
Gemeente Roosendaal

Adres: Bredaseweg ong. te Roosendaal
Oorspronkelijke en huidige functie : begraafplaats
Bouwjaar: 1870
Tekst: D.H.J. Visse, Adviesbureau MSP te Guda

Datum: 9 maart2o11

Beschrijving

lnleiding:

Vanaf de Markt in het centrum van Roosendaal wordt de Bredaseweg bereikt via de Molenstraat en de
Hoogstraat en gaat in het oosten over in de Rijksweg-Noord om via de Roosendaalsebaan aan te
sluiten aan de Ruchphenseweg. De Bredaseweg was van oudsher de verbinding tussen Bergen op
Zoom, Roosendaal en Breda. Met de aanleg van de A58 is het verloop van de weg gewijzigd.

Op de kadastrale minuut van 1850 bevindt zich een weiland op de locatie waar nu de begraafplaats is
gevestigd.

Op 21 september 1869 vraagt het parochiebestuur van Sint Jan de Doper te Roosendaaltoestemming
aan het gemeentebestuur van Roosendaal en Nispen om een bijzondere begraafplaats aan te leggen.
Het gemeentebestuur stemt daarmee in en het parochiebestuur kocht een stuk land aan de straatweg
van Roosendaal naar Etten in het gehucht Kalsdonk. Er is een dodenakker aangelegd die op I januari
1870 is ingewijd. Op 3 januari 1870 zijn de eerste graven in gebruik genomen in grafvak l. Het
parochiebestuur bouwt in 1883 een kapel in de as achter de oorspronkelijke ingang. Deze is gelegen
tussen de vakken I en lll.

In 1939 richten de gezamenlijke parochies in Roosendaalde Stichting R.K. Begraafplaats op. In 1940
gaat het eigendom van de parochie Sint Jan de Doper over naar de nieuwe stichting die ook de
exploitatie vanaf dat moment voor haar rekening neemt. Nadat in het najaar van 1940 de officiële
overdracht en de wijding van een nieuwe uitbreiding aan de oostkant heeft plaatsgehad is een nieuwe
toegang (de huidige toegang) tot de begraafplaats aangelegd. Deze toegang kan worden afgesloten
met hekken die afkomstig zijn van de Sint Janskerk in het centrum van Roosendaal. In 1958 vindt de
laatste uitbreiding plaats.

Het bestuur van de Stichting R.K. Begraafplaats stopt in 195í met het (br1) begraven op het oude
gedeelte van de begraafplaats en liet bouwvallige graftekens opruimen nadat de belanghebbenden de
gelegenheid hebben gekregen deze te herstellen. Hierdoor zijn al veel oude grafmonumenten
opgeruimd. In 1967 steekt burgemeester Godwaldt een stokje voor het opruimen van graven en
sindsdien is de gemeentelijke plantsoenen dienst betrokken bij het onderhoud. De oorzaak hiervan ligt
in de oplopende kosten en de afnemende belangstelling bij belanghebbenden die tot 1974 een
vrijwillige bijdrage betaalden voor het onderhoud van de begraafplaats. Gelijktijdig verzoekt de
Stichting aan het gemeentebestuur van Roosendaal om tegen betaling een deel van de exploitatie over
te nemen. In dat jaar is de Stichting begonnen met onderhandelingen met de gemeente Roosendaal
voor de overdracht van de begraafplaats aan de gemeente. De gemeente Roosendaal heeft in 1975
de begraafplaats Zegestede aangelegd omdat verwacht werd dat de begraafplaats aan de
Bredaseweg rond die tijd geen ruimte voor het begraven meer zal bieden. De Stichting bedong hierbij
dat de gemeente het christelijk begraven op de begraafplaats Zegestede zal garanderen.

Op 1 januari 1978 wordt de begraafplaats Zegestede in gebruik genomen onder gelijktijdige sluiting
van de begraafplaats aan de Bredaseweg. Op de begraafplaats aan de Bredaseweg zijn uitsluitend
begravingen nog toegestaan voor gereserveerde graven en familiegraven. Tussen de gemeente
Roosendaalen de Stichting is afgesproken dat de Stichting tot 1 januari 1990 de exploitatie van de
begraafplaats aan de Bredaseweg zal verzorgen en de gemeente zal de begravingen verzorgen. Al
snel is duidelijk dat de onderhoudskosten voor de kapel, die in een slechte onderhouds- en
bouwtechnische staat raakt, een knelpunt vormen. Daarom neemt de gemeente in 1996 de gehele
begraafplaats in eigendom over onder de voonrvaarde dat zij de sloopkosten van de kapel voor haar
rekening neemt. Door deze afspraak en de hoge kosten voor onderhoud en herstel is de, in 1883
gebouwde kapel, in opdracht van de gemeente Roosendaal in 1986 gesloopt. De plaats van de kapel
is gemarkeerd met een haag.



Uiteindelijk wordt de begraafplaats met ingang van 1 januari 1990 voor alle begravingen gesloten. De
laatste bijbegraving heeft plaats in december 1989.

De begraafboeken in het Gemeentearchief beslaan de periode van 1915-1988. In deze registers
komen de namen van ca. 17.000 begravenen voor. Het aantal graftekens dat op de begraafplaats nog
aanwezig is is echter vele malen minder. In het verleden is er geen eenduidige grafnummering
aangehouden. In sommige vakken is geen onderscheid tussen "perken". De beschermenswaardige
graftekens zijn genoemd bij de vakken (zie op de bijgevoegde plattegrond in rode cijfers).

Beschrijving

De begraafplaats is wordt omsloten door de Bredaseweg, de Griendweg, de Kalsdonksestraat en de
achterzijde van de bebouwing van de Van Coothlaan. Op de erfgrens is een beukenhaag aangelegd.
Het pad dat tussen de vakken l, ll en ll, lV, V, en Vl loopt wordt aan de noordzijde afgesloten met een
boom.

Aan de zijde van de Bredaseweg/Griendweg bevindt zich het oudste vak I uit 1870. In 1887 is de
begraafplaats uitgebreid met het vak lll en in 1894 met de vakken ll en lV. Vak V dateert van 1894. In

het begin van de 20" eeuw zijn de vakken Vl en Vll Um XV aangelegd.

De oudste graftekens uit de periode 1875-1900 zijn vormgegeven onder invloed van het
neoclassicisme. Ook in de periode 1900-1925 komen deze graftekens nog veelvuldig voor in de
vakken lll, V, Vll en Xll. In de jaren '30 van de 20" eeuw worden strakkere vormen onder invloed van
de Nieuwe Zakelijkheid geïntroduceerd.

Op het oudste deel van de begraafplaats bevinden zich vele monumentale kruizen die ten opzichte van
elkaar verschillen en, blijkens de signaturen van de steenhouwers, door ten minste tien steenhouwers
zijn gemaakt.

Na de Tweede Wereldoorlog doet eenvormigheid haar intrede door massaproductie en strengere
regelgeving hetgeen in de vakken te zien is. Zo zqn de graven in recentere vakken dichter op elkaar
gesitueerd. Minder groen en versteende vakken zijn hiervan het gevolg (vakken Vll en Xll). In deze
vakken blijft het groen achterwege. In deze vakken komen voorbeelden voor van graftekens met een
persoonlijke vormgeving.

De begraafplaats beschermenswaardige waarden komen in de volgende onderdelen tot uiting:

1. Soorten graven:
In het oudste deel van de begraafplaats zijn de volgende hoofdtypes te onderscheiden:
a. Een graf omheind met banden of paaltjes met een zerk en een meerledige opstand
b. Graftekens met een zerk en tempelfront of een daarvan afgeleide vorm;
c. Graftekens met een kruis als hoofdmotief;
d. Grafzerken, al dan niet op roef;
e. Stèle met plantenbak al dan niet voorzien van paaltjes met een ketting;
f. Bakstenengraftekens;
g. Overige graftekens zoals een cippus, een rijk gedecoreerde sarcofaag, een gaaf ijzeren

kruis, graven met figuren en een graf met granaathulzen.

2. Tekens, motieven en symboliek:
a. Tekens in verzonken reliëf in de oppervlakte van de steen, verhoogd in een uitgediepte

tekstplaat of cartouche, opgelegd in metaal en tekens op een glazen tekstplaat;
b. Motieven in de vorm van schelp of waaiermotieven, bloem en bladmotieven en bijjongere

graftekens geometrische motieven. In enkele graftekens uit het eerste kwart van de 20'
eeuw komen jugendstilmotieven voor;

c. De Christelijke symboliek overheerst in de vorm van een kruis met of zonder corpus, het
Christusmonogram en brandend hart met kruis en anker. Meer algemeen komen guirlandes,
kransen, omgekeerde fakkels, urnen, gevleugelde zandlopers en ineengrijpende handen
voor;

d. De achtendertig oorlogsgraven uit de Tweede Wereldoorlog zijn gesitueerd in vak Vl (de
geallieerde militairen); in vak XIV (de Nederlandse militairen) en in vak XVll (de



burgerslachtoffers van het "Ankerbombardement"). Daarnaast zijn oorlogsslachtoffers
verspreid over andere vakken van de begraafplaats;

e. De oudste kindergraven bevinden zich op vak V. Recente kindergraven bevinden zich op de
vakken XIX en XXa;

3. Vele graftekens zijn voorzien van de steenhouwersignaturen waaronder:
a. De Gebroeders Boeren, M. van Bokhoven, J. Bolsius, S. Broos, L. Hooff, J.J. Janssens, G.J.

Jongkheer (Antwerpen/Kiel), Ch. Petit, Vervoorderdonk te's-Hertogenbosch, A. Wesel te
Tilburg en Fr. Blommaert te Antwerpen;

b. Twee nationaal bekende beeldhouwers hebben meegewerkt aan graftekens:
Mari Andriessen op het graf van burgemeester C.A. Prinsen en Niel Steenbergen voor de
Nederlandse oorlogsgraven op vak XIV)

Hierna wordt per vak de beschermenswaardige graítekens genoemd of wordt hiervoor naar een bijlage
bij de beschrijving van de begraafplaats verwezen.

De oudste gedeelten van de begraafplaats betreffen de vakken 1 Vm 5. Met de aanleg van de
contouren van deze vakken is de basis gelegd voor de inrichting en het gebruik van de begraafplaats.
In de beginfase is ook de kapel gebouw op de grens van de vakken 3 en 4.

Vak I
De aanleg van de begraafplaats is gestart met Vak l. Op dit vak bevinden zich nog twee authentieke
graftekens uit de aanlegfase.

Aan de oostzijde is door een haag een deel van vak I afgescheiden. Tussen deze haag en het
oorspronkelijke toegangspad bevinden zich diverse graven waarvan de bfllage 3 genoemde graven
monumentaal en beschermenswaardig zijn.

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de klassen 2,3 en 4, waarbij klasse 4 grenst aan de
Bredaseweg en klasse 2 in het noordelijke deel aan dit vak.

Vak ll
De aanleg van vak ll is al direct na de aanleg van vak I begonnen. Op dit vak bevinden zich nog vele
diverse graftekens uit de aanlegfase. Bijzonder is een graf met grafteken van een gesneuvelde militair
uit de Tweede wereldoorlog dat geen deel uitmaakt van het grafvak 14 waarin de gesneuvelde
militairen uit de Tweede wereldoorlog zijn begraven.



Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de klassen 1,2,3 en 4, waarbij klasse t het meest
zuidelijke deel betreft en klasse 4 het noordelijke deel.

Op het meest noordelijke deel van vak 2 is op 31 oktober 2004 een monument ingericht ter
nagedachtenis aan hen die in ongewijde grond begraven werden ingericht en dat de herinnering
hieraan levend houdt.

Vak lll
Aan de westzijde is door een haag een deel van vak 3 afgescheiden. Tussen deze haag en het
oorspronkelijke toegangspad bevinden zich diverse graven waarvan de bijlage 3 genoemde graven
beschermenswaardig zijn.

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de
klassen 1,2,3 en 4, waarbij klasse t het meest
noordelijk deel betreft en klasse 4 het zuidelijke deel.

Vak lV

Vak 4 is een 1" klasse deelvan de begraafplaats en
grenst aan het pad dat haaks staat op het
oorspronkelijke toegangspad ter hoogte van de
voormalige kapel.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.



Vak V

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de klassen 2,3 en 4, waarbij klasse 2 het meest
zuidelijke deel betreft en klasse 4 het noordelijk deel. In het zuidelijke deel dat grenst aan vak 4 ziin
kinderen begraven. De in bijlage 3 genoemde graven zijn beschermenswaardig.

Vak Vl

In een deel van vak 6 zijn Engelse militairen
begraven die gesneuveld zijn in de Tweede
wereldoorlog.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn beschermenswaardig.

Vak VII

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 4.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.

Voorts is vak 6 ingedeeld in klasse 2



Vak Vlll

Vak IX

Vak X

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 1.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.

Dit deelvan de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 3.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 4.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.



Vak XI

Vak Xll

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 4.

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 2.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.

Dit deelvan de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 1.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.



VakXlV en )O/

Randen Midden deel

Yak14 en 15 zijn heringericht door de aanleg van hagen. De graven in vak 14 zijn ingedeeld in de
klassen 1, 2, 3 en 4 waarbij klasse 1 langs de randen/panden zijn gelegen en klasse 4 in het midden.

In het zuidelijk deel van vak 14 bevindt zich een
grafvak van Nederlandse militairen die in de Tweede
wereldoorlog zijn gesneuveld.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.

Vak )O/l

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 3.



Vak Wl

Op dit vak zijn de graven van oorlogsslachtoffers uit de 2e
wereldoorlog gesitueerd. Gelijkvormige stenen kruisjes met
eenvoudige naamplaatjes sieren de graven.

Dit deelvan de begraafplaats is oorspronkelijk ingedeeld in de klasse 3. De in bijlage 3 genoemde
graven zijn beschermenswaardig.

Vak WIll

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 3.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.

Dit deel van de begraafplaats is ingedeeld in de
klasse 3.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn
beschermenswaardig.
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Vak )AG en )A(b

Op deze plaats van de begraafplaats zijn kinderen begraven.

Het deel van de vakken dat langs het pad loopt is afgescheiden met een haag. Tussen het pad en de
haag bevinden zich in klasse 1.

Vak )OQ

De rand van de begraafplaats langs het pad is ingedeeld in klasse 1 en het overige vak in klasse 3.

De in bijlage 3 genoemde graven zijn beschermenswaardig.

Waardering:
De omvang, de situering van de paden en de vorm van de grafvakken en de in bijlage 3 genoemde
graven/graftekens van de RK begraafplaats aan de Bredaseweg te Roosendaal ziin van belang omdat:
1. het een uniek voorbeeld is van een begraafplaats in Roosendaal waarvan de stichting teruggaat tot

1 870:
2. de contouren gaaf zijn en de hagen een waardevolle aanvulling vormen voor de indeling van de

begraafplaats;
3. de huidige situatie zowelde oorspronkelijke aanleg (í870) als de latere uitbreidingen (1887, 1894,

1940 en 1958) de oorspronkelijke aanleg markeren en respecteren;
4. deze stedenbouwkundige waarde vertegenwoordigen door de ligging in het centrum van het huidige

Roosendaal en de groenaanleg in het oudste deel rond het linkse pad en de boom in het noorden
van dit pad;

5. het een stilte gebied is in de wijk Kalsdonk en in het centrum van Roosendaal;
6. deze architectuurhistorische waarde vertegenwoordigen in de in bijlage 3 genoemde

graven/graftekens vanwege de invloeden van het neoclassicisme;

11



7 . deze herinneren aan de sociale en godsdienstige geschiedenis van Roosendaal door de personen
die begraven er zijn;

8. in de graftekens zeer gevarieerd en hoogstaand steenhouwenruerk aanwezig is;
f. in de graftekens en de indeling van de vakken de sociale geschiedenis van Roosendaal afleesbaar

ts.

Conclusie:
Gelet op het vorenstaande is de RK begraafplaats aan de Bredaseweg te Roosendaal met de in
bijlage 3 genoemde graven en/of graftekens een monument in de zin van artikel 1, lid I sub a van de
Erfgoedverordening 2009 vanwege:
1. de stedenbouwkundige waarden door de ligging in de wijk Kalsdonk en de omvang, de situering

van de paden en de vorm van de grafvakken;
2. de cultuurhistorische waarden van alle grafvakken vakken;
3. de schoonheid van de in bijlage 3 genoemde graven/graftekens;
4. de gaafheid van de in bijlage 3 genoemde graven/graftekens
5. de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog vanwege de vakken Vl, XVll;
6. de sociale en godsdienstige geschiedenis als RK Begraafplaats in Roosendaal sinds het midden

van de 19" eeuw die afleesbaar is aan de graven en graftekens vanwege de personen die er
begraven zijn;

7. de betekenis voor de wetenschap doordat dit een unieke begraafplaats is in het centrum van
Roosendaal.

Bijlagen:
1. Luchtfoto van de begraafplaats
2. Situering van de vakken
3. Beschermenswaardige graven/graftekens op de RK Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal
4. Kadastraal overzicht en informatie Bredaseweg ong. nummers B 3489 en B 5894

Verantwoordinq:

1. RK Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal, inventarisatierapport2OO2 van Hulsman Producties
v.o.f. te Rotterdam:

2. RK Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal, Margo Verbiest onder auspiciën van Stichting
Begraafplaatsen Roosendaal, 2008;

3. Lia Speeckaert, Roosendaal;
4. Overleg met de Stichting Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal op 6 januari 2010 en 10 maart

2010;
5. Vakwerk 6 januari 2010, 10 maart 2010 en 7 april 2010;
6. Advies van de monumentencommissie Roosendaal van23februari2011.

www.onl i ne-beqraafplaatsen. nl
www.qooqle.nl
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Bijlage '1: Luchtfoto



Bijlage 2: Situering van de vakken

t9

,-l

t- R.K. Begraafplaats Bredaseweg, Roosendaal
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Bijlage 3: Beschermenswaardige graven/graftekens op de RK Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal.

Voor een uitgebreide beschrijving van de beschermenswaardige graven/graftekens wordt venrvezen
naar het rapport "RK Begraafplaats Bredaseweg Roosendaal, inventarisatierapport 2002 van Hulsman
Producties v.o.f. te Rotterdam"dat als bijlage bij deze beschrijving is gevoegd:

Vak I

Graf: Van Hal/Breugelmans 1926
Graf: Loos/Voeten 1927
Graf: Brugelmans/Gabreëls1 898
Graf: Verhoeven 1941
Graf:Van der Heyden/Lemmens 1933
Graf:Van der Heyden/Denissen 1889
Graf:Van der Heyden 1934

Vak ll
Graf: Cockx 1921
Graf:Tierbackx 1918
Graf:Van Gastel 1907
Graf: Van Rooy 1905
Graf: Van Geel 1939
Graf:Van der Muysenbergh 1913
Graf: Van Bergen 1 940 (oorlogsgraf)
Graf: Van BroekhovenA/an lersel 1919
Graf: Stevens/Adan 1 91 7
Graf: Braat 1906
Graf: BraaWan den Bemt 1937
Graf: Tiebackx 1917

Vak lll
Deel dat grenst aan het oorspronkelijke toegangspad:
Graf: WillemsA/an Oorschot I 939
Graf: TierolffA/an de Veken 1936
Graf: De Waal 1936
Graf: RaaymakersA/oermans 1 933
Graf:Van Gilse/Van Loon 1930
Graf Van HasselUluyks 1929
Graf:GoyartsA/an der Heyden 1917
Graf: SchoonheijVMertens I 892

Overige deel:
Graf: Kools/Mol 1928
Graf:Vissers 1929
Graf: Niessen 1930
Graf: Luyken 1930
Graf: Mulders
Graf:Koevoets/Bogers 1 927
Graf: begin 20" eeuw, gietijzeren kruis staat tegen de sokkel, foto is niet meer aanwezig
Graf: Melsen 1925

Vak lV
Graf: Van Loon 1875
Graf: Van Reijsingen 1876
Graf: Binsvak/Nerincx I 892
Graf: Van Gilse/Janssens 1893
Graf:Van Gilse 1895
Graf: Janssens 1905
Graf:Van Gilse/VVap 1922
Graf: Verheijen/Mastboom 1 91 1

Graf: Van Weel/lngen-Housz 191 7
Graf:Van Weel 1924
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Graf: Mertens/Segers 1 918
Graf: Peeters/Binsvak 1900
Graf: Luijkx 1893
Graf:Vingerhoed 1894
Graf: tombe op roef met liggend kruis, eigenaar onbekend vanwege onleesbare tekst
Graf:Van LoonA/an Weel 1906
Graf:twee graftekens Van Weel !896 en1898
Graf:Van Hasselt 1923
Graf: Konings/Van Ronden 1926
Graf:Goyarts/Laane 1 925
Graf: Laane/Segers 1922
Graf: Coenen/Laane 1933
Graf: Latijns kruis op sokkel omheind door zes palen, tekst onleesbaar)
Graf: LaaneA/ermeulen 1 900

Vak V
Graf:Thielen 1928
Graf: Huygens 19í7
Graf: Edelbloedt 1937
Graf: Kerstens/Broos 1937
Graf:Vergouwen 1895
Graf: Hartmans 1901
Graf: Roomen 1898
Graf:Van Zundert 1940
Graf:Van Bergen 1940
Graf: Erkelens 1940 (bovenste deel graf afgebroken)
Graf: Bogers 1940
Graf:Van Noten 1935
Graf: Bogers1935
Graf:Teuns 1936
Graf: Meesters 1937 (verticale deel van het graf is omgevallen)
Graf:Van der Heijden 1937
Graf: Konings 1937 (onder braamstruik)
Graf: HeijnenA/an Ginneken 1928

Vak Vl
Vak met 28 grafstenen van in Tweede Wereldoorlog gesneuvake Britse militairen
Graf:Simons-Gas 1972

Vak Vll
Graf: Maas/Bruglemans 1 950
Graf: Scheeren/Hendrikse 1 974
Graf: Lips 1974
Graf: Laros 1952
Graf:Van loon 1944

Vak Vlll
Graf:Van Mierlo 1966
Graf: Brabers/Peeters I 957

Vakken lX en X
Rechts van pad B
Graf Aerden/Commissaris 1 960
Graf:Van BeekA/an Geel 1963
Graf: De KlerkA/eringa 1964
Graf: Jongenelen/De Klerk í 967

Vak Xll
Graf: Donikcx 1951
Graf: Schut/Derks 1954
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Vak Xlll
Graf: PetiURidders 1948
Graf: WalravensA/an Nassau 1947
Graf: Bookelaar 1944 (vernield door koperdief)

Vak XIV
Nederlandse oorlogsgraven uit 1941 met 14 grafstenen

Vakken XIV en XV
Links van pad A
Graf:Tierolff 1949
Graf: Lanenfuan Hal 1946
Graf: Segers/Raemdonck 1 949
Graf: Van Dongen 1955

Vak XVll
Calvarieberg met oorlogsgraven

Vakken XVlllen XIX
Graf: Van den Hou/Nooynens 1945
Graf: Prinsen 1952
Graf: MaesA/an der Veeren 1944
Graf: Van Deurse/Kleipas 1937

Rechts van pad A
GraÍ: RooversA/an Dongen 1957

Vak XXI
Graf:Coremans 1962
Graf:Alvers 1957
Graf: De Rooij 1958

Op de niet genoemde vakken bevinden zich geen beschermenswaardige graven/graftekens.
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Bijlage 4: Kadastraal overzicht Bredaseweg ong. nummers B 3489 en B 5894
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Kadastrale informatie Nummer B 3489

Kadastraa I berícht object pàginà 1 vàn I

Radaster

Dienst voor het kàdaster en de openbare registers in Nederland

hypotheken en beslagen

8etreft: ROOSENDAAL Et{ NISPEN B 3489 2-6-2010

To€standsdatum: t-6-?010

l(ad obiect

Grootte: 2 hà 33 a 70 cà
Coórdinèten: 91473-394
Omschrijving kadastraal object: U RT

tie: Bredase

som: € 18.151 Jaar:
1948

on àn op: ?4-2-1947

registratie.

EIGG

Stad 1

4701 NK SENDAAL
Fostadres:

Zetel:

s:
47OO KA R, NDAAL

SEN

d.d. 1-6-2010
d.d. 28-5-3010
d.d. 28-s-2010

d.d. 28-5-2010
d.d.13-1r-

REKTIFI EVERZOCHT

Einde ov ót
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Kadastrale informatie nummer B 5894

Kadastraa I bericht object pagina I lràn 1

Radaster

Dienst voor het kadaster en de openbare regis in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met ui ering van de gegevens inzake
hypottreken en àgen

BETCft: R,OOSENDAAL EN NISPEN B 5894
àseweg ROOSENDAAL

Toestandsdatum: 1-6-2010

2-6-2010
2L:04.25

lGdastraal obiect
Kadastrale aanduiding :
Groottei
Coórdinaten:
Omschrijving kada al object:

Ue:

2ha25a9ca
91376-39

BÍedàseweg
ROOSGN L
l€lsdo t
ROOSEN

JàAT:
1988

(Met meeronÍoerênd goed ve n)
On n op: 24-2-LgA7

regi tie.

