunne werken/volgen hen./(openb.XlV.13).
Johannes de
Beer/geboren
30 mei 1815/ overleden
10
aug.l899/gehuwd
1842 met/ Aldegonda
Kleijberg/geboren 28 febr. 1812/ overleden 29 mei
1893. Zij rusten in vrerfe (voorzijde), rechterzijde boven is onleesbaar, Adrianus
Guibertus/de/Beer/(?)/
geboren te Tilburg/23
mei
1844/aldaar overleden/12 april 1898. Zij rusten
in vrede, (rechterzijde, onder). Rondom het
monument, op een hardstenen bordes, staan
tien paaltjes, met elkaar verbonden door ijzeren kettingen met schakels in doornmotief.
Maker: L.Petit (signering rechterpaal onder),
naar ontwerp van A . de Beer.

A B . Graf Joseph Janssen
Josephus Petrus Joannes Maria Janssen, zoon
van Augustinus Janssen (1838-1915), fabrikant
wijk Veldhoven, en Maria Dessens (1849-1912),
stierf op 24-jarige leeftijd te Oisterwijk.
Een witmarmeren, naturalistische rotspartij op
een hardstenen sokkel, met een biddende j o n geling, de ogen gericht op een kruis. Hierboven
een engel, die een krans om het kruis hangt. De
zerk bestaat uit opgemetselde, witmarmeren
steentjes, waarop een kruis geschilderd is.
Rechtsonder op de rotspartij de tekst: Ter gedachtenis/aan
onzen
dierbaren
zoon/den
heer/Joseph
J.M. Janssen/geb.9
mei 1877/
overleden 23 juni 1901. Velen hadden hem lief
Job. 1.23/Gelijk den heer behaagd heeft/zoo
is
het geschied Job. 1.21.
Maker: V.Barette Tilburg (signering sokkel).
A B / 1 8 . Graf Johannes van Roessel
Johannes van Roessel was een zoon van Jacobus van Roessel (1842-1919), bierbrouwer en
lid der gemeenteraad, en Josephina de Bondt
(1846-1919).
Het monument bestaat uit een witmarmeren,
afgeknotte obelisk, met aan de voorzijde een
uitgehouwen rozentak. Op de hardstenen sok-

en/oprecht, en vreesde/ God, en week af/van
het kwaad/ Job. 170) (hnks), R.I.P./mej.
Maria Anna/Franken-Pessers/geb.24
jan. 1813/
overl.16 aug. 1877/zy was eene moeder/ het
aandenken/der
braven/waardig/
H.Mach. VI1.20 (rechts).
Dit graf was het eerste monument op het nieuwe eersteklasgedeelte van het kerkhof, in 1883
gewijd.
Maker: A.v.Glabbeek (signering tombe, vooraan rechts).

D/09. Graf Josephina Franken
Josephina Franken, dochter van Hendrikus
Franken (zoon van voornoemde Norbertus
Franken en Maria Pessers) en Theresia Wouters, stierf op 17-jarige leeftijd.
Een witmarmeren beeld van een meisje en een
kruis met bloemenkrans. Haar linkerhand rust
op het kruis, haar rechterhand wijst omhoog.
Het beeld staat op een hardstenen sokkel,
waarop een witmarmeren plaat met een voorstelling van drie papaverbollen, die door een
lint verbonden zijn. Voor het beeld ligt een
oplopende, hardstenen tombe in trapeziumv o r m . Op de deksel van de tombe, onder uitgehouwen kruis met stralenkrans, de tekst:
Ter nagedachtenis/aan
mejuffrouw/Josephina
Maria/Johanna
Aloysia Franken/geb.te
Tilburg 4 februari 1887/overl.14 juli 1904. Dierbare ouders/weent niet over mij/als over eene
dode /ik leef in den hemel/met het koor der
maagden.
Maker: onbekend.

kei drie witmarmeren platen. De plaat aan de
voorzijde wordt bekroond door een witmarmeren kruis, en draagt de tekst: Ter nagedachtenis
aan/den heer Joh. Cornelis Maria/van
Roessel/ geb.te Tilburg/27 juni
J888/overl.-.16
jan. 1914 /R.I.P.
Voor de sokkel een hardstenen zerk, waarop de tekst: Zalig zijn zij/die in
onschuld/wandelen/ps.CXVIII.I
(?). Het monument bevindt zich op een brede, hardstenen
vloer, die omkaderd wordt door zes paaltjes.
Maker: Barette (signering rechterpaaltje).
D/02. Graf Willy de Beer
Op haar bidprentje lezen we: 'Wilhelmina Joanna Antoinette Maria de Beer, geb. te Tilburg
30 aug. 1903 en overl. te Scheveningen na een
langdurig en smartelijk doch voorbeeldig gedragen lijden.' Z i j was een dochter van Johannes de Beer, fabrikant (1870-1943) en Maria
Smulders (1880-1974).
Roodgranieten portico, die voorzien is van een
kruis. In de portico een witmarmeren beeld van
een schrijdende nimf, neerkijkend op de zwartgranieten zerk. Hierop de tekst: Willy de
Beer/geb.30 aug. 1903/overl. 14 jan. 1924/in pace.
Maker: L.Petit (signering zerk).

D/09. GraT N.Franken-M.Pessers
Norbertus Franken, fabrikant van wollen stoffen (firma N.Franken), wijk Goirke, was gehuwd met Maria Anna Pessers.
Hardstenen tombe draagt aan de voorzijde een
ring. Op de tombe ligt een witmarmeren kruis,
dat rust op een hardstenen basis. De zijkanten
van de basis hebben een acanthusreliëf. Voor
het kruis twee uitgehouwen medaillons aan een
lint. Hierop de tekst: R.I.P./de
heer/Norbertus Franken/geb.te
Tilburg/4
mei
1804
overl./18 mei 1887./Deze man
was/eenvoudig,

D/04. Graf Henriëtte Mannaerts
Henriëtte was een dochter van Johannes Mannaerts, schoenfabrikant (1885-1969), en Louise
Pessers (1887-1970).
Een beeld van een witmarmeren engel, die een
kruis vasthoudt en op het voorhoofd een sterretje draagt. Het beeld staat op een hardstenen
sokkel met centraal een uitgehouwen kruis.
Links en rechts van de sokkel decoratieve
steunstukken. Ervoor, op een hardstenen vloer,
ligt een smalle, granieten zerk, waarop de tekst:
Henriëtte/Mannaerts
/geb. 16 juni
1911/overl.
26 maart
1926/R.I.P.
Maker: L.Petit (signering op de zerk, rechts
vooraan).

D/D8. Graf Eras-Donders
Cornelis Eras (1826-1909), zoon van Hermanus
Eras, grondlegger firma H.Eras & Z n , was fabrikant van wollen stoffen, lid van de gemeenteraad, ridder in de Orde van Oranje Nassau en
de Piusorde. H i j huwde eerst Anna Donders
(1832-1902), daarna Anna Pessers (1854-1910).
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pastoor aldaar. In 1876 werd hij de eerste deken van Tilburg.
Op een hardstenen tombe met een oplopende
deksel ligt een groot, witmarmeren kruis, waarop de tekst: o crux ave spes unica. De tekst op
de deksel, om het kruis, is moeilijk leesbaar.
Aan het uiteinde van het kruis staat een opengeslagen evangelieboek op een steun (tekst onleesbaar). Het monument staat voor de plaats
van de voormalige Calvarieberg (zie de drie bomen). Pastoor Van de Ven werd hier in 1884 op
het dan nieuwe eerste klasgedeelte herbegraven.
Maker: L . Petit (niet gesigneerd).

Een hardstenen vloer, omgeven door een balustrade (aan de voorkant open). In het midden
van de achterste balustrade een opstand, bekroond door een met een doek omhangen
kruis. Centraal tegen de opstand een plaat met
de tekst: familie C.Eras Donders en met een reliëf van een lauwerkrans met lint en een palmtak. Aan de top van deze plaat een omfloerste
urn. Beneden deze plaat een witmarmeren reliëf
van twee handen, boeket, verbroken ketting en
medaillon. Daaronder de tekst tot wederziens.
Links en rechts van de opstand, een witmarmeren plaat met tekst: Den
weled.heer/Cornelius
Eras/echtgenoot
van/ mevr.Anna
Donders/en
mevr.Anna M.H.Pessers/
geb.te Tilburg 16
april 1826/overl.2S
oct. 1909 (links),
Mevrouw/Anna
Maria Donders/
echtg.van den
weled.heer/Cornelius
Eras/geb.
te Tilburg 3
juli 1832/overl.l9 dec.1902 (rechts). Voor de
opstand een tombe in doodskistmodel.
Maker: V.Barette (signering op balustrade
rechts vooraan).

D/12. Graf Wilhelmus van de Ven.
Wilhelmus van de Ven werd te Son geboren op
28 aug. 1793, priester gewijd in 1817 en in hetzelfde jaar kapelaan van het Goirke. I n 1826
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E / 1 5 . Graf kinderen de Beer-Eras
Dochtertje en zoontje van Lambertus de Beer
(1867-1931), fabrikant in de wijk Goirke, en
Theresia Eras (1870-1957).
Een gietijzeren beeld van een slapend engeltje
op een kussen, met papaverbolletjes in de rechterhand. De sokkel is van hardsteen en draagt
aan de voor-, linker- en rechterzijde een witmarmeren plaat. Hierop de teksten: Joanna
Anna/Josephina
Maria/de
Beer/geb.2
aug.1
896/overl.2jan.l899
(voorzijde), spreuk linkerzijde onleesbaar, Jan de Beer/geb.ll
sept.
1897/overl.ll
maart 1900 (rechterzijde). Een
identiek engeltje bevindt zich op de begraafplaats aan de St.Josephstraat (zie aldaar).
Maker: onbekend.

Begraafplaats Laarstraat

E / 1 5 . Graf Theresia Mannaerts
Een gietijzeren engel knielt op een hardstenen
sokkel. In de linkerhand een lauwerkrans, de
rechterhand op de borst. Aan de voorzijde van
de sokkel een witmarmeren plaat, waarop de
tekst: aan/onze
lieve/Theresia/J.D.Mannaerts
/Pieters/geboren/29
juli
1901-/overleden/(?)
augustus 1901.
Maker: L.Petit (signering sokkel rechtsboven)

Entree. Graf pastoor Van Dooren
Henricus van Dooren werd op 14 maart 1835
tot priester gewijd en was kapelaan op het Heike bij pastoor Zwijsen vanaf 19 december 1835.
Op 23 december 1850 werd hij de eerste pastoor
van de nieuwe parochie Korvel. Dit bleef hij tot
het jaar van zijn dood, 1886.
Een witmarmeren beeld van Christus als de
Goede Herder staat op een hardstenen sokkel,
die aan de voorzijde een witmarmeren plaat
draagt. Hierop staat de tekst: ter dankbare herinnering/aan den zeer eerw.heer/Henricus
Antonius/van Dooren/geb.te
Veghel 23 jan. 1811
/eerste pastoor/der
parochie
Korvel/op
23

dec.lSSO/overleden
13 nov. 1886. Boven de
plaat een witmarmeren kelkje met hostie. De
sokkel wordt aan alle vier zijden naar boven toe
afgesloten door een timpaan.
Maker: onbekend.

B. Graf familie Biekens
Theodorus Josephus Biekens, dreef op het St.
Annaplein een winkel in bontwerken. H i j was
getrouwd met Dorothea Martina Petronilla van
de Ven. Het echtpaar had zeven kinderen,
waaronder Maria Johanna (Mies) en Gertruda
Maria Theodora Cornelia.
Zwartgranieten keldergraf op brede kelderzerk. A a n de voor-, linker- en rechterzijde bevinden zich voluten. De oplopende deksel toont
een kruis over de gehele lengte. De opstand
heeft links en rechts een voluut. Centraal bevindt zich een reliëf van Maria van Altijddurende Bijstand. Links ervan staat de tekst: sancta
Maria, rechts ervan: ora pro nobis. Op de deksel van de tombe staat links: Theodorus
J./Biekens/x21 juli 1901/+ 21 aug. 1942 en rechts:
Mies Warshaw/-Biekens/x
14 jan.1923/ + 2
sept.l982/Gertruda
Biekens/x3 nov.l931/ + 5
dec. 1933.