EIGË1{

Sta 1

4701 NK SE}IDAAL
dres: s:5

R NDAAL

ontleend a:n:
Eerst

d.d, 1-6-2010
d.d. 28-5-2010
d.d. 28-s-2010
d.d. 28-5-2010
d.d.13-11-2

d.d.224-t

Einde overzicht
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monumentenl ijst (definit ief)
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Cor,opoN

De inventarisatie is in2OO2 opgesteld
door Hulsman Producties v.o.f. te
Rotterdam.
Fotografie, tekst en productie:
Hulsman Producties v.o.f.

De inventarisatie is verricht
onder auspiciën van
vereniging de Terebinth.l: l;r'ïllh
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Ka.pal RK BEcRAAFpT,Aars BREDAsEwEc RoosrNo.qal, pRENTBRIEFKAAnT I 905

Geschiedenis

Op 21 september 1869 verzocht de paro-
chie van St Jan de Doper te Roosendaal
aan burgemeester en wethouders van Roo-
sendaal en Nispen een bijzondere begraaf-
plaats te mogen aanleggen. Nadat de
gemeente toestemming had verleend, kocht
het parochiebestuur een stuk bouwland aan

de straatweg naar Etten te Kalsdonk onder
Roosendaal.
De dodenakker werd op I januari 1870
gewijd en t\ryee dagen later in gebruik
genomen. Veertien jaar later, in 1883, ver-
rees er een kapel op de begraafplaats.
De eerste uitbreiding werd in 1887 aan

de westkant gerealiseerd. In 1894 volgden
twee uitbreidingen aan de noordzijde, op
een strook land over de hele lengte van
oost naar west.
ln 1939 werd de Stichting RK Begraaf-
plaats, waarin alle parochies van Roosen-
daal vertegenwoordigd waren, opgericht.
Tot die tijd waren kerkhof en kapel eigen-
dom van de parochie van St. Jan de Doper,
die tevens de exploitatie voor haar reke-
ning nam. De kapel met inventaris en de

exploitatie van de begraafplaats werden
in l94O overgenomen door de Stichting
RK begraafplaats. In het najaar van 1940

hadden de officiële overdracht en wijding
plaats van een nieuwe uitbreiding aan

de oostkant. De mis in de kapel op het
kerkhof werd opgedragen door deken H.

van Mierlo, waarna burgemeester Claudius
Prinsen het nieuwe gedeelte officieel aan

het bestuur van de Stichting RK Begraaf-
plaats van Roosendaal overdroeg. In dat-
zelfde jaar kwam er eveneens een nieuwe
toegang tot de begraafplaats met een hek-
werk afkomstig van de St. Janskerk. De
laatste uitbreiding had in 1958 plaats.

Het bestuur van de stichting zette in l95l
bijbegravingen op het oude gedeelte stop

en liet bouwvallige graftekens opruimen.
Maar eerst kregen de desbetreffende fami-
lies drie maanden de tijd ze te herstellen.
Gebeurde dat niet, dan verdwenen deze

monumenten. Zo kwam het dat er in I9M
al veel oude grafmonumenten wÍIren opge-
ruimd.



Knpel, pneNrsnrErxaanr 1899

Dit lot was in de jaren daarna weggelegd
voor veel meer oude of in slechte staat ver-
kerende monumenten. Dit leidde er echter
niet toe dat iedereen tevreden was over de

toestand van de begraafplaats. Dat kwam
in 1967 ook burgemeester Godwaldt ter
ore. Hij schreef daarop een brief aan het
bestuur van de stichting RK Begraafplaats,
waarin hij liet weten dat men: "de kritiek
zou kunnen samenvatten tussen 'slordig'
en 'een puinhoop'. Vooral op de oudste
gedeelten lijkt het of de bekende maniak
is bezig geweest." Hij bood aan om de
plantsoenendienst te laten assisteren bij het
onderhoud.
ln 1974 werd er een heffing ingesteld voor
het onderhoud van de begraafplaats, dat tot
die tijd werd bekostigd uit vrijwillige bij-

K,qporre MoNLTMENTEN op DE BEGRAAFpLAATS

dragen. In datzelfdejaar verzocht de stich-
ting het gemeentebestuur van Roosendaal

om tegen betaling van loonkosten en soci-
ale lasten een deel van de exploitatie over
te nemen in verband met onderbezetting.
De werkvoorzieningschap West Noord-
Brabant (WSW) werd ingeschakeld voor
het al gemene onderhoud.
ln 1974 begonnen ook de onderhandeling
tussen de Stichting RK Begraafplaats en de

gemeente over de overdracht van de oude

begraafplaats. ln die tijd werd er haast
gemaakt met de aanleg van een nieuwe
algemene begraafplaats omdat de begraaf-
plaats aan de Bredaseweg rond 1975 vol
zou zijn. De stichting liet de aanleg en

verzorging van deze nieuwe begraafplaats
over aan de gemeente Roosendaal, mits zij
het christelijk begraven zou garanderen.

Kort na de ingebruikname van de nieuwe
begraafplaats Zegestede op I januari 1978

werd de oude begraafplaats aan de Bredase-

weg gesloten voor begravingen met uitzon-
dering van gereserveerde en eigen graven.

De plantsoenendienst van de gemeente

zou tot I januari 1990 de begravingen blij-
ven verzorgen en de WSW het algemeen

onderhoud. De exploitatie bleef in handen

van de Stichting RK Begraafplaats, tot de

kosten van met name het onderhoud van de

kapel haar in 1986 boven het hoofd waren



Blx op tNxgLE MoNUMENTEN op HEr MUSEUMVELD, vELD IV

gegroeid. De gemeente nam de begraaf-
plaats over voor de prijs van de sloop-
kosten van de uit 1883 daterende kapel,
die al jaren in slechte staat verkeerde en
door geldgebrek niet goed onderhouden
kon worden. Ook was er sprake van schade

door inbraken en vernielingen. De kosten
voor opknappen en in stand houden wilde
de gemeente niet op zich nemen, temeer
omdater geen nieuwe zinvolle bestemming
voor het gebouw gevonden kon worden.
Daarbij speelde ook het ontbreken van
water, gas en licht een rol. Het stichtings-
bestuur zagals enige mogelijkheid slopen,

waarmee het bisdom instemde omdat de

kapel niet meeÍ voor de eredienst werd
gebruikt. De stichting moest ervoor zorgen
dat de kapel voor de overname gesloopt
werd. Toen op24 september 1987 de over-
name definitief was geregeld, was de kapel
verdwenen. Daarmee was ook het in 1954

aangeschafte luidklokje met het opschrift
"Mortuos Deploro Eosque Voco In Vitan
Aeternam" ("Ik beween de doden en roep
hen op tot eeuwig leven") tot zwijgen
gebracht.

De Stichting RK Begraafplaats werd eind
1988 opgeheven.

Met het begraven was het toen nog niet
helemaal gedaan, want er hadden op deze

inmiddels gemeentelijke begraafplaats tot
1 januari 1990 nog begravingen plaats van

rechthebbenden in gereserveerde grafruim-
ten en bijbegravingen van rechthebbenden
in een eigen graf. Op 1 januari 1990 werd
de begraafplaats voor alle begravingen
gesloten. Daardoor kon de in t99l overle-
den vrouw van burgemeester Prinsen niet
meer in het graf van haar man worden bij-
begraven.

Hoewn DE BEcMAFpLAATs sINDs 1990 ts cESLorEN,

WORDEN VEEL GRAVEN NOG ZEER GEREGELD BUOCHT

DOOR NABESTAANDEN.

Fï'



il Totaalbeeld

De RK Begraafplaats aan de Bredaseweg,
omgeven door een karakteristieke beuken-
haag, is ruwweg onder te verdelen in een

oud gedeelte (de velden I ím V) en een

recenter gedeelte (de velden VI t/m XXI).
Het oudste gedeelte telt veel monumentale
graven, vooral langs het pad dat vanaf de
oude hoofdingang naar de vroegere kapel
voerde en in het vak rechts van de
vroegere kapel (veld VIII). De monu-
menten refereren in vormgeving en detail-
lering aan de tijd waarin ze tot stand
kwamen. De oudste graftekens, uit de peri-
ode 1875-1900 wemelen van de neoclas-
sicistische elementen. Deze elementen zijn
ook nog vrij talrijk aanwezig in de periode
I9OO-I925, maar van 1925-1940 gaan de
strakkere vormen van de nieuwe zakelijk-
heid overheersen. Opvallend op het oude
gedeelte is de grote hoeveelheid monu-
mentale kruizen, waarvan er bijna niet een
identiek is. Zoals blijkt uit de steenhou-
werssignaturen hebben zeker tien steen-
houwers met elkaar gewedijverd om de
mooiste monumenten te vervaardigen. Bij-
zonder zijn ook de talrijke, soms fraai
omlijste, fotoportretjes die in redelijke staat

de tijd hebben doorstaan.

In de andere vakken overheerst de eenvor-
migheid die vooral na de Tweede Wereld-
oorlog door massaproductie en strengere

regelgeving op begraafplaatsen standaard
werd. Opvallend is op de RK Begraaf-
plaats dat de graven in de recentere vakken
dicht op elkaar liggen, waardoor de graf-
vakken versteend zijn. Het groen krijgt
bijna geen plaats. In deze vakken zijn al

enkele vroege voorbeelden te vinden van
monumenten met een persoonlijke vorm-
geving, een ontwikkeling die rond 1970

opkwam.

Fnc.Ar vooRBEELD

VAN EEN FOTO-

PORTRETJE

Op vrlu II sra.qr EEN AANTAL cRAFMoNUMENTEN BrJ ELKAAR MET GEVARTEERDE KRUTSVoRMEN



Waardering

De begraafplaats is van algemeen belang
vanwege de cultuurhistorische waarde als

een voorbeeld van een RK begraafplaats
uit de laatste decennia van de 19de

eeuw. De begraafplaats is tevens van alge-
meen belang vanwege de cultuurhistorische
waarde van de oudere grafmonumenten
met zeer gevarieerd en hoogstaand steen-
houwerswerk, en als stiltegebied temidden
van de wijk Kalsdonk.
De begraafplaats is van historisch belang
vanwege de vele graftekens van de Roo-
sendaalse elite uit de periode 1875-1990
en vanwege de oorlogsgraven.
De verschillende soorten graftekens, die
de ontwikkeling laten zien gedurende de

periode 1875-1975, zijn van cultuur- en

funerai r-hi stori sch belang.

Het ijzeren toegangshek is van situationele
waarde als markering van de entree van de

begraafplaats, waarmee het functioneel is
verbonden.

III Inleiding op de inventarisatie

Volgens opdrachtformulering van de
gemeente Roosendaal beperkte de inventa-
risatie zich in hoofdzaak tot de grafvelden
op het oudste gedeelte van de begraaf-
plaats (de velden I ím V). Verreweg de

meeste graftekens die nog in redeldke of
goede staat verkeerden, zijn opgenomen en

beschreven. Bij meer nagenoeg identieke
exemplaren is één exemplaar uitgekozen
dat model staat voor zijn soortgenoten.
De overige velden zijn globaal bekeken. In
de inventarisatie zijn enkele veel voorko-
mende, karakteristieke graftekens opgeno-
men en beschreven.

Bij de selectie is zowel gelet op de

hoofdvorm van de grafmonumenten als op

de versieringen, de symboliek, de grafi-
sche vormgeving en het materiaalgebruik.
voorts is gelet op graven van personen

die van historische betekenis zijn geweest.

Ook de oorlogsgraven, zowel in aparte

velden als afzonderlijk gelegen, zijn in de

Voonsmlo vAN HoocsrAAND srEENHotrwERSwERK



beschrij vi ng opgenomen.
Onder de geselecteerde grafmonumenten
bevinden zich voornamelijk exemplaren
die van cultuurhistorische betekenis zijn,
daarnaast zijn enkele biizondere modellen
opgenomen en exemplaren die in Roosen-
daal in bepaalde periodes veel voorkwa-
men.

Soorten grafmonumenten

In het oude gedeelte treffen we de vol-
gende hoofdtypes aan:

- door banden of paaltjes omheind graf
met zerk en meerledige opstand; de
palen vertonen verwantschap met de

stoeppalen die in opeenvolgende modes
in het straatbeeld voorkomen;

- graftekens met zerk en tempelfront of
daarvan afgeleide vorm;

- graftekens met een kruis als hoofd-
motief;

- zerken, al dan niet op roef;
- stèle met plantenbak, al dan niet voor-

zien van banden en paaltjes met
ketting;

- bakstenengraftekens.

GnarvoNtnleNT r\4ET TRELTRENDE \/Rotrw EN KRtrls Voongspr-opN \iAN sYMBoLTEK

Daarnaast zijn er afzonderlijke exempla-
ren zoals een cippus, een rijk gedecoreerde

sarcofaag, een enkel gaaf ijzeren kruis,
enkele graven met figuren (onder meer
engel, treurende vrouw, piëta) en een graf
met granaathulzen.

Tekens, motieven en symboliek

Tekens
Het meest gebruikte letterteken is het

Latijnse lettertype. De lettertekens zijn op
verschillende manieren aangebracht:

- in verzonken reliëf in het oppervlak
van de steen;

- verhoogd in een uitgediepte tekstplaat
of cartouche;

- tekens opgelegd in metaal;
- tekens aangebracht op glazen tekst-

plaat.

l0



Motieven
De meest voorkomende motieven zijn
schelp- en waaiermotieven, bloem- en

bladmotieven en bij jongere graftekens
diverse geometrische motieven. Ook een

enkel jugendstilmotief komt voor.

Symboliek
Overheersend is de christelijke symboliek
van kruis met of zonder corpus, Christus-
monogram en brandend hart met kruis en

anker. Van algemene aard zijn guirlande,
krans, omgekeerdefakkel, urn, gevleugelde
zandloper en ineengrijpende handen.

De oorlogsgraven
Er zijn drie velden met oorlogsgraven uit
de Tweede Wereldoorlog:
- de Nederlandse militairen in veld XIV;
- de slachtoffers van het 'Ankerbombar-

dement'in veld XVII;
- de seallieerde militairen in veld VI VrLp us"r NeognLnNpse ooRLocscRAvEN urr DE

Twsspt Wenrlooonr-oc

Daarnaast zijn er vier verspreid liggende
graven voor door oorlogsgeweld omgeko-

men inwoners van Roosendaal. in veld V
Fr. van Bergen in een familiegraf, in veld
II A. van Bergen in een Nederlands oor-
logsgraf, in veld VII A. van L,oon in een

Nederlands oorlogsgraf en in veld XIII
A.G. Bookelaar in het graf met de granaat-

hulzen.

De kindergraven
De oudste kindergraven bevinden zich op

veld V. In feite is ook het graf met de engel

in veld IV een kindergraf, maar een der-
gelijk monument was voor weinig ouders

betaalbaar. De graftekens op veld V het

veld achter dat van de engel, zijn vele

malen kleiner en eenvoudiger. Toch is

er aandacht besteed aan vormgeving en

detaillering. Gevleugelde engelenkopjes in
verschillende uitvoering worden vaak aan-

getroffen op kindergraven. Minder van-

zelfsprekend zijn de vele fotoportretjes.
Recentere kindergraven bevinden zich op

ll
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de velden XIX en XXa. Op veld XXa
is veel geruimd, zodat de overgebleven
graven verspreid zijn komen te liggen.
Opmerkelijk is hier de mosbegroeiing.

De steenhouwers
Veel grafmonumenten, monumentale maar
ook kleinere, zijn voorzien van steenhou-

werssignaturen. De volgende signaturen
zijn aangetroffen:

- Gebr. Boeren
- M. van Bokhoven
- J. Bolsius
- S. Broos
- L. Hooff
- J.J. Janssens

- G.L. Jongkheer, Antwerpen / Kiel
- Ch. Petit
- Vervoorderdonk,'s-Hertogenbosch
- A. WeselTilburg
Daarnaast is eenmaal aangetroffen het sig-
natuur van:

- Fr. Blommaert, architect, Antwerpen.

De beeldhouwers
Twee nationaal bekende beeldhouwers
hebben een beeld vervaardigd dat op deze

begraafplaats is geplaatst:

- Mari Andriessen op het graf van burge-
meester C.A. Prinsen;

- Niel Steenbergen in het veld van

de Nederlandse oorlogsgraven (veld
XIV).

l2



IV Toelichting op de beschrijving

Datering
De datering is die van de eerste begra-
ving.

Tenaamstelling
Bij de tenaamstelling is de naam vermeld
van degene die het eerst in het graf is
begraven.
Ztjn van een echtpaar beide echtelieden in
hetzelfde grafbijgezet, dan is de naam van
de man het eerst vermeld en daarna die van
de vrouw.

Locatie
De locatie verwijst naar de velden op het
kaartje dat op pagina 3 is opgenomen.
Waar bij de hoofdpaden links of rechts is
vermeld, is dat gerekend vanaf de Breda-
seweg.

l3
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Beschrijving van de geselecteerde

grafmonumenten op de
RK Begraafplaats Roosendaal
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DlrnnrNc: 1939
TbN,lmasrrLLrNG : lVrr,r,nprs /

vlx Oonscnor
Loclrm: vnr,n III

Monumentaal omheind familiegraf uit het
tweede kwart van de 20ste eeuw. Recht-
hoekige ongeprofileerde liggende steen op
roef, geplaatst op uitkragende plinten. Het
geheel wordt omsloten door lage hardste-
nen banden die aan de voorzijde worden
onderbroken door een grotere liggende
steen waarop een rechthoekige plantenbak
is geplaatst. De open velden tussen zerk en

banden zijn geplaveid. De achterwand is
als een symmetrisch decor opgebouwd en

verloopt trapsgewijs met als hoogste punt
een boogvorm achter de tombe. Metalen
belettering op de wand boogvormig en

opgelegd; belettering en kruis op de zerk
eveneens opgelegd.

Tbxsr:
(op achterwand) FAMILIEGRAF
(op zerk) HIER RUSTEN / LOUIS E.

V/ILLEMS / GEBOREN TE MOERBEKE
WAAS BELGIË 10-7-1876 / OVERLTE
ROOSENDAAL I++1939 I EN ZIJN
ECHTGENOTE / MARIA E. VAN OOR-
SCHOT / GEB TE WOUW 7-10-1869 I
OVERL TE ROOSENDAAL T3-2-1953

l6



DlrnnrNc: 1936
TbN.aA.N{srnLLrNG: Trrnor,r'r /

vAN DER VnxnN
Locarrn: vBrn III

Rechthoekige ongeprofileerde liggende
steen op roef, geplaatst op uitkragende
banden met afgeschuinde bovenkanten.
Het geheel rust op ter weerszijden uir
stekende afgeschuinde hardstenen platen.

Bovenaan de gepolijste granieten zerk een

kruis, de belettering in opgelegde koperen
letters. Op de uitkragende hardstenen voor-
kant een bloembak.

Tbxsr:
(op achterwand) FAMILIEGRAF A. DE
WAAL
(op zerk) IN PACE CHRISTI / ONZE
LIEFSTE MAN EN VADER / ANTOON
A.M. TIEROLFF / ECHTG. VAN A.J.M-
VAN DER VEKEN / GEB. IO OCT 1868

OVERL. 30 JUNI 1936 / EN ONZE
LIEVE MOEDER / ANNA M.J. TIE-
ROLFF- /V.D. VEKEN / GEB. 3I DEC-
1872 OVERL. 4 FEBR. 1941 I ONZE
LIEVE VROUW / EN ONVERGETE-

LIJKE MOEDER / ANNY W.M. VAN
ECK-TIEROLFF / GEB. 15 MEI I9O2

OVERL. II MEI I94O

HrsronrscnE PERsooNLIJKHEID :

A.A.M. Tierolff (1868-1936), speelde een

grote rol in het muziekleven van Roo-

sendaal. Hij was onder meer verbonden
aan het Alfonsuskoor, richtte in 1899 de

Tierolff Muziekcentrale op, leidde in de

periode 1896-1904 de harmonie de Unie,
was in de periode 1904-1933 commissaris
muziek van de Unie.

t'7



o
D,rrpnnc: 1936

ThN,uvrsrnLLrNG: on Wlll
Loc,q,rrn: vnro III

Goed voorbeeld van een omheind sym-
metrisch grafmonument uit de jaren dertig
en veertig van de 20ste eeuw met palen
en stangen, in vormgeving geihspireerd
door de nieuwe zakelijkheid. Rechthoekige
ongeprofileerde liggende steen op vrij hoge
uitkragende sokkel, geplaatst op geprofi-
leerde uitkragende banden. Het geheel rust
op uitkragende stenen plinten. Aan voor-
en zijkanten een open ruimte met kie-
zelstenen die wordt omsloten door lage
hardstenen banden, die aan de voorzijde
worden onderbroken door een bredere
steen waarop een rechthoekige bloembak
hoofi te staan. Ter weerszijden van de

opening twee maal twee vierkante onge-
profileerde hardstenen palen die worden
verbonden door twee vierkante gietijzeren
stangen.
Aan de achterzijde een meerledige lage
wand, die aan weerskanten ongeveer een

meter naar voren is doorgezet. De wand
is trapvormig opgebouwd met afgeronde
'treden', De gietijzeren stangen die voor-
en achterzijde verbinden, zijn verdwenen.
Opgelegd koperen kruis en belettering.

Tbxsr:
(op achterwand) FAMILIEGRAF A. DE
V/AAL
(op zerk) JOHANNA MARIA DE V/AAL/
GEB TE R'DAAL I I JULI 1883 / OVERL
ALDAAR 5 JAN 1936 I MARIA JOH DE
WAAL / ECHTG VAN A MERMANS /
4-5-1879n6-tr-1946 / ALOYSruS H A
DE WAAL / GEB TE RDAAL 4-7-1881
OVERLALDAAR I I-I 1 -I956
(op voorzijde sokkel): EGO SUM RES-
SURRECTIO ET VITA
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Dlrnnrxc: 1933
Tbx.l.lusrnr,r,rNc: Rllyulxrns /

Vonnu.lns
LoclrIn: vnln III

Goed voorbeeld van een omheind symme-
trisch grafmonument uit de jaren dertig en
veertig van de 20ste eeuw. Opvallend is
de summiere omheining en de open voor-
kant, die erop duiden dat het principe van
de strikte omheining van het graf in deze
periode is verlaten.
Twee zerken op lage uitkragende plinten.
Op de zerken opgelegde metalen belet-
tering. Het geheel staat op een stenen
plaveisel, links en rechts afgesloten door
twee driehoekig gevormde ijzeren stan-
gen, vooraan en in het midden rustend
op twee lage vierkante paaltjes en ach-
teraan op een stenen rand, die de basis
vormt voor de meerledige achterwand. Op
de hoeken staan twee lage vierkante palen

met eenvoudig geprofileerde kop. Centraal
een hoog kruis op een breed basement,
dat met de hoekpalen is verbonden door
lagere onversierde tussenstukken. Aan de
voorkant van de sokkel is een granieten
plaat aangebracht met witte belettering.

Het kruis is omhangen met een doek die
aan weerszijden langs de stam afhangt tot
op de voet. Op het kruis opgelegd Christus-
monogram.
S te e nhouw er A, We s el, Tilburg.

Thxsr:
(op sokkel kruis) FAMILIEGRAFG. G. C.

RAAYMAKERS -W. M. VOERMANS
1858-1933 18$-1936l M. J. A. VAN DER
EIJKEN-RAAYMAKERS I 897- I 989
(op linker zerk) GUSTAAF / RAAYMA-
KERS / ECHTG VAN / WILHELMINA /
VOERMANS / .. JUNI 1858/ 28 APRIL
1933
(op rechter zerk) WILHELMINAVOER-
MANS ECHTG VAN GUSTAAF RAAY-
MAKERS 19 OKT 1864 I7 OKT 1936

Hrsronrscrro PERsooNLTJKTTEID :

G.G.C. Raaymakers ( I 858- I 933) directeur
kandijfabriek.
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oDlrrnrNc: 1930
Tbxnlr4srnr,r,rNc: vlN Grr-sr / vnx Loor.l
Loclrrr: vnln III

Gaaf bewaard voorbeeld van een omheind
symmetrisch grafmonument uit de jaren
dertig en veertig van de 20ste eeuw. De
schilddakvormige zerk past binnen de sym-
metrische vormgeving. De decoratieve toe-
passing van verschillende steensoorten in
de zerk verwijst naar de art deco vormge-
ving.
Rechthoeki ge geprofi leerde granieten steen

die schilddakvormig is afgewerkt en rust
op een uitkragende granieten plint met
geprofileerde rand, ter weerszijden een

open gedeelte met grind. Aan de voorkant
een tweedelige lage rechthoekige stenen
rand, van boven summier afgerond. Aan
de zijkanten een lage stenen wand die naar
achteren toe in twee trappen hoger wordt.
De steen is van boven afgerond.
De meerledige achterwand bestaat uit een

breed hoger deel en ter weerszijden smal-
lere lagere delen met afgeronde hoeken.
Als hoogste deel staat in het midden een

kruis van graniet. Op het kruis een opge-
legd koperen Christusmonogram met blad-
versiering.
Belettering kruis en sokkel zwart en ver-
diept.