B. Grafkapel familie Diepen
Armand
Diepen was eigenaar van
de
wollenstoffenfabriek Gebr. Diepen aan de Korvelseweg, in 1808 opgericht door zijn overgrootvader Johannes Diepen (1774-1844), samen met Frans Jellinghaus en Willem van
Spaendonck. De fabriek werd in 1972 gesloten.
A r m a n d Diepen werd op 5 maart 1846 in T i l burg geboren, huwde op 5 mei 1870 Leonie Marie Josephine Bareel, geboren op 10 mei 1844 te
St.Josse ten Noode. Het echtpaar kreeg acht
kinderen, waarvan drie zonen en een dochter,
evenals twee schoondochters ook hier begraven
zijn. A r m a n d Diepen was o.m. voorzitter van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te T i l burg en Ridder i n de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Ook heeft hij diverse publikaties op
economisch gebied op zijn naam staan.
Neoclassicistische, hardstenen grafkapel op
brede vloer. A a n de voorzijde een ijzeren deur
met glas en smeedijzeren decoratie. Hierboven
een grote guirlande en een witmarmeren geveldriehoek met een roset. Daarboven een t i m paan met een witmarmeren inscriptieplaat: familie/Arinand
Diepen. Op de hoeken van de
kapel bevinden zich acroteria. Aan de linkeren rechterkant van de kapel vindt men glas-inloodramen. Een spits toelopend dak wordt bekroond door een witmarmeren kruis. Het interieur heeft een altaar met witmarmeren p i lasters en centraal een witmarmeren reliëf van
een kruis, anker en hart (geloof, hoop en liefde). Hiervoor staat een ijzeren bidstoel. Boven
het altaar hangt een witmarmeren plaat met
tekst: hier rusten in afwachting der verrijzenis.
Daarboven en op de linker- en rechtermuur witmarmeren platen met namen overledenen: A r nold Leon A r m a n d Diepen 1846-1895, Leonie
Marie Josephine Bareel 1844-1926, Jan Ferdinand Maria Diepen 1872-1930 (zoon), Maria
Bertha Paula Diepen 1879-1954 (dochter), Leo
Diepen 1876-1929 (zoon), echtgen. Anna J. M .
Minderop 1875-1963, M r . Karei H . J . Diepen
1873-1954 (zoon), echtgen. Marcella M . F . van
den Mensbrugghe 1874-1962.
Maker: L.Petit (signering linkerzijde,onder).

plinten, waarop aan voor-, linker- en rechterzijde plaquettes met tekst. Op de deksels een
halfverzonken, witmarmeren kruis, alsmede de
teksten: Hier/rust/Johannes
17/december/
1865/in den/ouderdom/van/72
jaren (linkertombe). Hier/rust/Maria
Magdalena
Adriana/van
der Voort/echtgenoote
van/Johannes/Nicolaas/Diepen/o
verleden/te/Tilburg
/ I I febr./1875/in
den/ouderdom/van/79
jaren (rechtertombe). Teksten op plaquettes van
de linkertombe: Aan myn dierbaren echtgenoot
(voorzijde), Zyne nagedachtenis/
is in zegening/eccl.XLX.I(J)
(linkerzijde), Hy was ridder
der orden/van
den
Nederlandschen
Leeuw/en
van den Eikenkroon (rechterzijde).
Teksten op plaquettes van de rechtertombe:
Aan
onze dierbare/moeder
en grootmoeder
(voorzijde), Zy was een met haren echtgenoot/om
de zieke en
hulpbehoevende/ten
troost en steun te wezen (linkerzijde), hare nagedachtenis/is in zege«/>!g/.'(rechterzijde).
Maker: Dou(r?)demans Bruxelles (signering
linkerdeksel rechts).

De joodse begraafplaats

Maker: L.Petit (signering rechtsonder zerk).

C . Graven Diepen-Van der Voort
Johannes Nicolaas Diepen (1793-1865), grootvader van A r m a n d Diepen, was behalve fabrikant ook lid van de Provinciale Staten van
Noord-Brabant en majoor-commandant van de
dienstdoende schutterij te Tilburg. H i j huwde
op 13 oktober 1814 te Boxtel Maria van der
Voort (gedoopt op 26 februari 1796).
Een smeedijzeren hekwerk, waarin sierletters,
kransen en kruisen verwerkt zijn, met paaltjes
die fakkels voorstellen, omgeeft twee identieke,
hardstenen tombes. Deze hebben ingebogen

Oude gedeelte, rechterzijde.
Graf Marcus van Leeuwen, nr. 25
Zoon van Bernardus van Leewen (1828-1910,
naam later met u), rundslager in de Zomerstraat, en Catharina Bloemendaal (18191896). Marcus van Leeuwen was sigarenfabrikant in de Zomerstraat.
Neoclassicistische, hardstenen opstand, waarop Hebreeuwse tekst, waarvan vertaling eronder staat: En Mordechai'^ trad binnen voor de
koning (Esther 8:1)/PN^' /Mordechai
zn.v.
R.Isschawar
v. Leewen/en
hij was een der
bestuurders onzer gemeente/en de naam van
zijn moeder Gitele/hij
stierf op dinsdag 4
Aw^^/en hij werd begraven op donderdag 6
Aw/van het jaar (5)690.*^ n.d.kl.t..^^
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T.N.Ts.B.H.^\
Maker: onbekend.
"Marcus. ^'Hier rust. 3'29juli. "'1930. % a a r
de kleine telling. ' ' Beginletters van de zin ' M o ge zijn/haar ziel gebundeld wezen in de bundel
des levens' (of:der levenden), d.w.z. moge men
zich hem/haar gedenken.

Graf Sarie de Haas-van Oss, nr. 78
Sarle o f Sara van Oss (1827-1873) was getrouwd met Michiel Abraham de Haas (geboren in 1833, in 1893 naar Amsterdam gegaan),
die volgens het adresboek van 1889 koopman in
huiden was en debitant in loterijbriefjes op het
Nieuwland.
Neoclassicistische, hardstenen opstand, met
bovenop links en rechts opstaande hoeken,
daartussen gewelfd segment met reliëf, voorstellende stenen tafel met anker (hoop).
De vertaling van het Hebreeuws luidt: P T "
/een flinke vrouw/de kroon van haar man en
haar kinderen (Spr.l2:4)/de geachte mevrouw
Sarle/dr.^' v. Asjer van Oss/echtgenote van
weled. Jechiël de Haas/en de naam van haar
moeder Rebecca/haar geest keerde terug naar
de hemel op donderdag/de 5de van de maand
Elloel'' /en haar lijk werd naar het graf gebracht/de dag voor de Heilige Sabbat de 6de
daarop/van het jaar/'geprezen zullen haar daden worden binnen de poorten'(van haar
stad)-".
Maker: onbekend.
' ' Hier ligt verborgen. ^' Dochter. ' ' 2 sept.
1873. "' De getalswaarde der gemerkte letters
geeft (5)633, naar de kleine telling.

Graf Mozes Catz, nr. 90
Mozes Salomon Catz (1860-1891) was de zoon
van Samuel Mozes Catz (1822-1886, koopman
in manufacturen i n de Zomerstraat), en Wilhelmina Michels (geb.1 jan.1825, nam de zaak na
de dood van haar man over, en vertrok in 1896
naar Middelburg). Volgens het adresboek uit
dat jaar was Mozes Catz in 1889 procuratiehouder der firma Gebr. Catz & Co.
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Neoclassicistische, hardstenen opstand met segmentboogvormig timpaan. Op het timpaan een
reliëf van twee handen, teken van afstamming
van Aaron o f Koheniem. Dit is de stam van de
priesters. De Hebreeuwse tekst, onder het t i m paan, luidt in vertaling: P T " /weled. h . Mozes
Salomon zn v. weled. hr. Samuel Catz/geboren
op donderdag 23 Sjewat van het jaar (5)620
n . d . k l . t . / H i j ging naar zijn Eeuwigheid op
dinsdag 11 Sjewat/van het jaar: ' Z i j zag hem,
dat hij goed was'^' n . d . k l . t . / T . N . T s . B . H .
Daaronder de tekst: Hier rust/Mozes
Salomon
Catz/geboren
16 februari
1860/overleden 20
januari 1891/Z.A.R.I.V.
''
Maker: onbekend.
" Hier ligt verborgen. ^' De getalswaarde der
getekende letters is 651.
?.

Gedenksteen slachtoffers Tweede Wereldoorlog.
Een granieten tekstplaat in een hardstenen omkadering met bovenaan een davidster. Tekst in
het Hebreeuws en het Nederlands:
Deze
steen/zij een herinnering/aan
alle bewoners/
onzer gemeente/vermoord/in
de jaren der bezetting/ 1940-1945/wier
laatste
rustplaats/
slechts God bekend is.
Maker: onbekend.

West 1, rij 1. Graf Van Spaendonck-Mutsaers
Het adresboek uit 1922 meldt dat Eduardus
Antonius Maria van Spaendonck (12 j u n i 18744 j u l i 1931) woUenstoffenfabrikant was op de
Heuvel. Z o o n van Andreas Joseph van Spaendonck (1833-1906) en Maria Rosalia Janssens
(1832-1927). H i j was gehuwd met Ludovica
A n t o n i a Maria Mutsaers (27 maart 1876-14
sept. 1959), dochter van burgemeester Willem
Mutsaers (1833-1907) en Maria Smits (18401906) (zie Bredaseweg, A 5 / 1 ) .
Een roodgranieten tombe op een brede, zwartgranieten vloer. De tombe sluit aan op een decoratieve constructie, eveneens van zwartgraniet. Deze constructie draagt centraal de tekst
in pace, met links en rechts daarvan een kruis.
De tombe heeft aan weerszijden zwartgranieten
banden met afgesneden uiteinden. A r t Décoinvloed. Tekst op tombe: familie Ed. van
Spaendonck/
xl874x/+1931
+/E.A.M.
van
Spaendonck/xl876x+
19-59+ /L.A.M.
van
Spaendonck/Mutsaers.
Maker: A.v.Os (signering tombe, vooraan
rechtsonder).

West 2, rij 1. Graf Kerstens-Van Leeuwen
Johannes Kerstens, zoon van Jacobus A . A .
Kerstens (1813-1888) en Adriana M . Jansen
(1818-1900), fabrikant en koopman van manufacturen, lid der firma J.Kerstens-Van Leeu-

wen. H i j huwde Aldegonda van Leeuwen,
dochter van Theodorus van Leeuwen en M a r t i na Geyer, op 10 augustus 1876.
Het is een zogenaamd riddergraf, van hardsteen, op brede vloer. Oplopende voet, waarop
het monument, bestaande uit een romp met
dekplaat. De romp is aan weerszijden geleed
door halfpilasters en bronzen reliëfs. Ook aan
de voorzijde een reliëf. Deze reliëfs, met een
drielobbige bovenzijde, laten voorstellingen
zien van: de Verrijzenis (voorzijde), de H . V i n centius a Paulo, en een onbekende heilige (Hnkerzijde), de Goede Herder en de H . Elisabeth
van T h ü r i n g e n . (rechterzijde). A a n de achterzijde een in de steen uitgehouwen rehëf van het
christogram en de tekst, in gotisch kapitaal:
Hier
rust
bij/onze
geliefde
ouders/de
heer/F.M.J.A.
Kerstens/geb.te
Tilburg
(?)
1885/overl. te s Hage/(?) 1921. De dekplaat is
voorzien van het familiewapen met de spreuk
custodi me (bewaar m i j ) . Onder het wapen, in
gotisch kapitaal: Hier wachten de
Verrijzenis/
de heer Johannes Maria/Josephus
Kerstens/lid
der Prov.Staten/
wethouder van
Tilburg/overleden aldaar/10 februari 1913/in den ouderdom/van
65 jaren/vrouwe
Allegonda/Maria
Johanna/
Kerstens/geboren
van
Leeuwen/overleden
te Tilburg/9 februari
1911/in
den ouderdom/van
61 jaren/betoon
ons o heer
uwe barmhartigheid.
Langs de randen van de
dekplaat: Ik-ben-deVerrijzenis-en-het-Leven;die-in-Mij-gelooft,-al-is-hij-ook-gestorven-zalleven;-zal-in-eeuwigheid-niet-sterven-(?)-St.
Joannes XI-25-26. Op de hoeken de evangelistensymbolen: de engel (Mattheus), de leeuw (Markus), de os (Lukas) en de adelaar (Johannes).
Rond het monument staan zes paaltjes ter afkadering.
Maker: L.Petit (signering rechterpaal, onder).

West 3, rij 2. Graf Maria Lombarts
Dochtertje van Everardus Lombarts, fabrikant
wollen stoffen, en A n n a de Wijs. Z i j is op tweejarige leeftijd gestorven.
Het graf is identiek aan het graf van Joanna de
Beer op het kerkhof van het Goirke (E/15).
Aan de voorzijde en zijkanten een witmarmeren plaat met de tekst: Maria
Lombarts
(voorzijde), onze lieveling (linkerzijde), geb. 16
dec. 1887/overl. 17 april 1890 (rechterzijde).
Maker: L.Petit (signering sokkel, rechtsonder).

West 3, rij 7. Graf Loven-Vermeulen
Maria Johanna Mutsaerts (Tilburg 14 okt.1842
-Eindhoven 27 j u n i 1877) trouwt te Tilburg op
20 mei 1874 met Petrus Hubertus Loven
(1838-1916), notaris te Steenbergen, zoon van
Theodorus Loven en Maria Kuppens. H i j hertrouwt op 17 sept. 1878 te Steenbergen met
Henrica Petronilla Joanna Vermeulen (18541896).
Een hardstenen tombe in de vorm van een rustbank. Op het 'hoofdeinde' een lauwerkrans
met kruis. Tekst hieronder:
Hier rusten/mevrouw/Henriëtte
Johanna Petronella/Vermeulen/echtgenoote
van
notaris
Loven/geboren
te Steenbergen 1 maart 1854/
overleden te Tilburg 17october 1896/en/de weledelgestrenge heer/Petrus
Hubertus
Loven/
weduwnaar van mevrouw/Henriëtte
Johanna
Petronella/Vermeulen/en
bevorens
van mevrouw/ Maria Johanna Mutsaerts/geboren
te
Weert 24 november 1838/overleden te Tilburg
21 december
1916/zij
was eene
zorgzame
echtgenoote/en
moeder./Hij
was eenvoudig en
oprecht.
Maker: onbekend.