Tbrsr:
(op onderkant kruis) DIES 'T EENIGST
/DAT ER OVERSCHIET / TEN TROOST
IN 'T AFGEPIJNT VERDRIET / IS 'T
GOED GEV/ETEN 'T ENIG GOED / VAN
.T AFGEMARTELDE GEMOEDT / DE
SCHAT DER ONDERDRUKTE DEUGD
/ DIE SOMTIJDS TRAANEN SCHREIT
/ VAN VREUGD / EN ZONDER HULP/
OF TROOST TE ZIEN / TOCH SPREEKT
GODTS WILLE MOET GESCHIEN.
(op sokkel gecentreerd) HIER WACHTEN
DEVERRIJZENIS DES VLEESCHES /
(op sokkel links) VINCENTIUS ADOLP-
HUS / CHRISTIANUS MARIA/ VAN
GILSE / GEBOREN ROOSENDAAL 3

JUNI 1872 / OVERLEDEN ALDAAR / 7
FEBRUARI I93O
(op sokkel rechts) MARIA ISABELLA
LUCIA / VAN LOON / GEBOREN TE
ROOSENDAAL 14 DECEMBER T878 I
OVERLEDEN TE 'S GRAVENHAGE/
3I AUGUSTUS I943

HtsrontscnE PERSooNLTJKHEID:

V.A.C.M. van Gilse (1872-1930) bankier



D.lrnnrNc: 1929
Tbxuusrnr,I,rNc: vln H,lssnlr / Lwrs
Loc,q,rrr: vnrn III

Monumentaal grafmonument met een com-
binatie van neoclassicistische elementen
als zuilen, een fries en guirlandes en

modernistische elementen als de rechthoe-
kige vormgeving van zerk en banden.
Rechthoeki ge, fl auw schilddakvormige en
gefrijnde zerk, geplaatst op ongeprofileerde
uitkragende plinten. Het geheel omgeven
door stenen banden die aan de voorkant
worden onderbroken door een plantenbak.
De plantenbak is trapeziumvormig, gepro-
fileerd en aan de voorkant voorzien van
een guirlande in reliëf. Het hele ensemble
is geplaatst op een uitkragende gefrijnde
stenen plaat die op banden rust. Aan de

achterzijde is een wand opgericht met in
het midden een rechthoekige stenen plaat,
die aan beide zijden wordt geflankeerd
door twee ongeprofileerde zuilen. Wand en

zuilen worden bekroond door een fries met
guirlandes en bloemkransen in reliëf en

bovenaan afgesloten door een uitkragende
afdekking.
Op de staande zowel als op de liggende
steen is een verheven kruis aangebracht.

Belettering verheven in per regel uitge-
diepte rechthoekige regel s.

Steenhouwer G.L. f onckheer Antw Kiel

Tbxsr:
(boven kruis) FIAT VOLUNTAS TUA
(onder kruis) DE WELEDEL
GESTRENGE HEER / STANISLAS
VAN HASSET:T ICOMMANDEUR IN
DE ORDE VAN DE H. GREGORIUS
DEN GROOTE / GEB TE BERGEN
OP ZOOM 19 MEI I 865 / OVERL TE
ROOSENDAAL 3I MAART 1929 / EN
ZIJNE ECHTGENOOTE MEVROUW /
HENRIETTE J.M. LUYKS/ GEB TE
WOUW 26 DECEMBER 1866 / OVERL
TE ROOSENDAAL 16 JANUARI 1930
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Dlrnnrrlc: 1917
TbN.l.c,MsrnLLrNG: Govmrs /

vaN DER IInynnN
Loclrm: vrrn III

Monumentaal grafmonument met symme-
trische neoclassicistische opbouw en strak
vonngegeven omheining. Een lage meer-
ledige stenen wand omsluit een rechthoe-
kige, met wit grind gevulde grafplaats. De
wandplaten ter weerszijden staan tussen
drie palen met afgeronde koppen. De palen

zijn bovenaan rondom voorzien van een

kruis als ornament. De voorwand bestaat
uit aan weerszijden stenen plantenbakken
met centraal een stenen knielbankje. De
achterwand is drieledig opgebouwd en

staat op uitkragende ongeprofileerde sok-
kels. Aan beide uiteinden stèles die qua

opbouw aan een klassiek tempelfront doen
denken. Tussen ongeprofileerde pijlers een

terugliggend veld dat boogvormig eindigt.
Bovenop een frontonachtig element met
platte boogvorm. Onderaan een basement
waarop een wit marmeren tekstplaat met
ovaal fotoportret. In het midden van de
wand een hogere staande steen met half-
rond fronton waarop een sokkel met hoog
Latijns kruis met corpus. In het timpaan
een wit porseleinen klaverbladvorm met

brandend hart, kruis en anker. Onder het
fronton een horizontaal vlak met wit mar-
meren letterplaat, afgesloten door een uit-
stekende lijst. Op de rechthoekige romp
van de steen een marÍneren tekstplaat. Ook
op het uitkragende basement is een lig-
gende wit marmeren tekstplaat bevestigd.
Steenhouwer Ch, Petit.

Tbxsr:
(op middelste stèle boven): IN MEMO-
RIAM
(op middelste stèle romp): FAMILIEA.
GOYARTS/ ANTON GOYARTS / GEB
STEENBERGEN / 8-4-1880 / OVERL
ROOSEND AAL I 34-1950
(op middelste stèle basement) CHARLES
GOYARTS I t9-t-r915 20-2-19861
MARIE JOSE VAN DER HEYDEN /
29-5-1914 t4-tl-r993
(op linker basement): LILY H.V.M. GOY-
ARTS i 20 MRT 1913- 18 FEB I9I7
(op rechter basement): FRANS H.A.G.
GOYARTS / 19 JAN I9I2- 1I OCT 1927
(knielbankje): R.I.P.



Dlrnnrnc: lE92
TbN,uursrnLLrNG: ScnoorHnu /

Mnnrnxs
Loc,lrrn: vnn III

Monumentaal grafmonument omsloten
door een hoge decorvormige opstand in
neoclassicistische stijl.
Rechthoekige ongeprofileerde zerk die
schilddakvormig is afgewerkt, ter weers-
zijden afgesloten door een lage glooiende
wand. Op de zerk een groot opgelegd
Latijns kruis. Aan de achterkant een hoog
opgaande gebogen wand die het geheel als
een decor omsluit. De lage zijwanden slui-
ten aan de voorkant aan op vierkante palen
met piramidekop en aan de achterkant op
de hoge wand. De lage wanden rusten
op uitkragende plinten met afgeschuinde
bovenkanten. Centraal aan de voorkant
een trapeziumvormige geprofileerde plan-
tenbak. Het gehele ensemble staat op een

ongeprofi leerde uitkragende stenen plaat.
Centraal in de drieledige achterwand een

tempelvormig segment met aan weers-
zijden een bladmotief, bekroond met een

zadeldak waarop een gesluierd kruis staat.

Dit onderdeel rust op een uitkragend base-

ment met het reliêf van een guirlande,

daaronder een uitkragende sokkel met mar-

meren tekstplaat. In de nis onder de boog

een rechthoekige marmeren tekstplaat met
opgelegde palmtak. De opstand wordt
aan weerszijden afgesloten door vierkante
gecanneleerde pijlers op uitkragend base-

ment met aan drie zijden geometrische

versieringen in reliëf, het geheel op uit-
kragende sokkel met geprofileerde boven-

rand.
Tussen de pijlers en het middenvlak gebo-
gen tweedelige vlakken, met onderaan een

gesloten vlak met draperieën in reliëf en

bovenaan een open gedeelte onderbroken
door zuiltjes met stenen afdekking.
Steenhouwer G.C.L. Jonckheer I
Antwerpen.

23



Tbxsr:
(op tekstplaat achterwand midden): LOUIS
JOSEPH / SCHOONHEIJT / GEB TE
MECHELEN (BELGIE) 24 SEFrr 1809
/ OVERL TE ROOSENDAAL 2 NOV
1892 I GEDURENDE 42 JAREN/ BUR-
GEMEESTER V ROOSENDAAL EN
NISPEN
(op tekstplaat achterwand sokkel): BER-
NARD LOUIS GHISLAIN /
SCHOONHEIJT / RIDDER IN DE ORDE
VAN ORANJE NASSAU / OUD SECRE-
TARIS VAN HET HEEMRAADSCHAP
VAN DEN / ROOSENDAALSCHEN EN
STEENBERGSCHEN VLIET / GEBO-
REN TE ROOSENDAAL 9 JANUARI
1854 IALDAAR OVERLEDEN 2I MEI
1929
(op linker wand): ADRIANA MERTENS/
WED VAN / LOUIS JOSEPH SCHOON-
HEIJT / GEB TE ROOSENDAAL 15

JUNI I 8I I / ALDAAR OVERL 14 APRIL
l 895
(op rechter wand): ROSALIA ISABELLA
SCHOONHEIJT / GEB TE ROOSEN-
DAAL 2 JANUARI 1845 / ALDAAR
OVERL 27 NOVEMBER I9I6

HrsronrscnE PERsooNLUKHETD :

l.ouis Joseph Schoonheijt (1809 Meche-
len-l892 Roosendaal). Werd op ll april
l85l geïnstalleerd als burgemeester van

Roosendaal en Nispen en heeft dit ambt
4l jaar lang uitgeoefend. Het belangrijkste
in zijn ambtelijke loopbaan was de vesti-
ging van de spoorwegen. De openstelling
in 1863 van de lijn Roosendaal-Bergen op
Tnom bevorderde de vestiging van expedi-
tie-en vervoersbedrijven. Schoonheyt had

een open oog voor de vooruitgang: hij
zorgde voor onderwijsvoorzieningen en

de vestiging van de eerste industrieên. In
1865-1870 vestigden zich in Roosendaal

suikedabrieken en een rijststijfselfabriek
die de nodige werkgelegenheid schiepen.
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Dlrnnlxc:1926
Thnl,lursrrr,r,rNc: v.lx Hlr, /

Bnrucnr,umrs
LocluB: vnr,u I

Met palen en kettingen afgezette graf-
ruimte, aan de voorzijde onderbroken door
een knielbankje. De grafruimte is bedekt
met hardstenen platen en omringd door
hardstenen banden waarop aan weerszij-
den zes vierkante geprofileerde hardstenen
palen die aan vier zijden zadeldakvormig
zijn. Achter het knielbankje een trape-
ziumvormige ongeprofi leerde plantenbak.
De palen aan voor- en achterzijde worden
aan de binnenkant ondersteund door gebo-
gen elementen met bladmotieven. In het
midden achteraan een hardstenen stèle
bekroond door een kruis. De armen van
het kruis hebben een lelieachtige beëin-
diging. In het midden van het kruis een
Christuskop. De voet van het kruis ver-
loopt via golvende vormen naar de bredere

stèle. In de bovenkant van de stèle een ver-
diept veld met bladmotieven, waaronder
een rechthoekige marmeren letterplaat met
schulpvormige bovenkant. De stèle staat

op een afgeschuinde sokkel.

Tbrsr:
(op letterplaat) HIER RUSTEN / DE HEER
/ HENRICUS LEONARDUS / VAN HAL
/ SECR PENNINGM V/H KERKBEST
/ DER ST ANT PAROCHIE / GEB TE
RDAAL 15 MEI 1849 I ALDAAR OVERL
16 MAART 1926 I EN ZIJNE ECHTGE-
NOOTE / LEONIE / BREUGELMANS /
GEB TE RDL 19 SEPT 1855 /ALDAAR
OVERL 13 JAN 1933

(op knielbankje) R.I.P.
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Dlrpnrxc: 1927
TbN.L.c,NÍsrnLLrNG: Loos / VonrBN
Loclrrn: vnr-o I

Fraai voorbeeld van een omheind grafte-
ken in de vorm van een sierlijk uitgevoerd
kruis. Met palen en kettingen 

^fgezettegrafruimte, aan de voorzijde onderbroken.
De grafruimte is gevuld met grind. De zes

vierkante geprofileerde palen aan weers-

zijden zijn tentdakvomig afgewerkt en

voorzien van kruismotief. De palen waren
verbonden met kettingen. In het nridden
achteraan een hardstenen stèle op uitkra-
gend basement met omlopend hol profiel.
Het basement staat op een uitkragende
afgeschuinde sokkel. De stèle zwenkt naar
boven toe in en vormt een kruis met armen
die boogvormig zijn beëindigd. Om het
kruis een gebeeldhouwde draperie die aan

beide kanten van het kruis afhangt. Boven
in de cirkelvorm een verzonken Chris-
tusmonogram, en de Griekse hoofdletters
alpha en omega. Op het smalste deel van

de kruisstam zijn onder elkaar twee ovalen
fotoportretjes bevestigd. Op het basement

is een liggende marmeren plaat aange-

bracht. Belettering: verdiept.

Tbrsr:
(op stèle): HIER VERWACHT I DE I
VERRIJZENIS DES VLEESCHES / DE
HEER / CORNELIS LOOS / GEB TE
KRUISLAND 2I NOV 1859 i EN OVERL
TE ROOSENDAAL 5 MEI 1927 I EN
ZIJNE ECHTGENOTE / MEIUFFROUW
ADRIANA VOETEN / GEB TE ROO-
SENDAAL2OAPRIL I 868 / ENALDAAR
OVERL9APRIL 1947.

(op basement): R.I.P.
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Dlrnnlxc:1898
Tbxl,lusrnr,r,rNc: Bnucr,rvrlxs /

GlnnrËr.s
Loc.lrrr: vnr,n I

Zeer goed onderhouden familiegraf
omheind door palen en kettingen met
enkele subtiele neoclassicistische elemen-
ten. met name voluutvormen.
7*er brede grafruimte omheind door op
hardstenen banden geplaatste geprofileerde
en deels zwart gelakte palen die zijn ver-
bonden met kettingen. Vooraan in het
midden een met marmeren plaat bedekt
knielbankje. De hardstenen palen eindi-
gen bovenaan vierzijdig met cirkelvormige
vlakjes waarbinnen zwart gelakte kruis-
vormen en zijn voorzien van afgeronde
koppen. De grafruimte binnen de banden
is gevuld met wiffe kiezels.
Centraal achteraan een grafmonument in
de vorm van een groot látijns kruis op
hoge sokkel. De verlopende rechte romp
van de sokkel wordt bekroond door twee
liggende voluten waarbinnen zwart gelakte
plantmotieven. Tussen de voluten een wit
porseleinen klaverbladvorm met brandend
hart, kruis en anker. Erboven twee ineen-
grijpende handen van wit porselein. Onder
de voluten een wit marmeren tekstplaat.
Kleinere wit marmeren tekstplaten op uit-

kragend rechthoekig basement en dito
voet.

De grotendeels zwart gelakte aÍmen van
het kruis hebben een lelievormige beêin-
diging, en in het centrum zijn in wit het

Christusmonogram en de Griekse hoofd-
leffers alpha en omega aangebracht.

De twee lagere rechthoekige stèles ter
weerskanten van het kruis zrjn aan de

uiteinden voorzien van een halfronde
afsluiting met zwaft gelakt gestileerd

bloemmotief. Op de beide rompen recht-
hoekige zwangelakte vlakken met eenvou-
dige draperievorm waarbinnen marmeren
tekstplaten.

Tbxsr:
(op centrale stele) HIER / RUSTEN /
ONZE ZEER GELIEFDE OUDERS/ EN
ZUSTERS I DE HEER / ANTONIUS
MELCHIOR/ BRUGLEMANS / GEB TE
RDAAL 25 MRT 1862 I EN ALDAAR
GODVRUCHTIG OVERL I2DEC 1928 I
MEVR / JOANNA MARIA GABREELS
/ GEB TE RDAAL 13 NOV 1862 / EN
ALDAAR GODVRUCHTIG OVERL



l7 OKT t956
(op basement) HIER RUSTEN ONZE
GELIEFDE GR OUDERS / C.M. BRUG-
LEMANS 26.3. 1819 I 16.1.1900 /
A.M. V D WIJGAART 20. 12.1820
10.9.1898
(op sokkel) CHRISTINA A.M.A BRUG-
LEMANS I t5-5-t894 5-3-1983
(linker stele) MEJ MARIA ADRIANA /
BRUGLEMANS / GEB TE RDAAL I8
MRT 1889 / EN ALDAAR GODVRUCH-
TIG / OVERL 14 MEI 193I / MEJ LEO-
NARDA JOHANNA / BRUGLEMANS/
GEB TE RDAAL 16 AUG I89O / EN
ALDAAR GOD / VRUCHTIG OVERL
2l MEr l95l
(op rechter stele) MEI ANNA MARIA /
BRUGLEMANS / 17-10-1887 23-3-1973
MEI PETRONELLA I A A BRUGLE-
MANS I t4-3-r898 24-3-1979
(op knielbankje): RUST IN VREDE.

HrsronrscHr PERSooNLTJKHETD:

Antonius MelchiorBruglemans ( 1862 Roo-
sendaal - 1928 Roosendaal). Zoon van
Cornelis Melchior (1 819-1900), aanspre-
ker bij sterfgevallen, gemeentebode en

winkelier, en Antonia Maria van de Wij-
gaart (1820-1898). Antonius Melchior had
een drogisterij annex slijterij, was fotograaf
en liefhebber van de duivensport. Huwde
in 1887 met Johanna Maria Gabreëls.
Het echtpaar kreeg drie dochters en twee
zonen.
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DlrnnrNc: 1941
TbNl,rlrsrnr,r,rNc: VnnnonvrN
Loclrrp: vrr,u I

Mooi voorbeeld van asymmetrisch graf-
teken uit tweede kwart van de 20ste
eeuw in geometrische stijl uit de periode
1930-1950.
De rechthoekige hardstenen stèle is aan

de linkerkant afgeschuind. Onder de afge-
schuinde kant een verdiept aangebrachte
sierband met cirkelvormi ge motieven.
Centraal in het afgeschuinde gedeelte een

ovaal fotoportretje. Daaronder een zwarte
letterplaat met witte belettering. De stèle
staat op een uitkragende ongeprofileerde
sokkel. Voor de stèle een horizontale blok-
vormige steen die links aansluit op een

vierkante hardstenen paal, bovenaan van

smalle omlopende verzonken band voor-
zien. Graf omheind door ongeprofileerde
rechthoekige paaltjes met kettingen, de

ruimte gevuld met witte kiezels.

Tbxsr:
(op letterplaa| HIER RUST I onze goede

zuster / en tante / mej. ELISABETH VER-
HOEVEN / Geboren 25 februari 1852 I
Overleden 3 november l94l
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DlrBnrxc: 1933
TbNunrsrnLLrNG:

Loc,lrrn: vnrn I

vAN DER Hrynnx /
LBuunNs

Symmetrisch uitgevoerd grafmonument
compleet met omheining, bloembakken
en geintegreerd kruis. Rechthoekige onge-
profileerde hardstenen zerk met ter weers-
zijden dito uitkragende randen op een

stenen vlak, aan de achterkant begrensd
door een opstand.
Centraal in de opstand een roodgranieten
Latijns kruis. Ter weerszijden van het
kruis twee staande stenen die respectieve-
lijk links- en rechtsboven zijn afgeschuind
en worden gesteund door staanders aan

de buitenzijden. Tussen kruis en stèles

een overgang van smalle trapsgewijs ver-
lopende delen die even hoog zijn als de

stèles.

De wand staat op een laag geprofileerd
hardstenen basement, met aan het eind
enigszins naar voren stekende hardstenen
blokken van dezelfde hoogte.
Op de hoeken vooraan twee vierkante
ongeprofi I eerde pl anten bakken.

De ijzeren stangen tussen de plantenbak-
ken en achterwand zijn verdwenen.
De voorkant is open gehouden.

Belettering op de stèles in per regel ver-
diepte velden.
Archite ct F r. B lommaert Antw erpen.
Steenhoawer Ch. Petit.

Tbxsr:
(op linker stele) JOHANNES ADRIA-
NUS / VAN DER HEYDEN / GEB
ROOSENDAAL 17-12-1862 I OVERL
ALDAAR 24-8-1937 / SECR PEN V H
KERKBESTUUR/ DER ST ANT PAR
(op rechterstele) ROSALIE/ LEMMENS/
GEB NEDEROVERHEEM- / BEEK
BELGIË 6-7-1868 / OVERL ROOSEN-
DAAL I 6-5-t933

HrsronrscnE PERSooNLTJKHETD :

J.A. van der Heyden (1862-1937),

koopman



Dlrnnwc: 1889
Ibxuusrrr,r,rNc: vAN DER Hpyopx /

Dnr.ussnx
Loclrrn: vor,o I

Monumentaal omheind graf met groot
Latijns kruis op hoge sokkel, geplaatst
tegen een lagere achterwand. Met name
de sokkel vertoont invloeden van barok en

neoclassicisme.
Brede grafruimte omringd door ongeprofi-
leerde hardstenen banden met een onder-
breking in het middengedeelte vooraan.
In het midden van de grafruimte een
grote ongeprofileerde hardstenen zerk met
opgelegd stenen kruis, ter weerszijden
geflankeerd door hardstenen platen. In het
midden van de zerk, achteraan, een sokkel
met een geprofileerde, aan weerszijden
afgeschuinde voet. Het geheel op uitkra-
gend, van boven afgeschuind basement.
De rechte sokkel is aan weerzijden ver-
sierd in de vorm van enigszins barokke
gecanneleerde pilasters, waarbinnen een

wit marmeren tekstplaat. Daarboven aan

drie zijden een met geometrische motieven
versierde lijst, bekroond door een halfrond
fronton. In het timpaan een opgelegde
krans met lint, waarbinnen een Christus-
kop. Het Latijnse kruis staat op een zuil-
vormige voet en is gedeeltelijk door een

doek met franje omhangen. Aan de voor-
kant een afhangende bloemenslinger. Aan

de achterzijde een meerledige opstand,

met links en rechts van het centrale
deel rechthoekige stèles, aan de uiteinden
ondersteund door naar binnen zwenkende
steunberen. De stèles worden bovenaan

bekroond door een uitkragende afdekking.
Het geheel staat op een rechthoekig afge-
schuind basement. Belettering in gebou-

chardeerde regels.

Steenhouwer lonckheer Antw. Kiel.

Tbrsr:
(op marmeren tekstplaat) FAMILIE I P.

VAN DER HEYDEN-DENISSEN / DEN
HEER PETRUS / VAN DER HEYDEN /
1824-1892 i EN ZIJNE ECHTGENOOTE
/ CHRISTOPHORA / DENISSEN i I83I -
1900
(op sokkel) DOOD MAAR NIET VER-
GETEN
(op linker stèle) JUFFROUW ADRIANA
WILHELMINA / VAN DER HEYDEN /
1864-1905
(op rechter stèle) DEN HEER ADRIA-
NUS CORNELIS WILHELMUS i VAN
DER HEYDEN / I869-1889
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Dlrmnc:1934
TbN.alrvÍsrrLLING: vAN DER Hnynnx
Loc,c,rrn: vnr,o I

Grafmonument in de vorm van een treu-
rende vrouw met kruis op sokkel, een

voorstelling die in marmeren uitvoering
regelmatig voorkwam in de laatste decen-
nia van del9de en eerste decennia van de

20ste eeuw en in gegoten vorm veel in de
periode 1920-1950. Hier is het beeld opge-
nomen in een omheinde grafruimte met
zerk en bloembak en wordt geflankeerd
door twee poftretreliëfs.
Rechthoekige ongeprofileerde zerk op uit-
kragende banden, omringd door lage stenen
plinten. De ruimte tussen zerk en banden is
geplaveid. De banden worden verbonden
door iets hogere vierkante ongeprofileerde
paaltjes, centraal vooraan is de rand ver-
vangen door een lage vrijstaande planten-
bak. Op de zerk verdiept aangebracht kruis
en belettering.
Achteraan een meerledige opstand waarin
centraal het beeld van een treurende vrouw

met Latijns kruis. Het beeld staat op een

geprofileerde sokkel die wordt geflankeerd
door afgeronde steunberen met waaier-
motieven. Daarnaast aan beide zijden op
lage rechthoekige uitkragende sokkels twee
portretreliêfs in hardstenen gefrijnde lijst,
geflankeerd door lagere afgeronde onver-
sierde consoles. Het geheel op een uitkra-
gend basement.

Steenhoawer A. Wesel Tilbarg.

Tbxsr:
(op zerk) MEIUFFROUW i ANNA
MARIA/ VAN DER HEYDEN / I1 FEBR
I87I IROOSENDAAL I 9 FEBR 1934.

(links onder portretreliëf) IN PACE
(rechts onder portretreliëf) CHRISTI

32



D.lrnnruc: 1921
Tbunvrsrnr,r,rNc: Cocxx
Loc,l.rrn: vnr,o II

Grafmonument in de vorm van een boom-
kruis. Het boomkruis komt veel voor op
deze begraafplaats, maar bijna geen boom-
kruis is identiek aan een ander. Elk heeft
andere detai lleri ng of toevoegingen.
De weergave van het kruis als een boom
verwijst naar een uitspraak van Augusti-
nus:
"Door een boom werden wij in het onge-
luk gestort, door een boom zijn wij ver-
lost."
De rotsachtige opbouw van de sokkel ver-
wijst naar de rotsachtige berg Calvarie,
maar is ook symbool van Christus.
Dit boomkruis is voorzien van stompen
van afgehouwen takken en staat op uitkra-
gende rotsvormige sokkel en uitkragend
rechthoekig basement met afgeschuinde
bovenkant.
Ter hoogte van de armen van het kruis is

een verheven lintvormig ornament Íumge-

bracht met inscriptie.
Op de sokkel is een rechthoekige glazen

tekstplaat aangebracht met zwarte belet-
tering, bovenin versierd met bladvorïnen.
Erboven is in de steen een draperie uitge-
houwen.
Steenhoawer Vertoordcrdonk's -Herto-
genbosch.