West 3, rij 9. Graf familie Blomjous
Josephus Andreas Blomjous, fabrikant van
wollen stoffen, zoon van Adriaan Blomjous en
Anna de Wijs, huwde op 16 mei 1866 Theresia
Broekx, dochter van Dionysius Broekx en Maria Rommelaar. Het echtpaar kreeg negen kinderen.
Een granieten opstand staat aan het uiteinde
van een omkaderd plateau. Centraal tegen de
opstand een witmarmeren reliëfportret van Josephus Blomjous. Het portret wordt omgeven
door lauwermotieven, zowel in het graniet uitgehouwen als van brons. Onder het portret de
tekst: Hier
rusten/de
heer/Joseph-AndreBlomjous/geboren
te Tilburg 15.
october
1841/en aldaar overleden 20. october 1907./En
mevrouw/Theresia
Maria
Blomjous/geb.
Broekx/ geboren te Tilburg den 25 mei 1839/
aldaar overleden den 3 april
1922/mejuffrouw/
Catharina M.TH./Blomjous/x29-l-1869
+235-1944/mejuffrouw/Maria
A.A.
Blomjous
7x3-4-1867 +30-5-1945/zij
rusten in vrede.
De omkadering van het monument bestaat uit
vier hoekpaaltjes, waarvan de voorste met ingelegd bronzen kruis. De paaltjes zijn met elkaar
verbonden door kettingen.
Maker: onbekend.

Oost 1. Graf familie Arts
Antoine Arts was officier bij de zouaven. Dit
waren vrijwilligers uit geheel Europa, die omstreeks 1860 in dienst traden van de paus. I n
Italië vochten zij tegen de troepen van Garibald i , die de Kerkelijke Staat wilde innemen. Later
was Arts oprichter van de Nieuwe Tilburgsche
Courant (1879) en van het Tilburgsch Volksdagblad (1898), die op 1 januari 1900 samengingen in de Nieuwe Tilburgsche Courant.
Op een brede, hardstenen basis ligt een zwartgranieten zerk. Hierin uitgehouwen een kruis
met de tekst in pace. Links van het kruis de
tekst: Antoine Arts/off.
der
pauselijke/zouaven/geb.te
Arnhem/20-4-1845/
overl.31-31926. Rechts van het kruis: zijne
echtg.
/Corn.S.A.Reh/geb.
te
Arnhem/13-6-1848/
overl.15-4-1926/hunne
dochter/Chr.C.
Arts/
geb.te Vught/6-10-1878/overl.15-5-1931.
Maker: L.Petit (signering op zerk, rechts vooraan).
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Oost 1. Graf familie Verbunt
Franciscus Joseph Jan Baptist Verbunt, was
net als zijn broer Vincent (graf Bredaseweg,
A l / 3 2 ) werkzaam in de firma van zijn vader
Joseph Antonius Verbunt (1822-1878), wijn- en
likeurhandel i n de Langestraat. Frans Verbunt
was ook een van de oprichters van N . V . Volt
op 26 mei 1909. H i j huwde Agnes Conijn te
Alkmaar op 1 mei 1887. Het echtpaar woonde
aan de Heuvel en kreeg acht kinderen.
Een granieten opstand bestaande uit een sokkel
met kruis. Het kruis is voorzien van het christogram met de letters 1, H , S, V ' ' , en draagt aan
de voet een ijzeren lauwerkrans. Op de sokkel
de tekst: familie/Frans
Verbunt. Voor de opstand een zerk met de tekst: Agnes A.M. Verbunt/geb.Conijn/1861-1916/Frans
J.J.B./
Verbunt/1856-1924/Louis
J.J.M.
Verbunt/18951916/Augusta
Verbunt/1888-1922.
O m het
graf een balustrade van hoekpalen en stangen.
Maker: Jos. Lorrie (signering rechterpaal).

gotische vierpas. Voor de opstand een oplopende, hardstenen zerk, waarop bovenaan onleesbare tekst, en voorts:
Rustplaats/van/Johanna
Louisa
de Rooij/echtgenoote
van/Aloysius
Franciscus/Uppenkamp/geb.27
juni 1872 te
Tilburg/aldaar
overl.20 januari 1901 /Aloysius
Fransiscus/Uppenkamp/echtgenoot
van/ Johanna Louisa de Rooij/geb.te Nienborg (Westfalen)/21 juni 1864/overl.te Tilburg/23 februari
1929/R.I.P.
Om het graf een hekwerk met een poortje. De
achterzijde van de opstand is witgeschilderd en
heeft een uitgehouwen kruis, waarop de letters
1, H , S. Deze zijde van het graf draagt de tekst:
zoo geleefd, zoo gestorven, Josephus L . Uppenkamp 1867-1940. De voorzijde van het monument vertoont Beuroner invloed.
Maker: onbekend.

In Hoe Signo Vinces: in dit teken zult gij
overwinnen.
Oost 1. Graf Houben-Mutsaers
Caspar Houben, zoon van Caspar Houben en
Antonetta Verbunt (zie verderop), had een wolen stukgoedververij op de Koningshoeven. H i j
huwde Coleta Mutsaers op 28 sept. 1885. Het
echtpaar kreeg vier kinderen.
Op een granieten basis ligt een zerk met aan het
uiteinde ervan een opstand in de vorm van een
kruis. Het kruis is voorzien van bronzen decoraties. Op het snijpunt van de balken een omstraald christogram. Op het benedendeel van de
opstand de tekst: in vita/dilexerunt se/in morte/non sunt/separati (in het leven hebben zij elkaar verkozen en in de dood zijn zij niet gescheiden). De zerk draagt de tekst: in memoriam/den weledelen heer/Caspar/Maria
Hubert
/Houben/geboren
te
Tilburg/11
januari
1862/aldaar overleden/10
mei 1918/en zijne
echtgenoote/mevrouw/Coleta
Melanie/ Benardina Mutsaers/geboren
te Tilburg/15 juli 1863
/aldaar overleden/18 januari 1924.
Om het monument een hekwerk bestaande uit
blokvormige hoekpalen, waartussen bronzen
stangen (de stangen aan de zijkanten zijn verdwenen).
Maker: Van Os, ontwerp (signering op de achterste linkerhoekpaal) en Lorrie, uitvoering
(signering op de achterste rechterhoekpaal).

Oost 3, rij 1. Graf Uppenkamp-de Rooij
Aloysius Uppenkamp was koopman en winkelier in manufacturen in de Heuvelstraat. L i d
der firma Gebr. Uppen-kamp. H i j was getrouwd met Johanna de Rooij, dochter van
Lambertus de Rooij, aannemer, en Adriana
Hendriks. De broer van Aloysius, Josephus,
ook l i d der firma Gebr. Uppenkamp, was volgens het adresboek uit 1900 koopman en winkelier in bedden en matrassen.
Spits toelopende, neogotische opstand van
zandsteen, bekroond door een kruis. Centraal
een reliëf van Christus als de Albeheerser. Hieronder de tekst: ego sum resurrectio et/ vita qui
credit in me/non morietur in aeternum (Ik ben
de Verrijzenis en het Leven, wie in mij gelooft,
zal in eeuwigheid niet sterven). Het Christusreliëf wordt geflankeerd door een voorstelling
van Franciscus van Assisi (links) en van Aloysius van Gonzaga (rechts). Het benedendeel van
de opstand draagt de tekst: familiegraf/
Van
Uppenkamp de Rooij. Hieronder een wapen i n
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Oost 3, rij 10. Graf Houben-Verbunt.
Caspar Houben, lakenverver (ververij aan de
Koningshoeven, vanaf 1852) huwde op 30 j u l i
1851 Antonetta Verbunt. het echtpaar kreeg
twaalf kinderen, w . o . Caspar Houben (zie graf
Oost 1). Houben was verschillende jaren lid
van de gemeenteraad en regent van het R . K .
Gasthuis. H i j bezat uitgestrekte bossen en landerijen. Met het afstaan van de Schaapskooi en
de daarbij behorende hoeven en gronden maakte hij de stichting van de abdij van de paters
trappisten aan de Koningshoeven op 5 maart
1881 mogelijk.
Hardstenen sarcofaagtombe, aan het uiteinde
bekroond door een witmarmeren kruis op sokkel. Het kruis is met een doek omhangen. Op
de sokkel de tekst: hier rusten. De tombe heeft
twee witmarmeren platen met de tekst: De weledel.achtb./heer
Caspar/Houben/weduwnaar
van/
mevrouw/Antonette/Eleonora/
Verbunt
/lid van het/kerkbestuur/geb.Orsbeek
16/februari 1823/ overl. Tilburg/8 januari 1899. Zalig
de dooden
die/in
den Heere
sterven/ Apoc.XIV-.l.
(links), en:
Mevrouw/Antonette/Eleonora/
Verbunt/echtgenoote/van
den
weled./heer
Caspar /Houben /geb.
te
Tilburg/13 juli 1826/overl.5 maart/1894.
Hare
goede werken/volgen
haar/(...l)
(rechts). De
linker- en rechterzijde van de tombe hebben
witmarmeren cartouches, waarvan de linker tegenwoordig aan de voorzijde van het monument ligt. Ze dragen de tekst: zalig de barm-

hartigen want/zij zullen
barmhartigheid/verwerven/Math.(...l)
(links), en: eene moeder
het/aandenken
der
goeden/waardig/H.
Mach. Vll.20 (rechts).
Maker: onbekend.

Oost 3, rij 4. Graf Willem Brands
Wilhelmus Woutherus
Norbertus
zoontje
van
Norbertus
W.W.
(1841-1916) en van Corneha J . M .
(1854-1917), stierf 24 augustus 1891 op
jarige leeftijd.

Brands,
Brands
Jansen
twaalf-

Oost 4. Graf Becx-Van Doormaal
Jan Cornelis Becx, geboren te Diessen op 2 j a n .
1849, was timmerman van beroep. H i j stierf op
14 mei 1918. H i j was getrouwd met Johanna
van Doormaal, ook afkomstig uit Diessen, geboren op 16 j u l i 1848 en 16 maart 1899 gestorven. Drie zonen werden priester. Grafteken in
de vorm van een gietijzeren kruis met corpus,
staande op een hardstenen sokkel. Tekst op
sokkel: Onze dierbare ouders/Corn.
Becx en
Joh.a van Doormaal/de
zalige verrijzenis en
ons wederzien/Frans
r.k.pr. Maria Anna Gerard r.k.pr. Johan
r.k.pr.
Maker: onbekend.

Hardstenen zerk met opstand. De opstand, bekroond door een kruis, draagt in een schijnnis
de tekst (gotisch kapitaal): Weest
uwe/voorgangers/gedachtig/die
voor
u/het
woord
Gods/gesproken/hebben
en/(...?). Boven in de
nis een reliëf van een kelk met hostie. Op de
zerk de tekst Ter gedachtenis/aan den zeer eerw
heer/Leonardus
Gregorius
van der
Steen/
geb. 's Bosch/27december
1828/priester gewijd
10 juni 1854/ eersten pastoor dezer parochie/ 8
september
1873/overl. Tilburg/21
februari
1904.

Een afgebroken,
gecanneleerde zuil van
hardsteen (symbool voor het afgebroken leven)
staat op een sokkel met aan de voorzijde een
witmarmeren plaat. Deze draagt de tekst: Wilhelmus W.N. Brands (...?), en is verder voorzien van een bloemenreliëf. Zijn ouders rusten
in het graf links van hem.
Maker: E. Salu, Brussel (signering sokkel).

Oost 4. Graven Heesters-V.Heugten-(...?)
Linkerkruis: Martinus Heesters, weduwnaar
van Adriana Wagemakers, daarna van Maria
Cornelia Taets, geboren te Enschot op 27
dec.1834, overl. te Tilburg op 21 jan.1916.
Middelste kruis: Antonius Cornelis van Heugten, echtgenoot van mej. Johanna Heesters, geboren te Tilburg op 12 mei 1856 en aldaar overleden op 26 maart 1915. Rechterkruis: onbekend.
Drie gietijzeren kruisen op hardstenen voet. De
voet van het linker- en middelste kruis is voorzien van een witmarmeren plaat met tekst: hier
rust/Martinus
Heesters/weduwnaar
van/Adriana Wagemakers (linkerkruis) en: hier rust/de
heer/Antonius
Corn.
v. Heugten/echtg.
v.
mej./Johanna
Heesters (middelste kruis). Het
linkerkruis heeft centraal een voorstelling van
Maria. Hieronder het Maria-monogram. Het
middelste kruis toont centraal ' M a r i a van de
Wonderdadige Medaille'". Hieronder een vaas
en een engel met een wimpel. Het rechter-kruis
heeft centraal een afbeelding van de H . Barbara. Daaronder een gevleugelde zandloper en de
H . Petrus.
Maker: onbekend.
" D i t verwijst naar de verschijningen van Maria
in de kapel aan de Rue du Bac in Parijs, 1830.