Tbxsr:
(op lint op kruis) SPES UNICA
(op tekstplaat) TER NAGEDACHTENIS
VAN / ONZEN DIERBAREN ECHTGE-
NOOT EN VADER / DEN HEER JACO-
BUS COCKX / ECHTG VAN MEI /
ANNA CATHA VISSERS / GEB 20 MEI
IS34IOVERL 17 JAN 1921

(op sokkel) RIP
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DArnnNc: 1918
TbN.l^Lvrsrnr,r,rNc : Tmnlcxx
Loclrrn: vnrn II

Grafmonument in de vorm van een hoog
boomkruis op een sokkel die door zijn
zuilvorm naar het neoclassicistische ver-
wijst. Het geheel is omheind door palen
die met kettingen zijn verbonden en staat
op hardstenen banden.
Het boomkruis is omhangen met een krans
en staat op een sokkel die de vorm heeft
van een gecanneleerde zuil met rondom
een gebeeldhouwde draperie. De geprofi-
leerde ronde voet van de zuil staat op een

uitkragend ongeprofileerd vierkant base-
ment.

Aan twee tegenoverliggende zijden op het
basement is in reliëf een krans met lint
aangebracht.
Rond het basement staan vier hardstenen
geprofileerde palen met afgeronde koppen.

Bovenaan aan vier zijden een cirkelvormig
vlakje met kruisvorm.
Steenhouwer PeliÍ.

Tbxsr:
(op sokkel) HIER RUST ONZE
BEMINDE VADER / ADRIANUS TIE-
BACKX / ECHTGENOOT VAN V/IJLEN
/ HELENA CHRISTINA VAN ROOY /
HIJ WERD GEBOREN TE ZEVENBER-
GEN / 8 SEPTEMBER 1841 /EN STIERF
TE ROOSENDAAL I 20 AUGUSTUS
I9I8/ KALM TN DEN HEER
(op basement) HIJ HAD DEN ARBEID
LIEF

HrsrontscnE PERSooNLTJKHETD :

A. Tiebackx (l 841 -191 8). fabrikant.
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D.lrnnnc: 1907
Tbxuusrnr,r,rNc: vlN Glsrnr,
Loc,l,rrr: vnr,n II

Grafmonument in de vorm van een groot
boomkruis op hoge rotsvormige sokkel.
Het boomkruis is voorzien van stompen
van afgehouwen takken en versierd met
klimopmotieven. De sokkel is in rotsblok-
vorm uitgehakt. Aan de voorkant van de

sokkel in reliëf een draperie waarbinnen
een zw arte glazentekstplaat is aangebracht
die met de vorm meeloopt.
Het geheel staat op een uitkragend recht-
hoekig basement met afgeschuinde boven-
kant.
Steenhouwer Boeren.

Tbrsr:
(op tekstplaat) TER HERINNERING /
AAN ONZE / ONVERGETELIJKE
MOEDER / MEVROUW M.A.A. VAN
GASTEL / GEB SMEIJERS / GEB TE
ESSCHEN 18-9-40 / OVERL TE ROO-
SENDAAL I9-I-W / R.I.P.

3.5



D,c,rpnrNc: 1905
Th,N.l.lusrrLLrNG : v.lx Rooy
Loclrrn: vBr,n II

Grafmonument in de vorm van een groot
kruis op hoge sokkel met een mengeling
van neoclassisti sche motieven.
Het kruis is zuilvormig en omhangen met
een doek met franje waartussen een boeket
bloemen is uitgehakt. De sokkel staat op
een uitkragend basement met omlopend
profiel. De zuilvormige voet van het kruis
en de aan vier zijden van de sokkel aan-
gebrachte kroonlijsten en halfronde fron-
tons verwijzen naar het neoclassicisme.
Onder de geprofileerde kroonlijst aan drie
zijden een rechthoekige marmeren tekst-
plaat. Belettering verzonken.

Tbxsr:
(op tekstplaat) TOTAANDENKEN VAN /
MEIUFFROUW / HELENA CHRISTINA
VAN ROOY / ECHTGENOOTE VAN
DEN HEERY ADRIANUS TIEBACKX /
GEB TE ROOSENDAAL 13 NOV 1838 /
OVERLALDAAR 15 JUNI 1905
(op sokkel) RUST IN VREDE
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D,lrnnrxc: 1939
Ibtr.luusrnr,r,rNc! vlx Gpnr,
Loc.rrrn: vnln II

Asymmetrisch grafmonument in de vorm
van een ensemble van rechthoekige zerk
en dito stèle met bloembak. De stèle is
rechthoekig en wordt links van het midden
onderbroken door een vooruitstekend vlak
in de vorm van een stijl die een weinig
boven de steen uitsteekt. Bovenaan een

verheven zwart gelakt kruis met daaron-
der twee dikke uitgehakte verticale lijnen,
zwart gelakt. In het rechter gedeelte een
glazen tekstplaat met boven en onder twee
dikke uitgehakte horizontale lijnen, zwarÍ
gelakt.
De tekstplaat is van glas met zwaÍte belet-
tering en een randversiering bovenaan.
Onderaan, rechts van de stijl, een rechthoe-

kige bloembak waarin aan de voorzijde een

dikke horizontale lijn is uitgehakt, zwaÍt
gelakt.
Voor de stèle een soort bordes, veelhoekig
van vorïn, in twee verdiepingen aflopend
nazr dezerk.

Tbrsr:
(op tekstplaaQ HIER RUST / ONZE
LIEVE EN ZORGZAME / ECITTG EN
MOEDER / MEIUFFROUW / CATHA-
RINA VAN GEEL / ECTTTG VAN DEN
HEER / CORNELIS GODERIE / GEB
23-10-1876 / OVERL 2/+-ll-1939
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D,lrnnnrc: 1913
Tbxurvrsrnr,r,rNc: vAN DE Mwsrrrmnncn
Loclrrr: vsm II

Laat voorbeeld van een grafmonument in
de vorm van een cippus of obelisk, een

vorm die is ontleend aan de klassieke oud-
heid en die vooral in de tweede helft van
de 19de eeuw veel voorkwam.
De cippus staat op een sokkel. Het geheel

op een rechthoekig uitkragend basement
met afgeschuinde bovenkanten. De sokkel
is tweeledig; het onderste gedeelte is laag
en verloopt via een omlopend profiel
naar het smallere en hogere gedeelte. Dit
gedeelte is toelopend en aan éé;n zijde
voorzien van een l-atijns kruisje waaron-
der inscriptie, beide in verzonken reliëf.
De sokkel heeft een omlopende geprofi-
leerde bovenkant waarop de voet van de
cippus staat. Deze is voorzien van verdiept
aangebrachte verticale inkepingen en aan

de vier hoekpunten van uitkragende oma-
menten in de vorm van gestileerde blade-
ren. De Íomp van de cippus is toelopend
en aan êénzijde versierd met een olijftak,
krans en lint in verheven reliêf. De bekro-
ning is piramidevormig, daaronder een

smalle band met siermotieven en een omlo-
pend lijnvormig profi el.

S tc e nhouw e r J.J J ans s e ns.

Ibxsr:
(op sokkel) HIER RUST / ANTOINETTA
ADR. FR. ELIS. / VAN DE MI.IYSEN-
BERGH / ECHTG VAN J.J.JANSSENS /
GEB TE ROOSENDAALL2 SEPT 1883 /
OVERL 20 OCT 1913 / R.I.P.
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Dlrnnnc: 1940
TbN.l.LusrrLLrNG: v.LN BBncnN

Loclrrp: vnro II

Nederlands oorlogsgraf, geplaatst in een

grafruimte die is omringd door stenen
banden en met grind gevuld.

Thrsr:
(op stèle) KONINKRIJK / DER NEDER-
LANDEN /4. VAN BERGEN I 8-12-1915
I |-5-t940
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DlrpnrNc: 1919
Tbt,l.q*lusrrl,I,rNc: v.c,N BnonKHovrN /

v.lN Irnsrt
Loc.q,rrn: vrr,n II

Symmetrisch opgebouwde stèle met plan-
tenbak. In de decoratie van dit grafteken
zijn jugendstil motieven verwerkt.
Op rechthoekig basement is tussen twee
rechthoekige staanders een hogere hardste-
nen plaat opgericht, die bovenaan tweezij-
dig is afgeschuind. Onderaan een naar voren
stekende plantenbak met afgeschuinde
hoeken. Jugendstil versieringen in de vorm
van kruisen, vierkanten en bladvormenz\jn
in verzonken reliëf aangebracht in stèle,
staanders en plantenbak. Tussen de zuilen
een glazen tekstplaat met zwarte belette-
ring en bovenin afbeelding van de gekrui-
sigde Christus met stralenkrans. Ook hier
is de invloed van de jugendstil duidelijk

zichtbaar. Op de rechter staander een por-
tretje, het portretje op de linker staander
is verdwenen. Grafruimte omsloten met
stenen banden en twee palen aan voor- en
achterzijde (palen achterzijde zijn verdwe-
nen). Vooraan een knielbankje met glazen

tekstplaat.

Tbxsr:
(op tekstplaat) TER NAGEDACHTENIS
/ AAN ONZE / DIERBARE OUDERS /
MARIA / VAN IERSEL / GEB 1 SEPT

1865 OVERL 19 JULI I9I9 I EN /ADRI-
ANUS / VAN BROEKHOVEN / GEB 2
APRIL 1864 OVERL30 SEPTI937
(op knielbankje ) BID VOOR ONS
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DlrnnrNc: 1917

TblullÍsrnr,r,rNc: Srnvnns / AnlN
Loc.q.rrn: vrlu II

Grafmonument in de vorm van een groot
boomkruis op forse sokkel. Het boomkruis
is voorzien van stompen van afgehouwen
takken, versierd met klimop en omhangen
met een geschulpte doek. De sokkel opge-
bouwd in rotsblokvorm.
Tekstplaat op sokkel.
Steenhouwer J.J. Janssens.

Thxsr:
(op tekstplaaO TER NAGEDACHTENIS
/ AAN MIJNE DIERBARE OUDERS
/ JOHANNES STEVENS / GEB TE
RDAAL 8 APRIL 1870 I EN ALDAAR
OVERL 26 SEFTI945 / EN HORTEN-
SIAADAN / GEB TE OSSENDRECHT 7

APRIL 1867 I EN OVERLTE RDAAL 2

MAART I9I7 IRUST IN VREDE
(op doekje) R.l.P.
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Dlrnnrxc:1906
Tbx.lmasrnr,r,rNc: Bnur
Loclrrn: vnr,n II

Grafmonument de vorm van een groot
kruis op hoge sokkel. Het zuilvormige
kruis is omhangen met een gebeeldhouwde
doekmetfranje. De vierkante sokkel wordt
aan vier zijden bekroond door een half-
rond fronton met acroteria. In het timpaan
is aan de voorzijde in reliëf een versiering
aangebracht van brandend hart met kruis,
anker, strik en plantmotieven.
Op vier zijden van de sokkel is verdiept
een plaat aangebracht, waarvan twee met
tekst. Belettering verdiept.

Thrsr:
(op tekstplaat voorzijde) BID VOOR DE
ZÍEL I VAN ZALIGER/ DEN HEER J.

ALPHONSUS BRAAT / GEBOREN TE
ROOSENDAAL I 15 MAART 1860 /
ALDAAR OVERLEDEN 30 JUNI 1906

R.I.P.
(op tekstplaat achterzijde ) HIER RUST/
ONZE DIERBARE / PLEEGMOEDER/
EN TANTE MEIUFFR. D. CHRISTINA
BRAAT / GEB TE R DAAL I 2DEC 1853
EN ALDAAR OVERL / 6 NOV I94I I
R.I.P.
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Dlrnnnc:1937
Tbxlruvrsrnr,r,rNc: Bnur / vlx opx Brur
Loclrrn: vpr,n II

Compact ensemble van door palen en hek-
werk omringde zerk met lage opstand.
Rechthoekige ongeprofileerde zerk op roef
met (deels verdwenen) opgelegde metalen
letters.
Aan weerszijden staan zes forse rechthoe-
kige palen met afgeronde kop, de beide
achterste palen zijn hoger dan de overige
vier. Tussen de achterste en middelste paal

een stenen wandje dat holvormig verloopt.
De ijzeren stangen tussen middelste en
voorste paal zijn verdwenen. Aan de voor-
kant een kwartronde steunbeer tegen de
hoekpalen en in het midden een stenen
knielbankje.
Op de achterste palen een opgelegd meta-
len kruis (links intact, rechts verdwenen).
De hardstenen opstand is opgebouwd uit
verschillende delen: een brede stèle met aan
de bovenkant afgeronde hoeken, bekroond
door een halfrond element. Bovenin dit
element is verdiept een bladmotief aange-
bracht. Eronder de opgelegde letters R.LP.
De stèle wordt aan weerszijden onder-

steund door lagere halvemaanvormige
steunen. Het geheel staat op uitkragende
rechthoekige ongeprofi leerde plinten. Het
grind dat oorspronkelijk tussen banden en

zerkheeft gelegen, is grotendeels verdwe-
nen.

Steenhouwer Ch. Peíit.

Ibxsr:
(op zerk) HIER RUSTEN ANTONIUS
WILHEL... / - BRAAT / OUD WETHOU-
DER GEMEENTE / ROOSENDAAL EN
NISPEN I I7 -.. - 185r - 17 -7 - 1937

/ EN ZIJNE ECHTGENOTE / MARIA
vAN DEN BEMT 15 - 5 - .. - ..-..1895.

Hrsronrscrm PERsooNLUKrtrrD :

A.W. Braat (1851-1937), wethouder van
Roosendaal en Nispen.

43



Dlrnnr,lc: 1917
TbNl,c,MsrnLLrNG : Trnnlcxx
LoclrIB: vnr,n II

Grafmonument in de vorm van een groot
kruis op hoge sokkel, door geprofileerde
palen omringd. Het neoclassicisme is met
name duidelijk herkenbaar in de vormge-
ving van de voet en de sokkel van het
kruis.
Op het kruis een tak in profiel. Het kruis is
omhangen met een krans waarin een omge-
keerde toorts. De armen van het L,atijnse
kruis hebben een driehoekige beëindiging
en zijn versierd met verhoogde takken.
De voet van het kruis bestaat uit bol-
vormig gedrapeerde bladvormen die over-
gaan in een gecanneleerde zuil die is
omhangen met een doek. Het geheel staat
op een rechthoekige sokkel, waarop aan

twee kanten een verhoogde krans met
lint is aangebracht. Aan de voorzijde een

plaat met gebouchardeerd tekstvlak. Het
monument is omringd door vier fraai
geprofileerde hoekpalen met koppen die
zadeldakvormi g zijn afgewerkt.

Tbrsr:
(op tekstplaat) TER GEDACHTENIS
AAN / ONZEN ONVERGETELIJKEN
/ ECHTGENOOT EN VADER / DEN
WELED. HEER/ LEON A. TIEBACKX /
ECHTGEN. VAN MEVR. / W.E.H.E.M.
SEGERS / GEB TE R'DAAL 20 FEB
1878 OVERLZ2 JUNT I9I7
(op basement) DOOD DOCH NIET VER-
GETEN

fhsronrscrru PERsooNLTJKHETD :

fabrikant
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Dlrnnrnc: 1928
TbNllusrnLLrNG: Koor,s-Mor
Loclrm: vrln III

Grafmonument in de vorm van een groot
kruis op hoge sokkel. De armen van het
kruis hebben een lelievormige beëindiging.
Het kruis, dat onderaan breder eindigt
door een in- en uitzwenkend profiel, staat
op een voet die zich boogvormig verbreedt
naar de sokkel. Op de voet is een porse-

leinen krans aangebracht waarbinnen een

rond fotoportretje. De romp van de sokkel
loopt toe en staat op een uitkragend base-

ment met afgeschuinde bovenkant. Op de

romp, onder de krans met het portretje, is
een marmeren tekstplaat aangebracht met
in het midden bovenaan een holle vorm,
meelopend met de onderkant van de krans.
Het grafteken was oorspronkelijk omringd

door zes palen met geprofileerde diamant-
kop en kettingen.
Steenhouwer Ch. Petit.

Tbxsr:
(op kruis) R.I.P.
(op tekstplaat) HIER RUST / ONZE
OVERGETELIJKE / ECHTGENOOTE
EN MOEDER / MEVR CORNA KOOLS-
MOL / GEB TE RDAAL 24 MEI 1872
/ OVERL TE RDAAL 17 APRIL 1928 I
MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID
(op knielbankje) BID VOOR MIJ

45



Dlrrnrxc: 1929
Tbx.llusrpr,r,rNc : Vrssnns
Loc.lrrn: vpr,n III

Grafmonument in de vorm van een groot
Latijns kruis op hoge sokkel met uitkra-
gend basement. Het kruis is geheel behakt
in de vorm van kruiselingse banden. Aan
de voorzijde van de sokkel is een tekst-
plaat van onregelmatige vorm uitgespaard,
waarin verdiepte belettering. De sokkel is
ook in kruiselingse banden behakt, het uir
kragende basement is ruw behakt.

Tbxsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / MEIUF-
FROUW / ANNA CATHARINA / VIS-
SERS / WEDUWE VAN DEN HEER /
JACOBUS ANTONIUS COCKX / GEB
TE WEUST-WESEL (BELGIË) I 20 AUG
1857 I OVERL TE ROOSENDAAL / 5

MAART 1929 IR'.T,P.
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D,lrnnrNc: 1930

TbNlrvrsrnr,r,rNc : NrrssnN
Loclrrn: vnr,o III

Grafteken in de vorm vÍrn een stèle met
een combinatie van stijlelementen die ver-
wijzen naar het neoclassicisme en de art
deco.
De stèle is opgebouwd uit twee rechthoe-
kige staanders in de vorm van gestileerde
renai ssancepilaren op uitkragende geprofi -
leerde rechthoekige sokkel en met blokvor-
mi ge kapitelen, bekroond door boogvormig
fronton waarboven een l-atijns kruis. De
stam van het kruis heeft in- en uitzwen-
kende vorïnen, de armen eindigen seg-
mentboogvormig. Het timpaan is versierd
met bladmotieven. Tussen de hardstenen
staanders een terugliggend wandje. In de
aldus ontstane nis een marÍneren tekstplaat

waarop een portretfoto heeft gezeten.

S te e nhouw e r J onc khe e r Antw.

Tbrsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / ONZE
INNIG GELIEFDE / ECHTGENOTE EN
MOEDER /MEIUFFROUW / JACOBA
NIESEN i ECHTGENOTE VAN
/HENRICUS .. / GEB. TE KLUNDERT
/ 25 APRIL 1886 / OVERL. TE ROO-
SENDAAL I 22 NOY I93O I RUST IN
VREDE
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DlrnnrNc: 1930
Tbx.l.q,usrnl,I,rNc: LuyxnN
Loc.q,rrn: vnm III

Symmetrisch grafteken met geometrische
vormen die geïnspireerd zijn door de

nieuwe zakelijkheid.
Grafmonument in de vorm van twee stèles

die in het midden zijn gescheiden door
een rechthoekige staander in de vorm van
een Latijns kruis en aan de uiteinden
worden ondersteund door lagere rechthoe-
kige staanders met bolvormige kop. Tekst
op de stèles verzonken, met boven en
onder horizontale lijnmotieven in verzon-
ken reliëf. Centraal op het kruis een por-
seleinen ornament. Achter het kruis is een

vlak aangebracht met zonmotief dat in
holle boogvorm op de stèle uitloopt.
Het geheel op een ongeprofileerde uitkra-
gende stenen sokkel en dito basement.

Tbxsr:
(op linker stèle) HIER RUST / PETRO-
NELLA LUYKEN / WED VAN / PIETER
DE JONG i GEB TE RDAAL I 24 SEYT

1854 I EN ALDAAR OVERL / 7 MAART
1930
(op rechter stèle) HIER RUST / JOANNA
LUYKEN / WED VAN / HUBERTUS
BUYS / GEB TE RDAAL I 13 APRIL
1858 / EN ALDAAR OVERL / 8 MAART
1930
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Dlrrmxc:..
TbNuusrnLLrNG : Mur,nnns
Loc.rrrp: vnlo III

Eenvoudig omheind grafteken met fraaie
detaillering en ornament.
Symmetrisch grafmonument in de vorm
van een hardstenen stèle met kruis. com-
pleet met paaltjes en banden. Tussen de

rechthoekige banden bevindt zich een pla-
veisel waarin de contouren van een Latijns
kruis zijn aangebracht. Vooraan op de
hoeken twee eenvoudige rechtoekige paal-
tjes en in het midden een knielbankje.
De stèle wordt gesteund door rechthoekige
staanders, naar voren toe afgeschuind.
De romp van de stèle eindigt in een schou-
derboog. Bovenop staat een klein Keltisch

kruis dat aan de voet breder is. Bovenaan
de stèle, in het midden, is een goed

bewaard fotoportretj e te zien, omringd
door een zilverkleurige krans met palmtak.

De belettering is verzonken aangebracht

en grotendeels onleesbaar geworden.

Tbxsr:
(op stèle) HIER RUST .. MULDERS ..

MARTENS
(op knielbankje) BID VOOR MIJ
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D,q,rnnnc: 1927
TbNunrsrnLLrNG: Kopvoprs / Bocnns
LoclrrB: vnr,o III

Grafteken met invloeden van neoclassi-
cisme in de vorm van een stèle met kruis
op sokkel.
De stèle met kruis staat op een recht-
hoekige afgeschuinde en ongeprofileerde
sokkel. De romp van de stèle heeft een neo-
gotische boogbekroning geflankeerd door
acroteria. In het verdiepte veld is in de boog
een gebeeldhouwde krans aangebracht en

daaronder een zw art glazen naamplaat. Op
de stèle staat een t atijns kruis, waarvan
de armen pijlvormig zijn beëindigd. Op
de uitkragende sokkel een marmeren tekst-
plaat.

Steenhouwer L.Hooff,

Tbxsr:
(op tekstplaat) HIER RUSTEN / ONZE
LIEVE OUDERS / MARINUS KOE-
voETS I 22-3-t863 I 9-7-1927 / EN /
MARIA BOGERS I 18 -7 - 1869 I 15 - 4
- t936 / R.I.P.
(op marmeren plaat) : R.I.P.
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Dnrpnrxc:...
Tbxuusrnr,LrNc: ...
Loclrrn: vnl,o III

Voorbeeld van een gretijzeren kruis, een
grafteken dat tamelijk zeldzaam is gewor-
den in Nederland. Dit model staat op
een lage rechthoekige uitkragende stenen
sokkel. De stam en armen zijn opgewerkt
en voorzien van siermotieven. Aan de

onderkant een ovale verbreding waarbin-
nen een witte engelenfiguur, halverwege
de stam is een rond wit ornament met
kruisje aangebracht en tussen de armen en
de stam van het kruis zijn witte vleugel-
tjes aangebracht. Tussen de beide bovenste
vleugeltjes een ovaal fotoportretje.
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DlrnnrNc: 1925
Tbxl.q,usrrl,I,rNc: Mnmnlq
Loclrn: vnln III

Grafteken in de vorm van een symmetrisch
opgebouwde stèle die met een plantenbak
één geheel vormt.
Rechthoekige stèle geflankeerd door lagere
tweedelige hardstenen posten die van
boven zijn afgerond. De stèle zwenkt
bovenaan in en eindigt recht. Het geheel

sluit aan op een basement dat breder uit-
loopt. Op de stèle is een marmeren kruis
met zonnenstralenmotief bevestigd met in
het centrum een ovalen portrefoto van de

overledene. Verdiepte belettering. Onder
het kruis vormt een V-vormige bloembak
een geheel met de stèle. Bovenaan de
posten in verzonken reliëf onder elkaar een

tweetal versieringen in de vorm van korte,
verspringende horizontale lijnen, waartus-
sen links de Griekse hoofdletter alpha en

rechts de Griekse hoofdletter omega zijn
aangebracht. In het onderste deel van de

posten is in verzonken reliëf een cirkellijn
aangebracht. De V-vormige plantenbak is
geprofileerd en voorzien van enkele geo-

metrische motieven. Grafruimte omrinsd
met stenen banden.

Steenhouwer L, Hooff.

Tbxsr:
(op kruis) TER GEDACHTENIS AAN
ONZE DIERB ECHTG EN MOEDER
/ PETRONELLA S. MELSEN / ECHTG
VAN DEN HEER ADRIANUS J.G.
RADEMAKERS / GEB TE WOUW / 26
AUG / 1872 I OVERL TE / ROOSEN-
DAAL/ 22 MAART I 1925 / R.I.P.
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DnrBnrNc: 1875
TbnlnusrnI-r,rNc: vlu LooN
Loc.q.rrn: vor,n IV (uusnuu)

Monumentaal grafmonument in de vorm
van een groot engelenbeeld op hoge
getrapte sokkel, compleet met zerk. Enge-
len kwamen vooral in de periode 1890- 1915

veel op begraafplaatsen voor en sieren met
name veel graven van jong gestorvenen.

Dat is ook hier het geval. Engelen worden
beschouwd als bemiddelaars tussen het
aardse en het hemelse rijk en begeleiden
de dode naar het hiernamaals.
De voet van het beeld is versierd met
bladmotieven. Op de sokkel een vlak met
voluten in de topafwerking, bekroond door
een spitsboogvorm met siermotief. Daar-
onder een krans met lint. Het geheel
staat op een iets terugliggende vierkante

onderbouw die op een geprofileerd uit-
kragend basement is geplaatst. In centraal
geplaatste terugliggende vlakken zijn mar-
meren platen aangebracht. De belettering
is verzonken.
De kleine zerk is zadeldakvormig afge-
werkt en heeft de vorm van een cartou-
che. De letterplaat volgt deze vorm. De
verdiept aangebrachte tekst is nauwelijks
meer leesbaar.

Steenhouwer engel M. van Bokhoven.
Steenhouwer onderbouw J. Bolsius

's-Hertogenbosch.
(Bolsius is van 186l tot 1863 bU de res-

tauratie van de St. Janskerk in Den Bosch
betrokken geweest.)
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Tbxsr:
(op tekstplaat voorkant) EDMOND
PIERRE MARIE VAN LOON / GEBO-
REN I OCT I869 / OVERLEDEN 30

JULI I887
(op tekstplaat linker zijkant) JOSEPH .. ..

MARIE VAN LOON / GEBOREN ..

1873 OVERLEDEN .. .. 1875
(op tekstplaat rechter zijkant) STANLIS-
LAS PROSPER MARIE VAN LOON /
GEBOREN 27 JULI I87I I OVERLE-
DEN 28 DEC 1875
(op tekstplaat achterkant) IGNACE
THOMAS MARIE VAN LOON / GEBO-
REN 15 OCT 1875 / OVERLEDEN 15

DEC 1876
(op zerk) ... PRIJST DEN HEER MET
MIJ / ... ONS MET ELKANDER / ZIJN
NAAM VERHEERLIJKEN

N.B. Dit waren de vier zoons van wethou-
der E.P.A. van Loon.
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Dlrrnrnc: 1876

TbNamrsrnLLrNG: vlN RrusrNcnN
Loclrm: vnro IV (uusprlvr)

Rechthoekige ongeprofileerde zerk met
aan de achterkant een Latijns kruis op
sokkel. Op de kruising van armen en stam
is een opgelegde gebeeldhouwde krans
aangebracht. De armen hebben een drie-
hoekige beëindiging. De voet van het kruis
is geprofileerd en breder. De sokkel wordt
geflankeerd door liggende voluutachtige
elementen, versierd met bladmotieven. Op
de voorkant van de sokkel in een uitge-
diept vlak twee gekruiste takken in reliëf.
Belettering in hardstenen zerk verzonken.

Tbxsr:
HIER LIGT BEGRAVEN / DEWELEDEL
GESTRENGE HEER / MR THOMAS
JOSEPHUS VAN REIJSINGEN / BUR-
GEMEESTER VAN ROOSENDAAL EN
NISPEN / GEBOREN TE GASTEL 11

DEC 1796 I OVERLEDEN TE ROO-
SENDAAL I NOVEMBER 1876 / DE
WET DER WAARHEID WAS IN ZIJN
MOND / EN GEEN ONRECHT WERD
OP ZIJN LIPPEN BEVONDEN / HIJ
HEEFT IN VREDE EN GERECH-

TIGHEID GEHANDELD / EN ALLEN
VAN HET KWAAD AFGEHOUDEN. /
MALCH...

HrsromscHE PERSooNLIJKHEID:

MrThomas Josephus van Reijsin gen(1796
Oud-Gastel -1876 Roosendaal) studeerde

rechten aan de universiteit te kuven. Hij
vestigde zichin 1825 als advocaat te Roo-
sendaal. Hij huwde met Alberdina Clara

Joanna van Vught, en liet geen kinderen
na. Van 1840-1851 was hij burgemeester

van Roosendaal. In 1845 werd hij gekozen

als lid der Provinciale Staten van Noord
Brabant. Naast bekwaamheid als bestuur-
der had hij ook een groot begrip voor de

sociale noden: hij richtte de Maatschappij
van Weldadigheid te St. Willibrord op. Op

19 maart l85l werd hem bij Koninklijk
Besluit wegens gezondsheidsredenen ont-
slag verleend. Tot 1859 bleef hij lid der
Provinciale Staten.
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D.lrnnrNc: 1892
ThN.qÁMsrnLLrNG: Brnspnro / NBnrncx
Loclrrr: vrrr IV (uusnuvr)

Fraai voorbeeld van een grafmonument in
de vorm van een sarcofaag met kruis. Het
Griekse sarcofaag betekent'stenen dood-
kist'. De vorm verwijst naar de klassieke
oudheid.
De tombe is zadeldakvormig afgewerkt
en aan de voorzijde voorzien van acrote-
ria met schelp- en bladmotief. Het vlak
aan de voorzijde is versierd met blad- en

bloemmotieven in verzonken reliëf. Aan
de achterkant een laag opstaand vlak met
afgeronde hoeken, waarbinnen verzonken
krulmotieven, bekroond door een drie-
hoekig vlak. Daarop een St. Joriskruis
op uitkragende sokkel met afgeschuinde
bovenkant. Het geheel geplaatst op een uit-
kragende afgeschuinde hardstenen plaat.

Steenhouwer Boeren.

Tbxsr:
(op zerk centraal) RUSTPLAATS VAN
(op zerk links) DEN WELEDELEN HEER/
HENRI JOSEPH / BINSFELD ECHT-
GENOOT / VAN MEVROUV/ / VIC-
TORINE NERINCX / GEBOREN TE
LIBRAMONT 30 NOVEMBER 1 814 EN/
OVERLEDEN TE ROOSENDAAL / 8

MEI I9OO / EN
(op zerk rechts) VROUWE / VICTORINE
NERINCX / ECHTGENOOTEVAN DEN
/ HEER H.J. BINSFELD / GEBOREN
TE LEMBERG / 15 OCTOBER 1816 EN
/ OVERLEDEN TE ROOSENDAAL I3
DECEMBER 1892
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DlrrnrNc:1893
Tbxuusrnr,r,rNc: vlx Grrsn / Jllrssnlrs
Loclrrn: vnln IY (rvrusrurvr)

Monumentaal symmetri sch grafmonument
met zerk, omheind door palen met dia-
mantkop en kettingen (die verdwenen zijn)
op stenen banden. De opstaande wand is

opgebouwd in neoclassicistische vormge-
ving.
De dubbele zerk op roef is geplaatst
op rechthoekige terugliggende banden en

dito uitkragende plinten met afgeschuinde
bovenkant. De zerk heeft een omlopend
profiel. De belettering is verzonken aange-
bracht. Het geheel omgeven door een lage
hardstenen rand met geprofileerde palen
op de voorste hoeken. De palen hebben
een piramidevormige kop.
Achteraan een opstand met in het midden
een groot Latijns kruis op hoge sokkel,
omhangen door een krans. De armen
hebben een driehoekvormige beëindiging.
Het kruis is in het midden versierd ver-
heven klaverbladvorm waarin vier fakkel-

tjes. De stam van het kruis is geprofileerd

en loopt vloeiend over in de sokkel waarin
een band met blokmotief is aangebracht.

Deze is rechthoekig en wordt bekroond
door een driehoekige fronton. In het tim-
paan is in laagreliëf het Christusmono-
gram uitgehouwen met aan weerszijden de

Griekse hoofdletters alfa en omega. Daar-

onder een vierkant vlak met (afgevallen)
grij s granieten tekstplaat.
Ter weerszijden van de sokkel twee iden-
tieke vlakken waarin twee korte zuiltjes
met samengesteld kapiteel. Tussen de zuil-
tjes een krans doorstoken door een tak. Het
geheel afgedekt met een hardstenen balk
bekroond met kleine driehoeken.
De achterwand wordt geflankeerd door
forse, rijk gedetailleerde palen die zijn
voorzien van afgeronde diamantkoppen
met bladmotieven.
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Tbrsr:
(op zerk links) TER GEDACHTENIS
AAN / VROUWE FRANCISCA JOANNA
ALLEGONDA / VAN GILSE GEB JANS-
SENS / PRESIDENTE VAN DE DAMES-
VERENIGING / ST ELISABETH I
GEBOREN TE ROOSENDAAL 12 NOV
I83I / EN ALDAAR OVERLEDEN 12

DEC I893 IZIJ V/AS BEMIND BIJ GOD
EN DE MENSCHEN / EN HAAR AAN-
DENKEN IS IN ZALIGHEID
(op zerk rechrs) TER GEDACHTENIS
AAN / DE HEER PETRUS ADRIANUS
GERARDUS VAN GILSE / OUD LID
DER PROVINCIALE STATEN VAN
NOORD / -BRABANT OUD WETHOU-
DER DER GEMEENTE / ROOSEN-
DAAL EN NISPEN OUD LID VAN DE
/ HOOFDRAAD EN GEDURENDE 55

JAREN PRESIDENT / DER CONFE-
RENTIE VAN DEN H VINCENTIUS
/ PAULO TE ROOSENDAAL PRESI-
DENT DER / CONFRERIE VAN HET
H SACRAMENT ENZ / GEBOREN TE
ROOSENDAAL 9 AUGUSTUS I819 /
EN ALDAAR OVERLEDEN 9 AUGUS-
TUS I9O5 / HIJ HEEFT GEDAAN HET-
GEEN GOED EN RECHT / EN WAAR
WAS VOOR DE HEER ZIJNEN GOD
/ DE GEMEENTE ZAL ZIJNEN LOF
VERKONDIGEN / EN ZIJNE NAGE-
DACHTENIS ZAL IN ZEGENING BLIJ-
VEN / R.I.P.
(op afgevallen plaat, centraal): IN MEMO-
RIAM PETRUS A.G. VAN GILSE EN
FRANCISCA J. A. JANSSENS R.I.P.

Htsronrscnn PERSooNLIJKHEID :

P.A.G. van Gilse (1819-1905), bankier,
veertig jaar raadslid en wethouder. 1850

oprichter van Conferentie van de Heilige
Vincentius a Paulo. P.A.G. was gehuwd
met F.J.A. Janssens (1831-1893) die in
1878 de St. Elisabethsvereniging oprichtte
(liefdadigheidsvereniging voor vrouwen-
huf pverlening aan zieken en kraamvrou-
wen).
De familie van Gilse heeft een belangrijke
rol gespeeld in het politieke en maatschap-
pelijke leven in Roosendaal en heeft sterk

bijgedragen aan de katholieke emancipa-
tie. J.P. van Gilse was rond 1822 burge-
meester van Roosendaal en eigenaar van
de grond waarop de kapel op de Kapelberg
stond. Zijn zoon mr. Aloysius van Gilse
(1865-1929) zorgde voor de bouw van een

nieuwe kapel. Hij speelde een belangrijke
rol bij de emancipatie van de Roosendaalse

boerenstand en stond aan de wieg van de

Boerenbond in Roosendaal waar hij van

l 896 tot 1918 voorzitter was.
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Dlrnnrxc: 1E95

TbNlnvrsrrI,r,rNc: v,q.N Gnsn
Loclrm: vrln IV (rvrusnwr)

Zerk meÍ opstand in de vorm van een

neoklassiek tempelfront bekroond met een

kruis. Het geheel omgeven door vier gepro-
fileerde palen op banden met zadeldakvor-
mige beëindiging.
Tnrk op roef omgeven door hardstenen
banden en hoekpalen met (oorspronkelijk)
kettingen. De hoekpalen hebben een boog-
vormige beëindiging.
Achteraan een opstand in de vorm van
een neoklassiek grafmonument met látijns
kruis. Op een geprofileerde voet staat aan

weerszijden een vierkante gecanneleerde

zuil, bekroond door een driehoekig over-
stekend fronton met kruis. Het vlak tussen
de zuilen wordt onderbroken door een

geschulpte lijst. In het vierkant daaronder
een acroterium waaraan een krans met
gestileerde strik hangt. In het vlak enkele
eenvoudige verzonken geometrische ver-
sieringen. De driehoek van het door acrote-
ria met waaiermotief geflankeerde fronton
wordt gevormd door gestileerde voluutvor-
men, met aan de top tussen de voluten een

dubbel leliemotief. In het timpaan palm-

takken. De sokkel van het kruis verloopt
bol- en holvormig naar de smallere stam.

De armen van het kruis eindigen in lelie-
vorm. In het midden van arïnen en stam

is een verdiepte lijn aangebracht die aan

de uiteinden in een cirkelde eindigt, in
het centrum van het kruis is een losstaand

cirkeltje aangebracht. Het geheel op een

hardstenen sokkel.

Tbxsr:
(op zerk) BID VOOR DE ZIEL VAN
ZALIGER / DE HEER LEO CORNELIS
MARIA VAN GILSE / GEBOREN TE
ROOSENDAAL 23 FEBRUARI 1866 /
OVERLEDEN 5 SEPI 1895 I
IK ZIE UIT NAAR MENSCHLIJKEN
HULP / MAAR DIE HEB IK NIET
GEVONDEN / OOK WAS MIJNE HOOP
OP GOD EN MARIA / DOCH V/AAROM
WAS MIJNE ZIEKTE ONGENEESLIJK
/ OMDAT GIJ O HEER / VOLGENS UW
WELBEHAGEN GEHANDELD HEBT
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DlrnnrNc:1905
TbN,c,AMsrnLLrNG : J,lxssnxs
Loclrm: vpro IV (vrusnuvr)

Bijzonder fraai grafmonument in de vorm
van een rijk versierde tombe op uitkra-
gende steen met groot kruis op hoge sokkel.
De tombe is voorzien van een gebeeld-
houwd baarkleed met franje dat over de

kist is gedrapeerd. Vooraan staan twee
hoekpalen die oorspronkelijk door ijzeren
stangen verbonden waren met elkaar en
met de opstand aan de achterkant. De hoek-
palen zijn voorzien van kruismotief op de
kop. De opstand bestaat uit een basement,
waarop een sokkel met kruis. Het base-
ment verloopt via gebogen vormen naar
een smaller horizontaal vlak. Op dat vlak
staat een sokkel die in rotsvorm is uitge-
houwen. Aan de voorkant een tekstvaan-

del en een gedrapeerde doek met kwastjes
en franje aan de onderkant. Daarbinnen een

vlak voor de verzonken tekst. Boven de

doek zijn bloem- en bladmotieven uitge-
houwen. Het met een krans omhangen krui s

is een boomkruis waarin afgehakte takken
en klimopranken zijn gebeeldhouwd.

Steenhouwer Boeren.

Tbrsr:
(op tekstvaandel) BID VOOR DE ZÍEL
/ VAN ZALIGER / DEN HEER FELIX
i EGTDIUS JANSSENS / GEB TE ROO-
SENDAAL / 16 MEI 1857 I EN ALDAAR
OVERLEDEN / 10 JANUARI 1905 /
R.I.P.
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Dlrnnrxc: 1922
TbNlnusrnLLrNG: vlrr Grr.sn / VY.lp

Loclrrp: vnln IV (nausnunr)

Eenvoudig grafmonument met verfijnde
detaillering die in gestileerde en afge-
zwakte vorm aan het neoclassicisme refe-
reert. Het geheel op een stenen plaat.
Grafruimte omringd door hardstenen
banden waarop aan weerszijden elk drie
palen die aan de voorkant worden gesteund

door kwartronde gedecoreerde stenen.
De palen, die oorspronkelijk waren ver-
bonden met kettingen, hebben een ronde
kop.
De grafruimte is gevuld met grind.
Centraal achteraan op uitkragende sokkel
en dito basement een stèle die wordt
bekroond door twee spitsboogvormen.
Bovenin de bogen een verzonken ster-
vorm. Ook de belettering is verzonken.
Tussen de bogen, iets terugliggend, een

hol- en bolvormig verlopend vlak met ver-
zonken motieven. Op dit recht eindigende
vlak staat de voet van een Latijns kruis.

De armen van het kruis hebben een pijl-
vormige beëindiging,
Steenhoawer Petit.

Tbrsr:
(op stèle, centraal) HIER VERWACHTEN
/ DE VERRIJZENIS DES VLEESCHES
/ONZE DIERBARE OUDERS /
op stèle, links) VICTOR FELIX / DOMI-
NICUS / MARIA VAN GILSE / GEB
TE RDAAL I II MEI 1857 / ALDAAR
OVERL / 29 MAARI T922 I
op stèle, rechts) MARIA HENDRIKA /
ANNA V/AP / GEB TE ROTTERDAM
/ 8 FEB 1862 I OVERLTE RDAAL / T5

DEC 1922
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Dlrpnwc: l91l
ThnlnvrsrnI,I,rNc: Vrnnnrmn /

Mmrroovr
Loclrm: vnrn IV (nrusnulr)

Monumentaal grafteken in de vorm van
dubbele zerk met opstand en kruis. Het
geheel is eenvoudig uitgevoerd, in de

opstand neoclassicistische invloeden.
De zerk heeft schuin aflopende kanten en

staat op een geprofileerde sokkel en uit-
kragende banden. De zerk is bedekt met
zwarÍglazen platen in de vorm van een

kruis; onder de armen van het kruis twee
rechthoekige zwartglazen platen die in
boogvorm eindigen. Het geheel omgeven
door hardstenen banden en hoekpalen met
(oorspronkelijk) stangen. De geprofi leerde
hoekpalen eindigen in dakvorm en worden
bekroond door een kruisvorm. Achter de

zerk een meerledige opstand waarop een
geprofileerd klaverbladkruis. Het kruis
staat op een getoogde steen die is versierd
met een boeket rozen en lint en bladmotie-
ven in reliëf. Deze steen rust op een uitkra-
gende sokkel in de vorm van een liggende
rechthoek die in het midden boogvormig
is. De zwarïe tekstplaat die hieronder is
aangebracht loopt met deze vorm mee. De
sokkel rust op zijn beurl op een uitkragend
rechthoeki g basement zonder versieri ngen.
Belettering zw arÍ in uitgefreesde regels.

Tbxsr:
(op tekstplaat sokkel): IN PACE CHRISTI /
GUUSJEVERHEIJEN / GEB I2-II-1921
OVERL 18-2-1926 / GERARDA VERHE-
rJEN / GEB 30-5-1928 OVERL5-2-1939
(op tekstplaal zerk links) HIER RUST/
DE / EDEL GROOTACHTBARE HEER /
CORNELIS JOHANNES i VERHEIJEN /
RIDDER IN DE ORDE VAN i ORANJE
NASSAU I LID DER PROVINCIALE
STATEN / VAN NOORD-BRABANT /
ECHTG VAN MEVROUW / MARIA
ANTONIA/MASTBOOM/GEB
I r-3-1846 IOVERL 26-10-191r
(op tekstplaaï zerk rechts) HIER RUST/
MEVROUW / MARIA ANTONIA I
MASTBOOM / WED VAN / DE EDEL
GROOTACHTBARE HEER / CORNE-
LIS JOHANNES / VERHEIJEN / GEB
5-8-185r / OVERL 6-t-r940 / EN /
MATHILDE / VERHEIJEN / GEB EN
ovERL t7-t2-t922.
(op tekstplaat kruisvorm zerk) HIER RUST
/ DEN EDELACHTBARE HEER I
JOHANNES VERHEIJEN / GEB. 23 JUNI
1883 / OVERL. 9 JULI 1938
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D,lrnnrNc: 1917

TbxllusrnI,r,rNc: vlN Wnnr /
Incnx-Housz

Loclrm: vnrn IV (uusnuvr)

Mooi voorbeeld van rechthoekige zerk met
opstand in neoclassistische stijl. Het geheel

is omgeven door zes geprofileerde palen
op rechte banden; de palen zijn verbonden
met kettingen. De zerk ligt op uitkragende
banden met afgeschuinde bovenkant.
De hardstenen opstand is opgebouwd uit
een sokkel met omlopend profiel, een

romp, en een driehoekig fronton bekroond
met l.atijns kruis. De romp zwenkt licht
naar binnen en biedt plaats aan twee
rechthoekige marmeren tekstplaten met
boogvormige top. De platen zijn subtiel
gedetailleerd. De belettering is verzonken
aangebracht. De romp wordt bekroond
door een overstekend veelvormig fronton
geflankeerd door acroteria, waarbinnen een

bladmotief is aangebracht in verzonken
reliëf. De basisvorm van het fronton is
driehoekig, bovenaan zwenkt het uit om
te eindigen in een spitsboogvormige top
waarbinnen in reliëf bladvormen. Verder
zijn in het timpaan in reliëf een palmtak
met strik en klimopblaadjes aangebracht.
Op het fronton is een Latijns kruis opge-
richt. Het porseleinen Christuskopje in het

centrum van het kruis is verdwenen. De
armen van het kruis eindigen in boog-

vorm met een pijltje in het midden. [n het

midden van de sokkel zijn in een drie-
hoekvormi g vlakje twee ineengestren gelde

handen gebeeldhouwd. De belettering op

de sokkel is verzonken aangebracht.

Steenhouwer Gebr. Boeren.

Tbxsr:
(op sokkel links) VAN WEEL
(op sokkel rechts) INGEN-HOUSZ
(op tekstplaat links) PROSPER MARIE /
JACOBUS VAN V/EEL / GEBOREN TE
ROOSENDAAL I I8 FEBRUARI I842 /
EN ALDAAR OVERLEDEN / 12 JUNI
t9r7
(op rekstplaar rechts) MARIA CORNELIA
/ JOHANNA INGEN-HOUSZ / GEBO-
REN TE BREDA / 13 FEBRUARI I85I
/ OVERLEDEN TE ROOSENDAAL I 2

APRIL 1926
(op zerk) DE DOOD DER RECHTVAAR-
DIGEN IS KOSTBAAR IN DE OOGEN
DES HEERE
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Dlrnnlxc:1924
TbNuusrnLLrNG: vl;r Wnnr,
Loclrrn: vnln IY (uusnuvr)

Combinatie van hardstenen zerk met dito
stèle. De stèle lijkt op een sterk vereenvou-
digd tempelfront. De ongeprofileerde zerk
is afgewerkt in flauwe zadeldakvorm. De
stèle is opgebouwd in neoclassicistische
stijl en wordt bekroond door hoofdbalk en

driehoekig fronton waar bovenop een Kel-
tisch kruis. In het centrum van het kruis een

verzonken Christusmonogram. Het geheel

staat op een basement met afgeschuinde
bovenkanten. De sokkel eindigt ter weers-
zijden in liggende voluten, waarboven een

omlopend profiel. De romp is toelopend
en voorzien van een rechthoekige tekst-
plaat met diamantvormige vierkantjes in
de uitgespaarde hoeken. De belettering is
verzonken. De hoofdbalk is voorzien van

eenvoudige geometrische versieringen. In
een uitgediept vlak in het timpaan een

gevleugelde zandloper in relief.
Steenhouwer Gebr. B oeren.

Tbrsr:
(op tekstplaaQ LOUIS EMILE / MARIE
VAN V/EEL / GEBOREN TE ROOSEN-
DAAL I 2I JULT 1878 EN / ALDAAR
OVERLEDEN / 23 JANUARI 1924
(op sokkel) R.LP.
(op zerk) IN HET MIDDEN MIJNER
DAGEN / GAIK NAARDE POORTVAN
HET IGRAF IEZECH.
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Dlrnnrxc: 1918
TbNuusrrLLrNG: MnnrnNs / Srcpns
Loc,l,rrc: vrln IV (vrusnuvr)

Door hekwerk omringde grafruimte met
een opstand in neoklassieke stijl.
Rechthoekige zerk, omgeven door palen
die zijn verbonden door een stenen palen-
hek met een opening aan de voorzijde. De
ruimte tussen zerk en hekwerk is gepla-
veid. De fraai gedetailleerde hekpalen zijn
vierkant, hebben een ronde bovenkant en

zijn afgewerkt met een diamantkop. De
beide voorste hekpalen, waarvan er een is
afgebroken, zijn kleiner. De rechthoekige
ongeprofileerde zerk ligt op het plaveisel.
De zerk is zodanig bewerkt dat er een iets
verhoogd vlak is ontstaan in een zeer lage
zadeldakvorm. Daarop een kruis in reliëf.
Op een cirkelvormig hardstenen sokkeltje
is een krans met lint en strik bevestgid,
waarbinnen een ronde portretfoto. Achter
de zerk een meerledige opstand. Op een

rechthoekig ongeprofileerd basement staat
een toelopende sokkel. Daarop staat een

toelopende stèle met neoclassicistische
invloeden. In de romp van de hardstenen

sokkel is een verzonken tekstplaat aange-
bracht. De stèle is opgebouwd als een tem-
peltje, met schijnzuilen, een kroonlijst en

een boogvormig fronton. Door in de romp
een rechthoekig vlak uit te diepen, zijn
aan weerszijden schijnzuilen ontstaan. In
het vlak een marmeren plaat, gedetailleerd
in kruisvorm. Hierop is een met linten

omwonden krans bevestigd waarbinnen
een rond fotoportret. De kroonlijst is ver-

sierd met twee liggende palmtakken. Het
boogvormige fronton heeft een topafwer-
king in de vorm van een kleine cirkel, het

timpaan is versierd met bladmotieven en

een centraal aangebrachte cirkel vorm waar-

binnen een Christusmonosram in reliëf.