Begraafplaats Schumannpad
Voor Calvarieberg. Graf pastoor Van der Steen
Leonardus van der Steen was eerst kapelaan te
Vierlingsbeek (1859), daarna te Dreumel
(1871). Op 8 september 1873 werd hij benoemd
tot pastoor van de nieuw opgerichte parochie
O . L . Vrouw Onbevlekt Ontvangen te T i l b u r g .

Begraafplaats Hasseltstraat

U I . Graf pastoor de Beer
Franciscus Johannes Antonius de Beer, zoon
van Simon Arnoldus de Beer en Arnolda Maria
Wouters, werd op 7 j u n i 1879 tot priester gew i j d . Daarna was hij assistent te Berkel en achtereenvolgens kapelaan te Oisterwijk, Beuningen (Gld.) en Goirle. Op 25 september 1898 eerste pastoor van de parochie Hasseh. H i j
overleed op 10 januari 1928.
Op een hardstenen voet een tombe met granie-
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ten dekplaat. Boven aan de dekplaat een reliëf
van twee handen die een door stralen omgeven
hostie omhooghouden. Voorts op het reliëf het
alfa- en omegateken. De tekst op de dekplaat
vermeldt:
in pace/Franciscus
Joh.Ant.de
Beer/geb.te Tilburg 27 dec. 1853/ overl.aldaar
10 jan.l928/stichter
en pastoor
der/parochie
van O.L. Vrouw van den/Allerh.
Rozenkrans
Tilburg/1898-1928/een
goed herder voor zijn
volk.
Maker: L.Petit (signering rand dekplaat).
Begraafplaats Lovensestraat

Hoofdpad, rechtsachter. Graven C . en J . Paulusse
Jacobus Paulusse (ook:Poulusse), landbouwer,
woonde met zijn zuster Cornelia Maria in de
Koestraat. H u n ouders waren Adriaan Paulusse en Maria Antonia van den Houdt.
Twee identieke, hardstenen zerken op brede
vloer. Twee eveneens identieke, witmarmeren
opstanden op een hardstenen sokkel. De sokkels dragen aan de voorzijde een witmarmeren
lauwerkrans. De opstanden hebben een verspringende bovenzijde, die met kleine kantelen
omzoomd is. Een kruis fungeert als bekroning.
De romp van de opstand heeft een neogotische
schijnnis, aan de bovenzijde voorzien van eikeloof. I n de schijnnissen de teksten: Hier liggen
begraven/mejuffrouw
Cornelia M.
Paulusse/eerelid der Vereen./ van het
Allerh.Sacrament/en der Congr. van O.L.
Vrouw/geboren
te Tilburg 22 maart 1825/ overl. 1 dec. 1904/en
haar broeder/de heer/ Johannes Jac. Paulusse/lid van het kerkbestuur/der
parochie van
de/H.H.
Leonardus
en gezellen/eerelid
der
H.Familie/geb.te
Tilb. 17
jan.l837/overl.l2
jan.1905. /?./.P.(linker-opstand), Hier rusten
zij/op den Gods akker/dien
zij door eigen
vlijt/ hadden verworven en/den Heer toegewijd./Heer
zij hebben de/schoonheid
van
uw/huis bemind/en de woonplaats/uwer
heerlijkheid./Zalig
zijn zij die in/den Heer sterven/onsterfelijk
zij/hunne
nagedachtenis
(rechteropstand).
Maker: Firma P.B.(...?) Tilburg (signering
d.m.v. plaatje voorzijde vloer).

Begraafplaats Prof. Lorentzstraat

Eerste pad rechts, linkerzijde. Graf Gerardus
Janssens
Gerardus Cornelius Jozef Maria was een zoontje van Johannes Cornehs Janssens, meesterknecht (1869-1954), en Cornelia Antonetta van
Bokhoven (1875-1958). Het echtpaar kreeg tien
kinderen.
Hardstenen sokkel met het beeld van een gietijzeren, knielende engel. Tekst op de sokkel:
Aan
onzen/lieveling/Gerardus/Janssens/geb.
20 nov./X 1915 X/overl.20/mei
1924/in pace.
Maker: L.Petit (signering sokkel).

Hoofdpad, linksachter. Graf pastoor Van R i j sewijk
Wilhelmus van Rijsewijk was een zoon van Engelbertus van Rijsewijk, landbouwer in de wijk
Broekhoven, en Joanna Maria van Broekhoven.
Een zandstenen opstand in de vorm van een
gestileerd kruis. Centraal hierop een uitgehouwen Christuskop. Daaronder de tekst: Hier
rust/de
zeereerw. /heer/
Wilhelmus/Josephus
/van Rijsewijk/geb.te
Tilburg/19 dec. 1851-/
overl.te/Titburg/20
febr.l919/pastoor
te
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/Herpt/1897-1910.
Onder de tekst een reliëf
van een kelk met stralende hostie. Daaronder:
Het priesterschap
is de/hoogste
waardigheid/onder de
menschen/S.Ign.
Maker: L.Petit (signering sokkel).

Begraafplaats Gilzerbaan, 'Vredehof'

Centraal monument
Midden op een rond bordes staat een pilaar, die
een ronde overkapping met punt draagt. Hierachter bevindt zich een gedenkplaat met de
tekst: Deze begraafplaats/werd
aan
de/Ned.
Herv.Gem.
van Tilburg/en Goirle ten geschenke/gegeven
op 1 dec.l930/door
de heeren/F.B.van
den Bergh/te
Tilburg/F.A.L.van
den Bergh jr./te Moergestel/en
werd voor gebruik opengesteld op 25 dec. 1930/toen van de
colleges van bestuur en beheer deel uitmaakten/KERKENRAAD/Ds.
J.C.A.
NijenhuisOckhuijsen predk./M.
Gips
ouderl./G.W.van
Bruggen ouderl./R.de
Boer
ouderl./P.Arends
diaken/H.Strakinga
diaken/H.C.Peters
diaken/ NOTABELEN/R.de
Boer
voorz./A.J.de
Raad
secret./A.T.Klop/G.Slager/
M.Gips/
P. Everste/A.M. Louis/C. H. van
Harderwijk
adm.