Tbrsr:
(op tekstplaat, centraal) IN PIAM MEMO-
RIAM
(op tekstplaat, links) AAN ONZEN ZEER
/ DIERBARE VADER / DEN WELED
/ GESTRENGEN HEER / JOHANNES
MERTENS i IN LEVEN NOTARIS / TE
ROOSENDAAL I GEB TE OOSTER-
HOUT I 4MEI 1866 IOVERLTE ROO-
SENDAAL/ 1 DECEMBER 1933

(op tekstplaat, rechts) AAN ONZE ZEER
/ DIERBARE ECHTGENOOTE / EN
MOEDER MEVROUW HENRIETTE/
SEGERS / ECHTGENOOTE i VAN
DEN WELED / GESTRENGEN HEER
/ JOHANNES MERTENS i GEB TE
BREDA / 23 MAART 1875 I OVERL TE
ROOSENDAALI 2 SEPTEMBER 1918

HlsronrscnE PERsooNLIJKHEID :

J. Mertens (1866-1933) was notaris te
Roosendaal.
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Dlrnnrnc: 1900
TbN,q.A,N{srrLLrNG: PBnrBns / Bnsrpr-o
Loclrrn: vnrt IV (uusnurvl)

Grafmonument in de vorm van een sarco-
faag.

Rechthoekige hardstenen zerk met zadel-
dakvormige afwerking en acroteria op de

vier hoeken. De zerk rust op banden met
afgeschuinde bovenkant. Het geheel staat
op uitkragend plaveisel. Op de vier hoeken
hebben stenen bollen op voet gestaan,

waarvan er nog twee in redelijke staat ver-
keren.
Bovenop een liggend kruis, verheveu aan-
gebracht. Belettering verzonken.
Steenhouwer Gebr. B oeren.

Tbxsr:
(op zerk) FAMILIEGRAF/ G. PEETERS-
BINSFELD / MIJNHEER / GUSTAVUS
/ WILLIBRORDUS / PEETERS / GEB
TE RDAAL / 7 NOV I84O / EN
OVERL. TE ROOSENDAAL / 8 MEI
19OO I MADAME ELIZA / ALEXAN-
DRINA / AUGUSTINE / PEETERS-BIN-
SFELD / GEB TE LEMBERG / 29 DEC
1852 I OVERL TE / ROOSENDAAL 20
MAART I939
(op voorkant zerk) R.l.P.
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D.lrrnnc: 1893

Tbxuusrnr,r,rNc: Ltnrxx
Locmr: vrm IY (uusntu)

Boomkruis op rotsvormige sokkel. Het
geheel rust op een uitkragend rechthoekig
basement met afgeschuinde kanten. Aan
de voorkant van de sokkel is een gebeeld-
houwde doek gedrapeerd die door een

gebeeldhouwd omlopend touw op zijn
plaats wordt gehouden. Daarbinnen is een

tekstvlak aangebracht dat meeloopt met de
vonn van de doek.
In de boom zijn klimopranken gebeeld-
houwd. Belettering tekstplaat verdiept.
Steenhouwer Gebr. B oeren.

Ibxsr:
(op tekstplaa0 HIER V/ACHT / DEVER-
RIJZENIS DFS VLEESCHES / JOAN-
NES P.G. LUIJKX / GEB. 20 IT 1858 /
ovERL. 1 11 1893 / R.I.P.
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D,lrpnrxc: 1894
Tbxuusrrr,r,rNc: VrNcrnnonn
Loc,lrm: vrr,n IV (nrusnutra)

Boomkruis op rotsvormige sokkel. Het
geheel rust op een uitkragend rechthoekig
basement met afgeschuinde kanten. Aan
de voorkant van de sokkel is een gebeeld-
houwde doek gedrapeerd die door een
gebeeldhouwd omlopend touw op zijn
plaats wordt gehouden. Daarbinnen is
een zwartglazen tekstplaat aangebracht die
meeloopt met de vorm van de doek. In
de boom zijn stompen van afgehouwen
takken en klimopranken gebeeldhouwd.
Belettering tekstplaat wit.
Steenhouwer G. Boeren.

Tbrsr:
(op tekstplaa$ RUSTPLAATS / VAN DEN
HEER / JOHANNES J VINGERHOED /
GEB TE AMSTERDAM 30 - 3- 1833 I
OVERLTE ROOSENDAAL 18 - 9 - 1894
/ R.I.P.
(op basement) D.O.M.

o
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Dlrrnrxc:...
Tbxuusrnr,r,rNc: ...

Loclrrp: velo IV (uusnuu)

Tombe op roef met liggend kruis.
De tombe is schilddakvormig afgewerkt en

rust op uitkragende banden die van boven
schuin zijn afgewerkt.
Op de tombe een liggend l,atijns kruis
omhangen door een krans. Belettering ver-
diept. Tekst onleesbaar.

Steenhouwer S. Broos.
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DlrnnrNc: 1906
ThxuusrnI,r,rNc: vlx LooN / v.lx Wnnr,
Loc,lrrn: vnlo IV (rvrusnuu)

Diverse elementen van neoclassicistische
aard sieren dit door een lage stenen muur
omringde ensemble van zerk met meerle-
dige opstand en kruis.
De hardstenen zerk is zadeldakvormig
afgewerkt en wordt omringd door een
lage muur. De ruimte tussen zerk en
muur is geplaveid. De omringende muur
is getoogd, en opengewerkt. Op de hoogste
punten zijn bladvormen aangebracht, op de
hoeken staan iets hogere palen met afge-
ronde koppen. De hardstenen opstand is
in neoclassicistische vorm opgetrokken:
op een geprofileerd basement staan ter
weerszijden twee Ionische zuilen bekroond
door een driehoekig fronton waar bovenop
sokkel en kruis. Tussen de zuilen een
rechthoekig vlak waarop twee rechthoe-
kige witmarmeren tekstplaten zijn aan-
gebracht. Belettering verdiept. Daarboven
een liggende witmarmeren tekstplaat en
een klein driehoekig fronton met in het
timpaan krans en linten in reliëf. De top
eindigt in een kleine gotische boogvorm,

waarbinnen een bladmotief.
Het grote fronton gaat over in de inzwen-
kende boogvorm van de sokkel van het
kruis. Op de sokkel verhoogd de ineenge-
strengelde letters V W en L. In de holle
vorm van de sokkel zijn aan weerzijden
gebeeldhouwde versieringen aangebracht.

Het pijpvormige Latijnse kruis is omhan-
gen met een doek. De armen zijn kegelvor-
mig afgewerkt.

Tbxsr:
(op lint)VAN LOON-VAN WEEL
(op tekstplaat links): BID VOOR DE
ZIEL VAN ZALIGER / DEN WELED.
GEBOREN HEER / EMILE PETRUS
ANTONIUS VAN LOON I LID V. D.
GEMEENTERAAD / EN OUD WET-
HOUDER DER / GEMEENTE ROO-
SENDAAL EN NISPEN / GEB TE
ROOSENDAAL 23 FEBR I84I EN /
ALDAAR OVERL 27 FEBRUARI 1906
(op rekstplaat rechts) BID vooR DEZIEL
VAN ZALIGER / MEVROUV/ MARIA
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AMELIA / ISABELLA VAN V/EEL /
GEBOREN TE ROOSENDAAL / 15

OCTOBER 1839 EN ALDAAR / OVER-
LEDEN 27 JANUARI 1929
(op zerk linkerkant) ...

(op zerk rechterkant) ZIJ OPENDE HARE
HAND VOOR DEN / BEHOEFTIGE
/ DAAROM ZAL JEZUS TOT HAAR
SPREKEN KOM I GEZEGENDE MIJNS
VADERS / NEEM BEZITVAN HET RIJK
/ DAT VOOR U BEREID IS / MAT-
THEUS 3:40 I
HEER GEEF HARE ZIEL DE / EEU-
WIGE RUST.

Hrsrontscnn PERSooNLTJKI{EID :

Emile P.A. van Loon (1841-1906) onder
meer wethouder van Roosendaal en Ni spen,

gehuwd met Maria I.A. van Weel (1839-
1929) Naar hem is genoemd het tegen-
woordige Emile van Loonpark achter het
Roosendaalse gemeentehuis. Het echtpaar
Emile van Loon-van Weel heeft 4 zoons
gehad die allenjong stierven en 1 dochter,
Maria Isabella Lucia van Loon ( 1 878 -1943)
sinds 1902 gehuwd met de Roosendaalse
bankier Vincent A.C.M. van Gilse
(1872-t930).
Emile van Loon was meer dan 35 jaar
raadslid, en zat zeven jaar in het college
van burgemeester en wethouders.
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DlrrnrNc: (r,rxrnn srÈln) 1898
(nnurrnn srfun) 1896

Tbxuusrnr,r,rNc: vlx Wnnr
Loc.q,rrn: vprn IV (rvrusnr-nvr)

Naar jugendstil neigende versieringen op
twee eenvoudige, maar subtiel afgewerkte
hardstenen stèles met kruis die zijn gecom-
bineerd met hardstenen zerken.
De zerken zijn flauw zadeldakvormig afge-
werkt en rusten op hardstenen banden.
De stèles staan op een uitkragende afge-
schuinde sokkel en zijn fraai gedetailleerd
met halfronde top en bekroond door een
kruis. De romp is gedecoreerd met rank-
werk, in de top een met linten omwonden
krans, meelopend met de boogvormige top
een schulpvormige decoratie. Aan weers-
zijden van de stèles zijn acroteria aange-
bracht.
In het centrum van het kruis is een rozet
uitgehouwen. Belettering verzonken.

Tbxsr:
(op linker stèle) ISABELLA FERNANDA
/ MARIA VAN WEEL / GEBOREN TE
ROOSENDAAL I 27 APRIL 1870 / EN
ALDAAR OVERLEDEN / 1 JUNI 1898

(op linker zerk) DE ARMEN HEBBEN
OVER HAAR GEWEEND EN HARE
AALMOEZEN ZIJN GESTEGEN TER
GEDACHTENIS VOOR GODS AANGE-
ZICHT
(op rechter stèle) JOHANNES JOSEP-
HUS / MARIA VAN WEEL / GEBOREN
TE ROOSENDAAL / 17 SEPTEMBER
1879 I EN ALDAAR OVERLEDEN / 17

SEPTEMBER 1896
(op rechter zerk) HIJ WAS DE VADER
DER ARMEN EN VERTROOSTER DER
BEDRUKTEN.
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Dlrnnrrrlc: 1923
TbNm,usrnr,r,rNc: vlx Hlssnr.r
Loclrrn: vnr,n IV (uusnuu)

Rechthoekige zerk in combinatie met
opstand in neoclassicistische tempelvorm
met kruis. Zadeldakvormig afgewerkte
hardstenen rechthoekige en ongeprofi-
leerde zerk. De stèle is opgebouwd in neo-
classicistische stijl en wordt bekroond door
een hoofdbalk en driehoekig fronton waar
bovenop een Keltisch kruis. Het geheel

staat op een basement met afgeschuinde
bovenkanten. De sokkel eindigt in voluten
met bladmotief, waarboven een omlopend
profiel. De romp is toelopend en voorzien
van een maÍrneren tekstplaat met diamant-
vormige vierkantjes in de uitgespaarde
hoeken. De belettering is verzonken. De
hoofdbalk is voorzien van eenvoudige geo-

metrische versieringen. In het uitgediepte

vlak van het timpaan een gevleugelde

zandloper in relief.
S te e nhouw er G e br. B oeren,
(Monument vrijwel identiek aan het hier-
voor verïnelde monument van Van Weel.)

Tbxsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / MEVROUW
MARIA T.A.J.E. / VAN HASSELT
WEDUWE VAN DEN / V/ELED
GESTRENGE HEER / JOHANNES P.G.

LUYKX / GEB TE BERGEN OP ZOOM
2 AUG 1868 / OVERLEDEN TE ROO-
SENDAAL/ 20 FEBR 1923 IR.T.P,

(zerk) HAAR LEVEN WAS GODS-
VRUCHT, EENVOUD EN LIEFDE
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DlrnnrNc:1926
TbNlxusrnLLrNG: KourNcs / nnN RoNnnN
Loclrrn: vnr,o IY (vrusBuu)

Monumentaal volledig omheind grafmo-
nument met neoclassicistische opstand.
Grafruimte met meerledige opstand
omringd door lage stenen banden die van
boven afgerond zijn, ertussen staan lage
rechthoekige palen met afgeronde kop.
De grafruimte, aan de voorkant boogvor-
mig, is gevuld met grind. Centraal in de
grafruimte staat een kleine rechthoekige
afgeschuinde steen met daarop een krans
met strik. Achteraan een tempelvormige
opstand, die is opgebouwd uit drie delen,
aan weerszijden twee lage delen en in
het midden een hoger deel. Het midden-
deel springt naar voren en bestaat uit een

uitkragend rechthoekig basement, waarop
twee samengestelde zuilen met dito kapi-
teel en boogvormig fronton. Tussen de

zuilen een witmarmeren tekstplaat met
verheven kruis. Belettering verdiept. Op
de sokkels en tussen de sokkels van de

zuilen marmeren tekstplaten. Het mid-
dendeel wordt geflankeerd door twee een-

voudige rechthoekige stèles op uitkragend
basement, met geprofi leerde afdekplaat.
De rompen zijn voorzien van wit marïne-
ren tekstplaten.
Steenhouwer Jongkheer Antw. Kicl.

Tbxsr:
(op kroonlijst) AAN ONZE GELIEFDE
OUDERS
(op tekstplaat in nis onder kruis) MIJN
JEZUS BARMHARTIGHEID / OP U
HEER / HEBBEN WU GEHOOPT



(tussen de sokkels van de zuilen) GEOR-
GIUS / H. M. KONINGS I I+7-1892 I
23-II-1960 / STICHTER / EN PASTOOR
/ H HARTKERK
(op tekstplaat onder linker zuil) NICO-
LAAS / J.F.M. KONINGS / ARTS /
RIDDER IN DE ORDE VAN / DE H
GREGORIUS DE GROTE / RIDDER IN
DE ORDE / V. ORANJE NASSAU /
30-8-1891 I 20-5-1961
(op tekstplaat uiterst links) HIER RUST
IN CHRISTUS DE / EDELACHTBARE
HEER / P.G.M. KONINGS / OUD WET-
HOUDER / ECHTGENOOT VAN MEVR
/ J. DEN RONDEN / GEB TE ROOSEN-
DAAL 3 SEtrI 1855 / ALDAAR OVER-
LEDEN 6 JAN 1926
(op tekstplaat onder rechter zuil) ...

(op tekstplaat uiterst rechts) HIER RUST
IN CHRISTUS / MEVR DE WEDUWE
/ J. DEN RONDEN / ECHTGENOOTE
VAN / DEN EDELACHTBAREN HEER
/ P.G.M. KONINGS / GEBOREN TE
WAGENBERG .. .. 1857 I OVERL TE
RDAAL .... 1932

HrsromscHE PERsooNLTJKHETD :
* G.H.M. Konings (1892-1960) werd op
14 juni 1919 tot priester gewijd. Hij was

kapelaan te Ulicoten, Bavel en Dongen,
stichtte in 1934 de H. Hartparochie in Roo-
sendaal en werd de eerste pastoor. Werd in
1936 benoemd tot bouwpastoor van de H.
Hartkerk. Heeft zich actief ingezet voor de

kapel op de Kapelberg. Informeerde al in
1934 bii de eigenaresse van de grond, de

weduwe M. van Gilse-van [.oon wat er na

haar dood met de kapelberg zou gebeuren.

In 1935, toen de bank van Van Gilse fail-
liet ging, kon pastoor Konings de kapel uit
de failliete boedel kopen. ln 1947 nam hij
de restauratie van de kapel op zich.

* N.J.F.M. Konings (1891-1961) arts,

Ridder in de orde van de H. Gregorius
de Grote, Ridder in de orde van Oranje
Nassau.

* P.G.M. Konings (1855-1926), wethou-
der.

75



Dlrnnrnc: 1925

Tbx.Llvsrrr,r,rNc: Goymrs / Luxr
Loc,Lrm: vun IV (ruusnrnn)

Grafmonument in de vorm van een neoclas-
sicistisch tempelfront op rechthoekig uit-
kragend afgeschuind basement. Het geheel

omgeven door palen, drie aan elke zijkant
en twee midden voor. Vooraan in de
grafruimte staat een plantenbak. De palen

staan op banden en zijn afgewerkt met een

piramidekop. Op de rechthoekige sokkel
van het basement staan twee zuilen met
kapiteel en driehoekig fronton. Tussen de
zuilen een zwart granieten tekstplaat met
ronde bovenkant. Bovenin een Grieks kruis
met Christuskop. Belettering kapiteel ver-
heven en tekstplaat verdiept.

Tbxsr:
(op kroonlijst) RUSTPLAATS ONZER
GELIEFDE OUDERS
(op tekstplaat) FRANS E.G. GOYARIS
I 1854 - 1925 / ECFilG. VAN / HEN-
RIETTE F. LAANE I 1852 - T932 / R.I.P.
(op sokkel) MIJN JEZUS BARMHAR-
TIGHEID

IftsronrscnE PERsooNLUKHEID :

F.E.G. Goyarts (185+1925),
suikermakelaar.
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D.lrenrr.rc: 1922
Tb,N,uusrrLLrNG: LuNp / Srcrns
Loclrm: vnro IV (uusnuu)

Door stenen spijlenhek omringde graf-
ruimte waarin een gestileerde tempelvor-
mige opstand met zerk. De grafruimte om
de zerk heen is met grind gevuld. De zerk
is afgewerkt in zadeldakvorm en voorzien
van een verhoogde kruisvorm.
Het hekwerk bestaat uit geprofileerde
stenen hoekpaaltjes met diamantvormig
afgewerkte koppen, verbonden door een

stenen spijlenhek. De opstand staat op
een lage uitkragende afgeschuinde rand.
De sokkel is in driehoekvorm afgewerkt,
bovenin verzonken een Christusmono-
gram. In de sokkel een terugliggende
rechthoekige zwaft granieten tekstplaat.
Belettering wit. Daarboven een rechthoe-
kige stèle bekroond met driehoekig fron-
ton met bovenop een Keltisch kruis. In
het timpaan is een rozeÍverzonken aange-
bracht. In de romp een verzonken recht-
hoekige zwarte tekstplaat. Belettering wit.

Tbxsr:
(op tekstplaat bovenaan): ZIJN S/IJ / MET
CHRTSTUS / GESTORVEN / WIJ GELO-
VEN / DAT WIJ OOK / MET HEM /
LEVEN ZULLEN/ ROM VI : 8
(op tekstplaat onderaan, centraal) TOT
AANDENKEN
(op tekstplaat links) VAN ONZEN DIER-
BAREN / ECHTGENOOT EN VADER
/ DEN WELEDELEN HEER i HENRI-
CUS J.M. LAANE / ECTilGENOOT VAN
MEVROUW / MARIA A.H.I. SEGERS /
GEBOREN TE ROOSENDAAL / DEN 25

NOVEMBER MDCCCLX / ENALDAAR
OVERLEDEN / DEN 21 FEBRUARI
MCMXXII
(op tekstplaat rechts): VAN ONZE
DTERBARE / MOEDER / MEVROUW
MARIA A.H.I. SEGERS / ECHTG V D
WEDELEN HEER / HENRICUS J.M.
LAANE / GEBOREN TE BREDA / 24
APRIL MDCCCLXIX / EN OVERL TE
TILBURG / DEN 10 JUNI MCMLVI



DnrBnrNc: 1933

TbN.llrrsrnI-t-rNc: ConnnN / Llmtn
Loc.trrn: vnll IV (ruusnulr)

Hardstenen zerk op uitkragende ongepro-
fileerde rechthoekige plinten; aan weers-
zijden twee vierkante palen op lage
rechthoekige stenen banden, achteraan een

lage trapvormige opstand en vooraan twee
blokvormige plantenbakken en knielbank.
Op de zerk ligt bovenaan een kruis met
corpus met aansluitend eronder een gepro-
fileerde marmeren tekstplaat met opge-
legde metalen letters. De trapvormige
opstand is samengesteld uit verschillende
platen steen en eindigt in een boogvorm.
Belettering verdiept. De ijzeren stangen
die achter- en voorzijde verbinden, zijn
verdwenen.

Tbxsr:
(op opstand) R.l.P.
(op tekstplaat) HIER VERVVACHTEN /
DE VERRIJZENIS DES VLEESCHES
/ MEVR MARIA J.P.C. LAANE I
ECHTGTE V D EDELACHTB HEER /
AUG. COENEN / GEB TE RDAAL 22
NOV 1965 / EN ALDAAR OVERL 23

AUG 1933 /
DE EDELACHTB HEER / AUG L.G.H
M. COENEN / OUD-BURGEMEESTER

/ VAN RDAAL EN NISPEN / GEB TE
WEERT 19 FEB 1862 I EN OVERL TE
RDAAL IO DEC 1933

HrsrontscnE PERSooNLTJKHETD :

A.L.G.H.M. Coenen (1862 Weert - 1933
Roosendaal). Van 1 887-l 893 burgemeester

van Beek en Donk. Op 25 maart | 893 tot
burgemeester van Roosendaal benoemd.

Toen in juli 1914, na het uitbreken van

de Eerste Wereldoorlog, circa 200.000
vluchtelingen naar Roosendaal kwamen,
handhaafde Coenen de orde en veiligheid,
regelde de distributie van levensmiddelen
enzovoort. Vele Belgische vluchtelingen
keerden in november 1914 weer terug naar

hun land. Als dank werd op 23 september

1917 een huldebetoging voor hem gehou-
den. Tijdens zijn bewind werd het gemeen-

telijke gas-, water- en electriciteitsbedrijf
ingesteld (1919) en werd Roosendaal flink
uitgebreid om de woningnood te bestrij-
den. Op 28 januari 1932werd de 7O-jarige

burgemeester op eigen verzoek eervol ont-
slag verleend. Hij overleed na een langdu-
rige ziekte op 10 december 1933.
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D.lrnnrNc:..
TbN,q,A.NÍsrnLLrNG : ..
Loclrrn: vnrn IV (ruusnuvr)

Sierlijk grafmonument in de vorm van
een Latijns kruis op sokkel omheind door
zes geprofileerde palen met dakvormige
bekroning; de kettingen tussen de palen
zijn verdwenen.
Het kruis staat op een dunne sokkel die
met verzonken rankmotieven is versierd,
De sokkel verbreedt zich naar onder toe via
holle en bolle vormen. De armen van het
kruis eindigen recht. Het kruis is omhan-
gen door een afhangende bloemslinger.
Centraal een verheven tekstrol, en rechts
op de kruisarm een duif met olijftak in zijn
snavel. De tekst is onleesbaar.
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DlrrnrNc: 1900
Tbnllusrnt-I,rNc: Ll,q.Nn / VnnururpN
Loc,q.rrB: vnln IV (uusnutr)

Grafmonument in de vorm van zerk op
roef met hoge, fraai gedetailleerde opstand
bekroond door kruis met corpus. Het geheel

staat op een plaveisel en is omringd door
een lage stenen wand met ronde gaten.

De voorkant is open. Op de hoeken vier
geprofileerde en gedecoreerde palen met
urnen.
De opstand staat op een geprofileerde
sokkel met aan de voorkant een driehoek-
vorm. In het uitgediepte vlak van de drie-
hoek bladversieringen aan beide zijden, en

centraal een brandend hart met anker en

kruis. De zijkanten van de stèle zijn gecan-
neleerd met aan de voet een rolvorm en

bovenaan een kapiteelachtige beëindiging.

Aan de voorkant een rechthoekige mar-
meren tekstplaat met ter weerszijden een

hardstenen omgekeerde fakkel. De tekst-
plaat heeft van boven in het midden een

halfronde uitkeping, waar een opgelegde
met linten omwonden krans is aangebracht
waarbinnen het Christusmonogram is aan-
gebracht. Boven de tekstplaat een halsvor-
mig fronton. Daarachter een geprofileerde
opbouw met opgelegde stermotieven. De
opbouw gaat over in de sokkel van een

Latijns kruis met armen die in lelievorm
eindigen. Op het kruis een corpus en

lintje.
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Tbrsr:
(op marmeren plaat) DIE LEEFT / EN /
IN MIJ GELOOFT IZAL i IN EEUWIG-
HEID / NIET STERVEN / JOAN Xl:25
(op zerk, centraal) RUSTPLAATS VAN
(op zerk, links) VROUWE WILLEM
LAANE / GEB. MATHILDA VERMEU-
LEN / PRES. V.D. ST. ELISABETHS-
VERENIGING / BEGIFTIGD MET HET
GOUDEN EREKRUIS / PRO ECCLESIA
ET PONTIFICE / GEBOREN TE ANT-
V/ERPEN / IO FEBR. 1836 / OVERLE-
DEN TE ROOSENDAAL I 19 JANUARI
t919.
(op zerk, rechts) WILLEM LAANE /
COMMANDEUR IN DE ORDE / VAN
DE H GREGORIUS DE GROOTE /
GEBOREN TE ROSSENDAAL / DEN
31 JUNI 1833 / OVERLEDEN I TE
BERGEN OP ZOOM / OP DEN HUIZE
RUYTERHOVE / DEN 24 AUGUSTUS
1900.
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Dlrrnrnc: 1928
Thx,q,m,rsrnr,r.rNG : TrBr-Bn

Loc,qrrn: vprn V

Grafteken \/oor een kind uit de eerste

decennia van de 20ste eeuw.
Toelopende hardstenen stèle op uitkragende
sokkel en dito basement voor kindergraf
met geprofileerde vlakke lijst bekroond.
Het beeld of kruis dat bovenop heeft
gestaan is verdwenen. Aan de voorzi.jde
een marmeren tekstplaat met inzrvenkende
hoeken en bekroond door een klokvormige
top. ln de top een ovalen fotoportretie.
Eronder verzonken inscriptie.
Steenhouwer L Hoffi.

Thxsr:
(op tekstplaat) HIER RtrST / ONS INNIG i
G ELI EFDE / ZOONTJE KEESJETIELEN
/ GEB 8 APRIL I92I IOVERLEDEN 21

AUG. 1928 / R.t.P.
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DnrBnrxc: 1917

TbNunasrnLLrNG : Hwcnns
Loclrn: vnr,o V

Grafteken voor een kind uit de eerste
decennia van de 20ste eeuw. Op tra-
peziumvormige voet staat een bloemvor-
mige toelopende stèle geflankeerd door
acroteria. De halsvormige top is bovenaan
afgeschuind. Bovenaan een porseleinen
engelkopje met gekruiste vleugels. Tekst
verzonken.
Steenhouwer Ch. Petit.

Tbxsr:
TER / NAGEDACHTENIS / AAN ONS

/ INNIG GELIEFD / DOCHTERTJE ,

LIESJE HUYGENS / OVERLEDEN / 6
FEBRUARI I9I7 / IN DEN / AANVAL-
LIGEN LEEFTIJD / VAN 2 JAREN
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D,lrnnnvc: 1937
Tbx^llusrnr,r,rNc : Enpr,nr,opnr
Loc.l,rrn: vnr,n V

Asymmetrisch opgebouwd grafteken voor
een kind uit de periode 1930-1940.
Aan de linkerkant een hoge staander op
rechthoekige uitkragende sokkel. Op de

hoge staander een gaaf ovaal kinderpor-
tretje. De sokkel eindigt tegen een lage
rechthoekige vooruitstekende paal waw
vermoedelijk een wit porseleinen engelde
op heeft gestaan. Daartussen een rechthoe-
kige stèle die rechtsboven van een afge-
ronde hoek is voorzien. Op de stèle is
een zwartglazen tekstplaat bevestigd. Het
geheel staat op een uitkragend rechthoe-
kig basement. De beide zwarte tekstplaten
met bloemmotief op het basement zijn eraf
gevallen. Belettering wit.

Tbxsr:
(op tekstplaatop stèle) HIER RUST / ONS
EENIG i LIEF DOCIITERTJE i RIA i
EDELBLOEDT / GEB 16 NOV 1932 /
OVERL 13 MEI 1937 I GOD HEEFT /
MIJ LIEF GEHAD / EN TOT ZÍCH I
GENOMEN
(op afgevallen tekstplaat links) RUST
ZACHT / LIEF ZUSJE
(op afgevallen tekstplaat rechts) LIEVE
RIA
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Dlrnnnqc: 1937
TbN,l,nasrrLLrNG: Krnsrrns / Bnoos
Loclrrn: vpln V

Dubbel grafteken met kruis dat met zijn
geometrische vormgeving verwijst naar de
nieuwe zakelijkheid, en met zijn versierin-
gen naar de art deco.
Door ongeprofileerde hardstenen banden

omsloten grafruimte. Op de banden aan

de hoeken ongeprofileerde rechthoekige
palen en vooraan een laag, breed rechthoe-
kig hardstenen blok. De grafruimte is met
grind gevuld.
De meerledige opstand bestaat uit een cen-
traal geplaatst Latijns kruis zonder ver-
siering en profilering, geflankeerd door
rechthoekige stèles die tegen het kruis met
een smalle staander eindigen. De boven-
kant van de stèles tegen deze staander aan

is iets lager en wordt halverwege de stèle
nog een trede lager. Op de beide stèles een

zwartglazen rechthoekige tekstplaat met
bovenaan bladmotief. Beletterine wit.

Tbxsr:
(op linker tekstplaat) HIER RUST I
PETRUS / KERSTENS / ECITTG VAN /
ADRIANA / BROOS / 24 MAART 1855 /
|9FEB 1937

op rechter tekstplaat) HIER RUST /ADRI-
ANA / BROOS / WED VAN / PETRUS
/ KERSTENS / 5 APRIL 1861 / IO FEB
1938
(op bovenkant blok vooraan) BID VOOR
MIJ
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Dlrnnncc: 1895
TbN,l,clusrnr,r,rNc : Ynncouwnx
Loclrrr: vnr,n V

Bijzonder type van een grafteken in kruis-
vorm. Dit is een buizenkruis op sokkel. De
rechthoekige sokkel is bovenaan schild-
dakvormig afgewerkt en eindigt in het
midden met een mof. Daarin past het buis-
vormige kruis met armen die kegelvormig
zijn afgewerkt, Belettering verzonken.

Tbxsr:
(op stam van kruis) RUST IN VREDE
(op sokkel) TER GEDACHTENIS VAN
HUBERTUS VERGOUWEN / ECHT-
GEN. VAN DYMPHNA MEESTERS /
GEBOREN TE ROOSENDAAL/ 25 JUNI
1832IEN OVERLEDEN .. .. 1895.
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DlrnnrNc: 1901
TbN.l.nusrnLLrNG : H.q.nrulNs
Loc.lrrB: vprn V

Grafmonument in de vorm van een Latijns
boomkruis op sokkel. De sokkel is in rots-
vorm uitgehouwen. Aan de voorkant een

tekstplaat in de vorm van een boekrol.
Aan de stam van het kruis zitten stompen
van afgehakte takken, aan de armen hangt
een draperie die van onderen geschulpt is.

Het geheel was oorspronkelijk met banden
omringd.
Steenhouwer Boeren.

Tbxsr:
(op draperie) RUST IN VREDE
(op boekrol) onleesbaar, alleen
Hartmans en de jaartallen l85l
zijn nog te onderscheiden.

de naam

en l90l
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Dlrnnrnc: 1898
Thn,q,nNrsrpr-I-rN(; : RoouHN
Loc,q,rrn: vnt,n V

Grafmonument in de vorm vau een Latijns
boomkruis op sokkel. De sokkel is in rots-
vorm uitgehoun,en. Aan de voorkant een

tekstplaat in de vonn van een boekrol.
Aan de stam van het kruis kleine stompen
van afgehakte takken, op het kruispunt van
de arrnen en stam is horizontaal een lintje
aangebracht mel inscri plie.
Steenltouwer S. Broos.

Tbxsr:
(op lint) RUST IN VREDE
(op boekrol) TER NAGEDACHTENIS
AAN / CORNELIA VAN ROOMEN /
ECHTGENOTE VAN / MARIE MERX /
GEB TE RDAAL .. 18.56 / OVERL 9

Atrc r898 / R.t.P.
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Dlrpnrxc:1940
TbxuvrsrnllrNc: vlx Zurunnr
Loc.lrrp: vrr,n V

Symmetrisch grafmonument in de vorm
van een dunne stèle met hoge spitsboogvor-
mige top. Onderaan ter weerszijden lage
rechthoekige staanders verbonden door
drie nog lagere horizontale vlakjes die een
ondiepe plantenbak vorïnen.
In de top een porseleinen Christuskop en
daaronder een ovaal fotoportret. Daaron-
der een glazen rechthoekige tekstplaat met
zwarÍe rand en dito inscriptie.

Tbxsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / MARINUS
/ VAN ZUNDERT / ECHTG. VAN /
JOANNA/ KNOBEL/ GEB, 25-6-19II I
ovERL. 10-11-1940
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DnrnnrNc: 1940
TbNn,qn,rsrnr,LrNc : v,tn Bnn<;RN

Loc--l,rrn: vrln V

Oorlogsgraf, maar niet in de vorm vau uni-
Íorm Nederl ands oorlogsgrafteken.
Asyrnmetrisch grafmonument met plan-
tenbak, omheind door rechte banden, de
grafruimte gevuld rtret grind. In het grind
is een kruis neergelegd en \/ooraan eeu
plantenbak. Vlakke stèle met links een

uitstekend deel in de vorm van een recht-
hoekige staander, rechter deel bovenaan
afgerond. Bovenin de staander een zwart
gelakt Latijns kruis, in de ronding eerr

ovaal fbtoportret en in de romp zwart
gelakte inscriptie. Voor de stèle is uit ver-
springende stenen elementen eeu recht-
hoekige plantenbak gevormd met aan de

voorkant in uitgediept vlak zrvart gelakte

Ietters. Het geheel op een rechtlioekige
ongeprofi leerde uitspringende sokkel.

Tsxsr:
(op voorkant bloembak) R.l.P.
(op stèle) HIER RUST / ONZE GOEDE
/ MAN EN VADER / ADR. FR. VAN
BERGEN / ECHTGT VAN JOANNA /
M.J. TTYTDEHAAG / GEB. TE RDAAL
/ I8 JI.]NI 1914 I EN GEVALLEN VOOR
HET / VADERLAND TE MILL i IO MEI
t910.
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Dlrpnrxc: 1940
Tbmlusrnr,r,rxc: Enxrr,rxs
Loclrrn: vBr,n V

Asymmetrisch grafmonument met speelse
geometrische variaties door in- en uitsprin-
gende hoeken, beihvloed door De Stijl.
Links boven een Latijnse kruisvorm. In
de stèle twee gebouchardeerde vlakken,
bovenaan een olijftak, eronder tekst. Daar-
onder een lintvormig gebouchardeerd vlak
met tekst. Het geheel op een uitkragende
rechthoekige sokkel en dito basement.

Tbrsr:
(op grote vlak stèle) HIER RUST I
ONZE DIERBARE / ECHTGENOOT
EN VADER / ANTONIUS ERKELENS
/ ECHTGENOOT VAN / ELISABETH
HOPSTAKEN / GEB 29 -7 - 1889 OVERL
t8 -2 - r9N
(op lint) RUST ZACHT
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D.l,rpnrxc: 1940
Tbxlmasrnr,r,rNc: Bocnns
Loclrrp: vnr,u V

Grafmonument in de vorm van hoog kruis
op sokkel, in dunne steen uitgevoerd. Het
geheel staat op een aan voor- en achter-
zijde uitkragend rechthoekig basement. De
sokkel is rechthoekig met halsgevelvor-
mige top, waarop een Keltisch kruis is
geplaatst. Op het kruis een wit porseleinen
corpus en eronder een ovaal fotoponretje
dat is vervaagd. Op de sokkel een vier-
kante zwartglazen tekstplaat met bloem-
motief aan de bovenkant en eronder de
tekst in grijs.

Tbrsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / ONZE
LIEVE EN ZORGZAME i ECHT. VADER
BEHUWD EN GROOTVADER / HEN-
DRICUS BOGERS / ECHTG. VAN /
CORNELIA LAMBREGTS I 29-9-T876
5-t-1940
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DlrnnrNc: 1935
Tbn.lllr,rsrnr,I,rNc : vml Nornx
Loclrm: vnrr V

Goed voorbeeld van een symmetrisch
grafmonument met plantenbak dat in
diverse variaties voorkomt in de periode
1930-1965.
Rechthoekige stèle met een romp waarin
verschillende geometrische vlakken zrjn
aangebracht. Gevarieerd gevormde boven-
kant met driehoekig topgedeelte, geflan-
keerd door rozen in reliëf. Ook onder het
zeshoekige bovenvlak zijn rozen in reliëf
uitgehakt. Het fotoportretje is verdwenen,
Korte horizontale zwart gelakte en ver-
diepte banden zijn twee aan twee aan

boven- en onderzijde aangebracht. Cen-
traal in het middenvlak een tekstplaat met
zwaÍte belettering. Onderaan een recht-

hoekige plantenbak waar voorin ook een

horizontale zwart gelakte verdiepte band is

aangebracht.

Tbxsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / MARIE
ANNA VAN NOTEN / ECHTG VAN
/ PETER WAGNER I 17-2-1886
25-5-1935
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DlrpnrNc: 1935
TbNÁ,Á.rvÍsrnLLrNG : Bocnns
Locnup: vnrn V

Grafmonument in de vorm van een stèle
met kruis op sokkel.
Het geheel staat op een basement met
omlopend profiel en is omheind door lage
paaltjes op banden.
De sokkel is van boven ook van een omlo-
pend profiel voorzien. Op de toelopende
romp is een zwart glazen tekstplaat aan-
gebracht die van boven holvormig eindigt.
Bovenin de plaat een rond fotoportretje.
De stèle eindigt in een rondboog, wordt
geflankeerd door acroteria en bekroond
door een Latijns kruis. In de boog is ver-
diept aangebracht een krans, omwonden
met linten.

Op de sokkel is een zwartglazen tekstplaat
aangebracht. Belettering wit.

Tbrsr:
(op stèle) HIER RUST / JOANNA
BOGERS / ECHTGTE VAN / PETRUS
VERMUNT I 2l-9-1878 I t8-12-1935
(op sokkel) MIJN JEZUS / BARMHAR-
TIGHEID
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Dlrnnrnc:1936
Tbxllusrnr,r,rNc: Tbuxs
Loc.Lrrn: vnr,o V

Een door banden afgesloten grafruimte met
plantenbak en asymmetrisch opgebouwde
stèle met rechte en gebogen vormen.
De grafruimte is gevuld met grind. De
stèle staat op een rechthoekig basement en
is opgebouwd uit staanders van verschil-
lende hoogte. De meest rechtse staander is
aan de bovenzijde afgeschuind. Het cen-
trale gedeelte wordt bekroond door een
segmentboog. Halverwege is een horizon-
tale lijst aangebracht, hieronder een recht-
hoekige glazen tekstplaat waarop inzwart
een boekrol; de belettering is wit. Op de
linker staander een ovaal fotoportret.
De banden aan weerszijden van de graf-
ruimte zijn rechthoekig (de linker band is
verdwenen), op de voorste hoeken staan

lage rechthoekige palen. Aan de voorkant
loopt de band in een halve cirkel naar

binnen. Bovenop deze band is in opgelegde
metalen letters een tekst aangebracht.

Tbxsr:
(op tekstplaaQ HIER RUST / DEN HEER /
MARINUS JOHANNES / TEUNS / GEB.
TE ROOSENDAAL 4 MAART T9I3 I
ALDAAR OVERL. 26 AUG, 1936
(op stenen band) AAN U HEER SCHEN-
KEN WIJ ONZEN ZOON!
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Dlrnnrxc: 1937
TbNlnvrsrBLLrNG : Mrnsrnns
Loc,q,rrs: vnr,o V

Grafmonument in de vorm van een zerk
met stèle op sokkel met kruis. Rechthoe-
kige zerk met verhoogd aangebracht kruis
en onderin een liggend ovaal open vlak dat
als plantenbak heeft gediend. De stèle
staat op een rechthoekig uitkragend afge-
schuind basement met aan de voorkant
twee kleine rechthoeki ge zw artglazentekst-
platen met bloemmotief. Daarop staat
een toelopende sokkel met afgeschuinde
bovenkant, bekroond door een kruis. Op
de stam van het kruis een ovaal fotopor-
tretje.
Op de sokkel een toelopende zwartglazen
tekstplaat met bovenin bladmotief. Belet-

tering en bladmotief geïnspireerd door de

Amsterdamse School.

Tbrsr:
(op sokkel) HIER RUST / ELISABETH
CORNELIA / MEESTERS / ECHTG.
VAN / CORNELIUS / HAGENAARS /
GEB. TE ROOSENDAAL 27 MAART
ISS2IALDAAR OVERL. 20 JUNI 1937
(op basement links) OP DEZE KOUDE /
STEENEN ZALTK/ DIKWIJLS KOMEN
WEENEN
(op basement rechts) RUST ZACHT I
LIEVE / MOEDER
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D.rrpnnc:1937
Tbxuusrnr,r,rNc: vAN DER Hnuonn
Loclrrn: vnr,n V

Symmetrisch grafmonument met uitsprin-
gende plantenbak, de grafruimte was oor-
spronkelijk omringd door banden.
De geometrische vormen zijn beihvloed
door de Nieuwe Zakelijkheid, de belette-
ring en motieven op de tekstplaat door de

Amsterdamse School.
Op rechthoekig ongeprofileerd uitkragend
basement staat een stèle met afgeschuinde
bovenkanten.
De stèle wordt aan weerszijden onder-
steund door lage rechthoekige staanders

die met een horizontaal vlak een planten-
bak vormen.
Bovenin de stèle een klimopkrans met strik
waarbinnen een ovaal fotoportet. Daaron-

der een zwartglazentekstplaat met bovenin

bladmotief.

Ibxsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / ONZE
ZORiGZAD/{E / ECHTG. EN MOEDER
/ JOHANNA / VAN DER HEIJDEN/
ECHTG. VAN / EDUARD GOOSSENS /
r24Í89r I 3-7-1937
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D,lrnnrNc: 1937
Tbxllusrnr,r,rNc: Komtcs
Loclrrn: vpr,n V

Grafteken in de vorm van een stèle met
jugendstil motieven.
De dunne stenen stèle heeft de vorm van
een Keltisch kruis en vormt één geheel

met de sokkelvormige onderkant. De
sokkel heeft afgeronde hoeken en is voor-
zien van een zwartglazen tekstplaat met
dito hoeken. Bovenin een jugendstil-achtig
Mariamotief. De sokkel gaat soepel over
in de voet van het kruis. De arÍnen van
het kruis hebben een boogvormige beëin-
diging. Op het kruispunt een zwartglazen
tekstplaat in de vorm van een hart. Onderin
deze plaat een jugendstil-achtige decora-
tie. Beletteri ng zwart.

Tbxsr:
(op kruis) NAAR GOD / EN NAAR
PLICHT / WAS HAAR / LEVEN
GERICHT
(op sokkel) HIER RUST MIJNE OI{VER-
GETELIJKE / ECHTGENOTE / JACOBA
KONINGS / ECHTG VAN / LAUREN-
TIUS TIMMERMAN / GEB TE ROO-
SENDAAL 30 APRIL I9M IALDAAR
OVERL 1 NOVEMBER 1937



Dlrenrxc: 1928

Tbn,ulrsrnr,I,rNc:

Loclrrn: vrrn V

HnuNnN /
v.q.Nr GrNNnxnN

Goed voorbeeld van een door banden

omringde grafruimte met een stèle die naar

art deco verwijst.
De grafruimte is omringd door rechthoe-
kige ongeprofileerde banden waarop aan

weerszijden drie dito palen zijn geplaatst.

De kettingen tussen de palen zijn zo goed

als verdwenen.
De voorzijde is open, in het midden staat

een knielbankje. Achterin een stèle met een

gestileerd tempelfront: op een rechthoekig
ongeprofileerd basement staat een recht-
hoekige sokkel met afgeschuinde boven-
kant. Daarop twee staanders met art deco

invloeden. met name bovenaan in het

blokvormig kapiteel, bekroond door een

segmentboogvormig fronton met uitzwen-
kende hoeken.

Centraal in het timpaan is een Latijns
kruis aangebracht. Tussen de staanders een

rechthoekige zwartglazen tekstplaat met

bovenin twee ovale fotoportretten. Witte
belettering.

Tbxsr:
(op tekstplaat) HIER RUSTEN / ONZE
LIEVE OUDERS / MARINUS / V. GIN-
NEKEN I 14- ll - 1870 I 27 - 5 - 1942 I

DIMPHNA / HEIJNEN I 16 - 11 - 1869 I
25-6-1928
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D.q.rnnrNc: l94O-45
TbN.L,c,N4srBr,LrNG: Bnrrsp

OORLOGSGRAVEN

Loc.r,rrp: vnrn VI

Vak met 38 grafstenen van in de Tweede
Wereldoorlog gesneuvelde Britse militai-
ren.
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DnrnnrNc: 1972

TbNn.qN{srpr,r,rNG: Srmons-Gls
L<rc,q.TrE: vnt,n VI

Vroeg voorbeeld van een modern grafmo-
nument met individuele vormgeving.
Op rechthoekig basement is een bi.ina

symmetrische stèle opgericht die zich
kennrerkt door r,loeiende lijnen. Centraal

een verhoogde cilkel met verherren letters.
Daaronder een verdiept ovaal waarin een

palmtak in reliëf is aangebracht.

Tbrisr:
(op rond vlak voorkant) VREDE lN GOD
(op achterkant) Johanna Simons-Gas /
t9t7 - 1972

r0l



DlrBnrNc: 1962
TbN,q.A,r.{srnLr,rNG : Conrlr.q,ns
Loc,Lrm: vnrl XXI

Voorbeeld van een geometrisch opge-
bouwde stèle met plantenbak die in diverse
variaties veel voorkwam in de periode
l 930- l 965.

De grafruimte is door paaltjes afgesloten.
Ter weerszijden drie rechthoekige palen
op uitkragende steen, aan de open voor-
kant een knielbankje. Op de beide ach-
terste palen, die de stèle ondersteunen,
staan geometrisch gevormde vazen. Voor
de stèle staat een plantenbak met horizon-
tale verdiepÍe zwart gelakte band. De stèle
is rechthoekig en wordt bekroond door een

hanekam of strekse boog.
Centraal een zwart gelakt kruis en een por-
seleinen Christuskopje. Onder de hane-
kam een verheven roosmotief. Centraal op

de stèle een vierkanÍe zwarLglazen tekst-
plaat met rechts daarvan een ovaal foto-
portret. Belettering zwarÍ in witte regels.

Aan de buitenkanten verticale banden,

zwart gelakt, waarboven een gekanteld
vierkantje. Die vierkantjes komen op de

palen terug.

Tbxsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / MIJN
GELIEFDE MAN / ADRIANUS C.

COREMANS / ECHTG. VAN / CATHA-
RINA J. / VAN DER HEYDEN / 6 - 6 -
l9l2 I t4 -10 - 1962

r02



D,rrnnrNc: 1957
TbnunasrnI,r,rNc: Ar-vBns
Locl.rrB: vrrn XXI

Asymmetrisch grafmonument in de vorm
van zerk met stèle en plantenbak. Recht-
hoekige ongeprofileerde zerk. Aan de voor-
kant ligt een rechthoekige stenen plaat met
zwarÍ glazen tekstplaat met bloemmotief
en boekvorm. Centraal op de zerk een

groot verhoogd Latijns kruis, waarachter
een plantenbak met afgeschuinde voorkan-
ten en zwarte sierbanden. De stèle is veel-
vormig. Links een uitgediepte vorm die
boven de stèle uitspringt en eindigt in een

rondboog, in dit vlak zijn verheven rozen
aangebracht.
Dit terugliggende vlak heeft aan de onder-
kant een halfronde begrenzing. De rest van
de stèle is rechthoekig met een verhoogde

trede aan de linkerkant.
Op de stèle linksboven een zwart gelakt

Latijns kruis, rechts daarvan een zwart-
glazen tekstplaat. Links onder twee korte
horizontale banden. Beletterine wit.

Tbxsr:
(op plaat stèle) HIER RUST / IN DE
VREDE VAN CHRISTUS / GERARDUS
ALVERS / ECHTG. V. / CORNELIA
VALKENBURG / 4 .l. 1892 6.5. 1957

(op plaat zerk) PA AL BEN JE VAN ONS
/ HEENGEGAAN / BIJ ONS ALLEN
BLIJF JE / BESTAAN VAN ONS ALLE
DIE JE / LIEFHEEFT
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Dlrrntxc: 1958
Tbxllusrnr,r,rNc: nn Roou
Loclrrn: vnln XXI

Grafruimte met bakstenen opstand, omslo-
ten door bakstenen banden. Tussen de

banden grind, centraal daarin is een Latijns
kruis neergelegd. De stèle staat op een bak-
stenen band en is opgebouwd in de vorm
van een Romaanse nis. In de nis is een

rechthoekige glazen tekstplaat bevesti gd.

Belettering en rand zwart

Tbrsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / JOANNES
DE ROOIJ / ECHTG. VAN / DIMPHENA
TAX / GEB. HOEVEN 19 - 2 - 1883 /
OVERL. ROOSENDAAL I3 - 3 - 1958
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DlrBnrnc: 1966
TbN,a.clr,rsrer,l-rNc : VnN Mrpnlo
Loc.q.rrp: vBrn VIII

Rechthoekige ongeprofileerde zwart gra-

nieten, gepolijste zerk op uitkragend gepro-
fileerd rechthoekig basement. Bovenin een

verzonken priesterkelk. Belettering ver-
zonken.