BS/04. Graf familie Wilms-Bosch
Op Paaszondag 1936 kwamen door een autoongeluk nabij Heesch drie dochtertjes uit het
gezin Wilms-Bosch om het leven.
Vloer van ingelegde tegels, omkaderd door
hardstenen band. Aan het uiteinde daarvan een
opstand bestaande uit een hardstenen achterwand met drie witmarmeren tekstplaten. De

Middelste plaat draagt de tekst: Hier rusten
door een noodlottig ongeval/onze lieve kinderen Josephina M./Wilms/geb.23
maart 1921
/te
Tilburg/overl.12
april
1936,
Agnes/
Wilms/geb.30
aug. 1924/te
Tilburg/overl.12
april 1936, Louisa/fVilms/geb.5
nov.l926/te
Tilburg/overl.13
april 1936. Onder aan de
plaat een ondergaande zon met de tekst: hare
zon is ondergegaan toen het nog dag was.
Jer;15:9. Boven deze plaat drie hardstenen reliëfs van 'treurende bomen'. De linker- en de
rechter witmarmeren plaat hebben de tekst:
Gerritje Bosch/x3.6.1-891/+
16.2.1-980 (linkerplaat), Koenraad
Jan
Hubert/Wilms/
X2-2.11.1890 /24.1I-.1963
(rechterplaat).

C2/07. Graf H . Binnema
Harmen Jacobs Binnema was getrouwd met
Johanna Mulder uit Zierikzee. Het gezin met
vier kinderen woonde in de Lange Nieuwstraat.
Hardstenen opstand met tekst: Hier rust/ Harmen Jacobs
Binnema/geb.te
Jallewerd
6
sept.l849/overl.le
Tilburg 12 nov.1909/ van 8
maart 1888/in dienst der/evangeliesatie
arbeid/in N.B. en Limb. en predikant/van
de Gereformeerde
Kerk/van
Tilburg.
Ik ben de
opstanding/en het leven. Die in mij geloofd/zal
teven, al ware hij ook gestorven. Vele vrienden.
Het graf is afkomstig van de opgeheven protestantse begraafplaats aan de Lange Schijfstraat.
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N . B . Ook verkrijgbaar bij gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentearchief Tilburg.

Jacques Grijpink, Tilburg krijgt Centrum voor
Cultuurstudies. Gesprek met Theo Beckers, i n :
Brabantia, 40, j u n i 1991, p. 18-19.

Luc Verschuuren, Kees Kruik en het Geheim
van de Tilburgse Kermis, Tilburg, 1991, uitg.
De Schaduw, ƒ 14,90.

Frans Hoppenbrouwers,
De politieke
reformatie in de kwartieren Maasland en Oisterwijk
van
de
Meijerij
van
's-Hertogenbosch
1677-1795, i n : Brabants Heem, 43, nr. 1, p.
8-19.
N . B . Tilburg passim.
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SU van Doornmalen, Kwezels en kwezelaars in
de classis 's-Hertogenbosch 1677-1739, i n : Brabants Heem, 43, nr. 1, p. 32-40.
N . B . Tilburg passim.
Jos Paulussen, Leven in de landbouw, i n : Twee
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Cultureel Contact, 1991, 48 blz., geïll., ISBN
90-72539-01-X, / 7,50.
N . B . Tilburg passim.

Tentoonstelling Gemeentearchief
Van 14 september t/m 29 november 1991 is er
in het Gemeentearchief Tilburg, Kazernehof
75, de foto-tentoonstelling De dood niet vergeten te zien over de begraafplaatsen in Tilburg.
Aanleiding voor deze tentoonstelling vormt de
bewerking van een inventarisatierapport van
Cees van Raak over de geschiedenis van de T i l burgse begraafplaatsen, met daarin een beschrijving van de grafmonumenten van de oudste Tilburgse begraafplaatsen. Deze publikatie
verschijnt als themanummer van ' T i l b u r g .
Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en

Lijst van begraafplaatsen in Tilburg
1) Het oude kerkhof, nabij de Heikese kerk:
vóór 1813.
2) Begraafplaats Bredaseweg:
1813-1832: algemeen,
1832-1875: r . k . en algemeen,
1875-1930: r . k . en protestants,
1930-heden: r . k .
3) Kerkhof Goirkestraat: 1816-heden, r.k.
4) Kerkhof voormalige Zomerstraat:
1822-1828, protestants.
5) Begraafplaats Laarstraat: 1852-heden, r.k.
6) Begraafplaats Delmerweg:
1857-heden,
joods.
7) Begraafplaats St.Josephstraat: 1873- heden, r . k .
8) Begraafplaats Schumannpad: 1873-heden,
r.k.
9) Begraafplaats voormalige Oisterwijksebaan: 1875-1930, algemeen.
10) Begraafplaats voormalige Lange Schijfstraat: 1875-1962, protestants.
11) Kerkhof Hasseltstraat: 1898-heden, r . k .
12) Begraafplaats Lovensestraat: 1901-heden,
r.k.
13) Begraafplaats Prof.Lorentzstraat: 1913heden, r . k .
14) Begraafplaats Gilzerbaan: 1930-heden, algemeen.
15) Begraafplaats
Gilzerbaan, 'Vredehof:
1930-heden, protestants.
16) Begraafplaats
Gershwinstraat:
1931heden, r . k .
17) Begraafplaats Hoflaan, 'Centrale Begraafplaats West': 1965-heden, algemeen, met
islamitische afdeling.

cultuur' en zal als catalogus bij de tentoonstelling verkrijgbaar zijn.
Als onderdeel van het landelijke Monumenten
Inventarisatie Projekt ( M I P ) betreffende de
jongere bouwkunst en stedebouw van 18501940, heeft de gemeente Tilburg speciale aandacht geschonken aan de begraafplaatsen op
haar grondgebied. De (kunst)historisch interessante grafmonumenten van vóór 1940 werden
geïnventariseerd en gedocumenteerd. Zo zijn
445 grafmonumenten beschreven. De nadruk
kwam daarbij vooral te liggen op grafmonumenten van de oudste begraafplaatsen. De tentoonstelling laat er een tachtigtal van zien, aangevuld met objekten, foto's en archiefstukken
uit de collectie van het Gemeentearchief T i l burg.
Begraafplaatsen en kerken zijn ook thema van
de 'Open Monumentendag 1991'. Een brochure is verkrijgbaar bij het Gemeentearchief,
V V V , Gemeentelijk Informatiecentrum en bij
de culturele instellingen.
De tentoonstelling is geopend op dinsdag en
woensdag van 9-12.30 en 13-17 uur; op donderdag van 9-12.30, 13-17 en 19-22 uur; op vrijdag
van 9-12.30 uur en tijdens de 'Open Monumentendag 1991', welke op 14 september 1991
plaatsvindt van 10-16 uur.
Informatie: tel. 013-429070.
Ronald Peeters
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