Tbxsr:
(op zerk) HIER VERWACHT DE
OPSTANDING / OPDEJONGSTE DAG /
DE HOOGEERW. HEER DEKEN / H.J.A.
VAN MIERLO / PASTOOR EN STICH-
TER VAN DE / ST. JOSEPH-KERK TE
ROOSENDAAL. / TE BREDA 2 - 1 -
1893 ITE ROOSENDAAL l9 - il - 1966
/ RUST IN VREDE

Hrsronrscnr PERsooM,TJKHEID :

H.J.A. van Mierlo (1893-1966). Oprichter
en leider van de Sint Joseph-parochie.
Leidde de parochie tussen 1924 en 1966
met krachtige hand. Was vanaf 1939 deken

van Roosendaal.
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DlrBnrr.rc: 1957
TbN^c.Á.MsrnLLrNG: BnAsBns / Pnrrnns
Locnrrp: vnr,n VIII

Rechthoekige ongeprofileerde zerk op roef,
geplaatst op uitkragende, van boven afge-
schuinde plinten. De bovenkant van de

zerk is op een rand na uitgediept en in dit
omlijste vlak zijn behalve verheven letters
ook dito symbolen aangebracht. Bovenaan
centraal een Maltezer kruis.

Tbxsr:
(op zerk) A.J BRABERS / ARTS/
ZEVENBERGEN 12-6-1872 I RDAAL
l4-12-1957
A. H W. M. PEETERS / ROOSENDAAL
17 -4-1877 / ROOSENDAALI 5-7- I 950
L. P. BRABERS 27-6-19lUt3-5-1982

HtsronrscnE PERSooNLTJKHETD :

A.J. Brabers (1872-1957). Tot op hoge

leeftijd huisarts in Roosendaal. Van 1898

ÍoÍ 1937 ook gemeentearts. Stond aan de

wieg van de modernisering van ziekenhuis
Charitas.
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D.lrnnrNc: 1950

TbNlnvrsrnr,r,rNc: Mus / Bnucr,nuaNs
Loclrn: vnln VII

Compact omheind grafmonument met
plantenbak, brede lage stèle en kruis.
De basis vormt een rechthoekige ongepro-
fileerde uitkragende stenen plaat, waarop
rechthoekige banden staan die overgaan in
een cirkelvormig segment als steun voor
de stèle. In de liggende stenen plaat is mid-
denin een rechthoekige ruimte uitgespaard
voor een plantenbak met kleine opstaande
richels. De lage stèle eindigt van boven in
een platte boogvorm waarop een Keltisch
kruis is ingelaten. Belettering verzonken.

Tbxsr:
(op kruis) VENIAT DONEZ
(op stèle links) IN PACE / MATTHEUS
/ MAAS / GEBOREN .. MRT T877 I
OVERLEDEN I JUNI 1952
(op stèle rechts) HELENA JOANNA /
MARIA BRUGLEMANS / GEBOREN 19

OCT 1883 / OVERLEDEN 5 JUNI 1950

t0'7



Dlrnnnc: 1974
TbNuusrnLLrNG: ScnnrnrN / HnNnnrxsn
Loclrrr: vpln VII

Rechthoekige ongeprofileerde zwaft Era-
nieten gepolijste zerk op roef en uitkra-
gende banden. Het geheel op een zwart
granieten plaat die aan weerszijden uit-
steekt. Bovenaan een Latijns kruis, onder
het midden belettering en onderaan een

aesculaapteken in cirkel, alles verzonken.
Steenhouwer: Wesel.

Tbxsr:
(op zerk) DOKTER J. SCHEEREN /
1892-'q74 I M. HENDRIKSE I
1892-t984

Hrsronrscnr PERsooNLUKHETD :

J. Scheeren (1892-1974), arts te Roosen-
daal.
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Dlrnnnc: 1974
TbN,u,usrnr.r.rNc: Lrps
Loclrrr: vrln VII

Vroeg voorbeeld van modern grafmonu-
ment met individuele vormgeving.
Grafteken opgebouwd uit hellende lig-
gende plaat met plantenbak aan de voor-
zijde en opstand achteraan. De stèle wordt
bekroond door een boog, waarin een ope-
ning is uitgespaard in de vorm van een

portaaltje waarin een wit porseleinen engel

staat. Rechts een ovaal fotoportretje. De
engel staat op een kleine zwart granieten
stèle. Op de liggende steen staat op hel-
lende steunen een kleine plaat die is gede-

coreerd als een opengeslagen boek. Op de
linkerpagina een bloemmotief, rechts witte
belettering.

Tbxsr:
(op rechter pagina boek) HET LEVEN /
GAAT VOORT / ZO DROEF / VOORT-
AAN / SINDS JIJ / VAN MIJ BENT /

WEGGEGAAN
(op stèle) DOOR EEN DROEVIG ONGE-
VAL / IS VAN MIJ HEENGEGAAN /
MIJN INNIG GELIEFDE MAN / LAM-
BERTUS JOZEFUS LIPS / ECHTGE-
NOOT VAN / JOYCE EDITH POOTJES /
GEB TEAMERSFOORT 1 5-34ó / OVER-
LEDEN TE VLISSINGEN 16-II-74
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DlrnnrNc: 1952
Tbxuusrnr,r,rNc: Llnos
Loclun: vnln VII

Symmetrisch bakstenen grafmonument
omgeven door een grafruimte omsloten
door banden. De ruimte tussen de banden is
gevuld met grind. Aan voor- en achterkant
een plantenbak over de volle breedte. De
opstand bestaat uit twee bakstenen staan-
ders, van boven afgeschuind, en een mid-
denvlak dat eindigt in een segmentboog
die met een overstekende rollaag is afge-
dekt. In het middenvlak is een witte tekst-
plaat ingelaten. Belettering zw art. Bovenin
een porseleinen corpus. Op de linker staan-
der is een ovaal fotoportret aangebracht.
Voor beide staanders is een laag muurtje
gemetseld met afgeschuinde bovenkant.
Hieftussen de plantenbak.

Tbrsr:
(op tekstplaat) HIER RUST i ONZEDIER-
BARE ECHTG. / MOEDER BEH. EN
GR. MOEDER / ELISABETH LAROS
/ ECIIIG. VAN A.C. v. OSTA / OUD-
GASTEL 22-II-1888 / ROOSENDAAL
I 23-6-1952 / LIEVE MOEDER / RUST
ZACHT
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D,qrnnrNc: 1944
TblrA,A.rvÍsrBLLrNG: vlN Loon
Loc.q,rrn: r'rln VII

Nederlands oorlogsgraf met omlijsting.
Het graf is aan de oorlogsgravenstichting
overgedragen en voorzien van een stan-
daard stichtingssteen met de Nederlandse
lreuw in verzonken rond reliéf, waaron-
der de inscriptie. In de boog een verzonken
kruisie.

Tbxsr:
(op stèle) KONINKRIJK / DER NEDER-
LANDEN / A. VAN LOON I 18-4-1897 I
5-9-t9M

ln



D.c,rnnrNc: 1951
Tbx,c,aMsrnLLrNG : Domxcx
Loclrre: I'nm XII

Asymmetrisch bakstenen grafmonument
met door bakstenen rand omsloten graf-
ruimte. Links tegen de stèle een kubusvor-
mig plantenbakje, eveneens van baksteen.
De stèle staat op een lage sokkel van
baksteen die aan weerszijden boogvormig
terugwijkt en naar boven toe weer breder
wordt om in driehoekvorm te eindigen.
Bovenaan gedekt met gepotdekselde
tegels. In het bovenste gedeelte een kleine
nis die naar boven toe breder wordt en ein-
digt met een segmentboogje. In de nis een

beeldje van een onbekende heilige.
Eronder een zwarte tekstplaat met witte
belettering.

Tbrsr:
(op tekstplaat) HIER RUST / WILLE-
MYNA DONINCX / ECHTGENOTE
VAN / JOSH. B. NOTENBOOM / ETTEN
4 - | - 1874 I R'DAAL t9 - 3 - t95l
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DlrunrNc: 1954
TbN,l.rnasrel-r,rNc: ScHtnz / DBnrs
Loc.lrrr: vprn XII

Rechthoekige stèle met afgeschuinde rand

en subtiele detaillering. In het midden van
het vlak is in dunne lijnen een verzonken
kruisvorm aangebracht waaromheen een

ellipsvorm. Daaromheen een rechthoekige
vorm in dezelfde lijnsoort die een vrij
smalle rand vrijlaat. Tussen rechthoek en

ellips is de steen met fijn streepmotief
bewerkt. In de buitenrand is rondom de

verzonken tekst aangebracht.

Tbxsr:
(op rand rondom, beginnend links onder)
ANTONIUS SCHUTZ 1877-19.54 / IN
MEMORIAM / GEERTRUIDA DERKS
I886-I984 ECHTGEN VAN
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Dlrnnrxc: 1948

TbN,l,,c,NÍsrnLLrNc: Pnrrr / Rrnnnns
Loc.c.rrr: vnr,n XIII

Rechthoekige granieten zerk op uitkra-
gende stenen plinten. Het geheel op een
plaveisel. De tekst is in contourletters
aangebracht, verdiept. Rechtsboven een
kruis.

Thxsr:
(opzerk)CHARLESPETIT 128-l - 1871

I 29 - 9 - 1962 / EN / ANTONIA RTD-
DERS I 5 -7 - 1886 I 24 - 5 - 1948

IÍsronrscnE PERSooNLUKTTETD :

ch. Petit (1871-1962\. Steenhouwer te
Roosendaal. Heeft onder meer veel grafste-
nen op de R.K. Begraafplaats in zijn woon-
plaats vervaardigd. Na zijn dood volgde
zijnzoon Leonardus hem op.
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D.lrpnrxc: 1947
TbNuusrnr,r,rNc: Wlr,n,lvnNs /

vm Nlsslu
Loc,l,ur: v,n XIII

Rechthoekige ongeprofileerde zerk op links
en rechts uitkragende stenen plaat. Het
geheel op uitkragende stenen banden. Op
de zerk een beeld van twee figuren op
rechthoekige sokkel. Op de sokkel een veÍ-
zonken inscriptie.
Steenhouwer: G. Boeren.

Tbrsr:
(op sokkel) IN DANKBARE HERINNE-
RING / OPGERICHT DOOR DE / BRA-
BANTSE REVUE
(op zerk) IN PACE / SANDER V/ALRA-
VENS / OVERLEDEN OP 53 JARIGE
LEEFTIJD 24 AUG 1947 I EN ZIJN
ECHTGENOTE / JOHANNA M. VAN

NASSAU / OVERLEDEN OP 80 JARIGE
LEEFTIJD 30 MEI 1976IZIJ DIENDEN
DE SCHOONHEID EN DE KUNST
JARENLANG TOT GENOT EN ONT-
ROERING VAN STAD EN STREEK.

f[sromscrru PERsooI\ÍLUKrrErD :

S. Walravens (1894-1947). Veelzijdig
talent. Drukte meer dan 34 jaar zijn stempel
op het plaatselijk amateurtoneel. Oprich-
ter van Roosendaals Nieuwe toneel, haft
van de jaarlijkse Brabantse Revue, oprich-
ter van gezelschap KlaverenVijf.
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Dlrnnrrlc: 1944

Tbn,l,tnrsrRr,r.rNc : BooxBr,q.An
Loc,q.rrp: vBrl XIII

Oorlogsmonument, particul ier graf.

Grafmonument in de vorm van een Latijns
kruis opgebourvd uit granaathulzen op
rechthoekige stenen sokkel met afgeronde
bovenkant.
In de granaathulzen zitten kogelgaten. De
grafruimte is eveneens af gezet met verti-
caal geplaatste granaathulzen.

Tbxsr:
(op tekstplaat sokkel) ANDRÉ G. BOOK-
ELAAR / GEB 16 FEB 1920 ITE
ROOSENDAAL I GEVALLEN DOOR /
OORLOGSGEWELD I 2I JULI 1944
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DlrnnrNc: 1941
TbNn,q,N{srnLLING: NnnpnrlNnsE ooRr.ocs-
GRAVEN

Loc.q,rrn: vnln XIV

Het veld is omsloten door lage bakstenen
muren, deels in gebogen vorm, en is van

voren open. Op dit veld zijn de uit Roo-
sendaal afkomstige militairen begraven die
in de Tweede Wereldoorlog zijn omgeko-
men.

Aan de achterkant op bakstenen sokkel
een beeld gemaakt door beeldhouwer Niel
Steenbergen met daarachter een groot
houten kruis. Het beeld is gemaakt van

Franse kalksteen en stelt een engelen- en

mannenfiguur voor die elkaar over het graf
heen de hand reiken.
In het veld staan l4 grafstenen.
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DlrpnrNc: 1960
TbN.l,qusrnLLrNG: AnnnnN / Colrursslnrs
Loca,rrB: plo B RncHrs

Rechthoekige zerk op uitkragenden plin-
ten. De zijkanten en randen van zerk
en basement zijn gefrijnd. Op de zerk
ligt bovenaan een verhoogd Latijns kruis.
Eronder een rechthoekig gebouchardeerd

tekstvlak met i nscriptie.

Tbxsr:
(op zerk) HIER RUSTEN / GERARD
JOSEPH AERDEN / RIDDER IN DE
ORDE VAN / ORANJE -NASSAU / OUD
REFERENDARIS DER / GEMEENTE
SECRETARIE / RES. MAJOOR DER
INF. B.D. / TE WOUW 16 NOV. I89O
/ TE R'DAAL 30 DEC. 1960 / EN /
MARIA J. J. AERDEN- / COMMISSA-
RIS TE RUCPHEN 20 AUG 1893 TE
R'DAAL 7 I|IEI 1979

Hrsrontscrtr PERSooNLTJKHETD :

G.J. Aerden ( 1 890- 1960). Referendaris der
gemeente-secretarie.
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DlrnnrNc: 1963
TbN,lnasrBLLrNG: v.q.N BnBx / v.q.N Gnnr
Loc.q.rrn: pan B Rncnrs

Rechthoekige granieten zerk met inge-
graveerde letters. Links bovenaan een

opgelegde metalen corpus. Het geheel

op gefrijnde uitkragende afgeschuinde
banden en rechte plinten. Achteraan een

kleine trapeziumvormige stenen opstand
met opschrift.

Tbxsr:
(op zerk) MEVROUW / ADRIANA M.
VAN BEEK / GEBOREN VAN GEEL / I I
FEBRUARI I882 / 4 SEPTEMBER I963
/ EN / DE HEER / LAURENTIUS H.

VAN BEEK / WETHOUDER 1949-19621
RIDDER IN DE ORDE / VAN ORANJE_
NASSAU I 30 MAART 1893 I 22

NOVEMBER I961
(op opstand) IN PACE CHRISTI

Hrsronrscnr PERSooNLIJKHEID :

L.H. van Beek (1893-1964) was wethouder

van Roosenaal in de periode 1949-1962.
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Dlrnnrnc: 1964
Tbr.unusrnI,I,rNc: Dn Krpnx / VnnrNcl
Loc,luB: p.rn B Rncnrs

Rechthoekige granieten zerk op roef. Het
geheel op uitkragende banden en plinten.
Aan de achterzijde een lage trapeziumvor-
mige opstand. Over de volle breedte van
de zerk voorzien van een verdiept gebou-
chardeeerd vak waarin een reliëf is aange-
bracht met de voorstelling van twee uit een
ruif etende herten; in de bovenste hoeken
bladmotieven. Bovenaan in de zerk een

Latijns kruis, waaronder de tekst is aange-
bracht; beide verzonken.

Tbxsr:
(op zerk) IN PACE CHRISTI / ANTO-
NIUS DE KLERK 16 SEPT I89lIZJULT
1964 EN ECHTG BAUDINA VERINGA
20 MRT 1897t 30DEC 1974
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DlrpnrNc: 1967

TbNuusrrr,I,rNc : JoNcpxnr,nN /
nr Kr,snr

Loclrrn: pm B Rncrrrs

Rechthoekige granieten zerk op roef. Het
geheel op uitkragende banden.
Aan de achterzijde een aan weerszijden
van de zerk uitstekende lage opstand die
zich naar boven toe verbreedt en bekroond
wordt door een segmentboog die wordt
onderbroken door een rechthoekige steen

ter breedte van de zerk. Deze steen is in
de boog ingelaten. Binnenin centraal een

kruis in laagreliëf. De rest van het vlak is
gebouchardeerd en hier is een reliëf met
twee duiven aangebracht.
Op de zerk is de inscriptie gegraveerd.

Steenhouwer Wesel.

Thxsr:
(op zerk) HENRI JONGENELEN / 1899-

1967 I EN / CORNELIA DE KLERK /
l90l-1980
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DnrpnrNe: 1945
ThNa.c,N4srBLLrNG: vAN DEN Hou /

NoovBNs
Locnur,: p,c,o A Rpcurs

tlit rechthoekige vonnen samengestelde
zerk die invloeden vertoont van de nieuwe
zakelijkheid. Op de rechthoekige zerk
met gefrijnde zijkanten ligt een Latijns
kruis, rvaaronder een opgelegde plaat met
gebouchardeerd tekstvlak. De zerk rust op
rechthoekige banden rnet afgeronde boven-
kanten. Dit onderdeel heeft een omlopende
gefrijnde band en staat op een uitkragende
steen waar aan de voorkant een terugsprin-
gende trede is aangebracht. Het geheel rust
op een breed uitkragende steen. Aan de

achterkant een lage opstand die breder is
dan de zerk. Bovenop is een kortere hori-
zontale balk ingelaten. In de balk is een
gebouchardeerd rechthoekig vlak waar in
laagreliëf een inscriptie is aangebracht.

Thrsr:
(op balk opstand) HEER JEZUS WEES
HEN INDACHTIG
(op zerk) HIER RUSTEN / ONZE DIER-
BAREOUDERS /A.P.J. VAN DEN HOUT
/ RECTOR V H ST NORBERTUSLY-
cEuM I 3-5-1884TEGOIRLE/ l-3-1945
TE RDAAL / EN J.B.M. NOOYENS
I 9-12-188.5 / TE PRINCENHAGE I
OVERL 7-12-1946 TE RDAAL

HrsroHrscuE PERSooNT,TJKHETD :

A.P..l. van den Hout (1884-1945). Neer-
landicus MO en directeur van de kweek-
school te Dongen. ln 1924 na een tijdelijke
benoeming vast benoemd tot rector van het

Roosendaal se Norbertusl yceum.
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Dlrnnrxc: 1952
TbNuusrnLLrNG: PnrNsnN

LoclrrB: pln A Rrcnrs

Dubbel graf met twee rechthoekige zerken
op uitkragende banden en Piëta. Links-
en rechtsboven op de zerk is verdiept
een wapen aangebracht. De tekst loopt
over beide zerken heen en is verdiept
aangebracht. De door beeldhouwer Mari
Andriessen gemaakte Piëta werd in 1954
onthuld.

Tbrsr:
(op zerk) MR DR CLAUDIUS A. PRIN-
SEN / BURGEMEESTER / GEBOREN TE
HEDINKHUIZEN IO-I-I896 / OVERLE-
DEN TE BREDA 17-3-1952 ECHTGE-
NOOT VAN JOHANNA M.E. KEIJZER
(op zerk, onder wapen linksboven)
1917-1952
(op zerk, onder wapen rechtsboven)
1932-1947

Hrsromscne PERsooNLIJKHEID :

C.A. Prinsen (1896-1952). Behaalde in
1915 onderwijzersdiploma, voltooide in
1930 rechtenstudie aan Universiteit Nij-
megen. Was van 1932 tot 1947 burge-

meester van Roosendaal en Nispen. Onder

zij n beheer grote werkverschaffi ngsprojec-
ten in de jaren dertig, onder meer aanleg

burgemeester Coenenpark en aanleg rond-
weg. Werd rn 1942 vervangen door J.H.T.
Daems als burgemeester. Werd in de oorlog
als gijzelaar opgepakt en weer vrijgelaten.
Nam na de bevrijding zijn plaats als burge-

meester weer in. Promoveerde in 1946 te

Groningen in de rechten. In 1947 benoemd

tot ereburger van Roosendaal en Nispen.

Werd in 1947 tot burgemeester van Breda

benoemd en bleef dat tot ziin dood in in
1952.
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DnrnnrNc: 1944
TbN.q,{NrsrBLLrNG : Mms /

vAN DER VnBnnN

Loc.lrrp: p,qn A Rrcurs

Rechthoekige ongeprofileerde zerk op roef.
Bovenaan een opgelegd Latijns kruis,
de letters zijn verdiept aangebracht. Het
geheel op uitkragende banden en plinten.

Tbxsr:
(op zerk) HIER RUSTEN / DE HEER
/ DOKTER VICTOR MAES / GEB
TE RHENEN 2-I 0-1874 / OVERL TE
RDAAL 2-10-1968 / MEVROUW I
JEANNE MAES VAN DER VEEREN /
GEB TE LEUVEN 12-12-1880 / OVERL
TE RDAAL 31-5-1944

HrsronrscnE pERSooNLIJKHETD :

V. Maes (1874-1968), arts te Roosendaal.
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DlrnnrNrc: 1937

ThN.uusrnLLrNG: v.LN Dnunsp / Krnpns
Loc.q,rrc: plo A Rrcnrs

Monumentaal symmetrisch grafmonument
van baksteen, natulrrsteen en ijzer. Aan de

achterkant een hoge rechthoekige opstand
in de vorm van een door bakstenen
staanders omlijste nis. De nis wordt onder-
aan afgesloten door een uitstekende latei.
Bovenaan wordt de nis omsloten door
natuurstenen blokken. Het geheel wordt
bekroond door een natuurstenen fronton
waar in het midden een halve cirkel is

uitgespaard. Daarop staat een halve cir-
kelvorm in ijzer met Latijns kruis. Bin-
nenin de aldus ontstane cirkel de ijzeren
Griekse hoofdletters alpha en omega. In
de nis is terugliggend een tekstplaat aan-
gebracht met aan boven- en onderzijde
een gestileerd klaverblad, verdiept aange-

bracht. De belettering is verzonken.
Voor de opstand een cirkelvormige bak-

stenen muurtje waarbinnen een verhoogde
ruimte. De cirkelvorm is aan de voorkant
onderbroken door twee even hoge uit-
staande vleugels, deels van baksteen en

deels van natuursteen. Tussen de vleugels
is een trede van baksteen aangebracht.

Thxsr:
(op tekstplaaQ HIER RUSTEN / JOHAN-
NES CHRISTIANUS / VAN DEURSE /
GEB 26-8-1857 I OVERL 2I MAART
1937 IMARIA ELISABETH / KLEIPAS
/ GEB 15 DEC I87O I OVERL 2 JULI
1943
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DlrpnrNc: 1949
TbN,llN{srnLLrNc : Trnnor.rr
Loclrrn: pln A LrNrs

Symmetrisch grafmonument met rechte en
gebogen vlakken. Rechthoekige ongepro-
fileerde zerk op uitkragende plinten zoda-
nig dat er vier tredes zijn ontstaan. Op de

zerk een verhoogd l,atijns kruis en meta-
len opgelegde letters. De zerk wordt aan

de voorzijde geflankeerd door twee recht-
hoekige onversierde plantenbakken en aan

de achterkant een stèle in de vorm van een

rondboog. De stèle wordt aan weerszijden
geflankeerd door halfhoge kruisvormige
staanders die in een lager rechthoekig blok
zijn ingelaten. Op de staanders zijn opge-
legde metalen kruizen aangebracht.

Tbxsr:
(op zerk) HIER RUSTEN / ONZE DIER-
BARE OUDERS / JAN TTEROLFF / GEB
TE RDAAL 30 SEPT 1867l OVERL
ALDAAR 16 AUG 1949 I BEGIFTIGD
MET HET ERETEKEN / PRO ECCLE-
SIA ET PONTIFICE / ECHTGENOOT
VAN / JOH V DOGGEN (letters gedeelte-
lijk verdwenen)
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DlrnnrNc: 1946
TbN.l,tNasrnLLrNG: Llunn / vnN Hlr,
Loc,q,rre: pnoALrrrs

Grafrnonument in de vorm van Latijns
kruis in conrbinatie met een zerk. De zerk
ligt tussen twee lage stenen wandjes die
vooraan in profiel eindigen. De stèle is
opgebouwd uit een Latijns kruis met voet
in boogvorm. Ter weerszijden van de voet
twee lage rechthoekige steunblokken met
inscriptie, waarop stenen elementen zijn
geplaatst die de boog van de voet volgen
en tegen het kruis eindigen. De bogen zijn
gebouchardeerd en voorzien van een deco-
ratie in de vorm van getwijnde koorden.
Het geheel staat op een uitkragende band.

Steenhouwer Wesel.

Tbrsr:
(op blok links) IN PACE
(op blok rechts) CHRISTI
(op zerk) GERARDUS M. LANEN I

WETHOUDER / 23 DEC I89I I 22

APRIL 1953IEN DIENS ECHTGENOTE
/ JOHANNA P.M. VAN HAL I 29 JULI
1884 -15 NOV 1946

HrsronlscnE PERSooNLIJKHEID :

G.M. Lanen ( I 891 - 1953). Wethouder van

Roosendaal.
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DlrnnrNc: 1949
Tbr.l.c,A.NNrBLLrNG: Sncnns / Rnnlroolqcr
Loc.q.rrn: pln A LrNKs

Monumentaal grafteken in de vorm van
een dubbele rechthoekige granieten zerk
op roef met uitkragende plinten. Aan de

voorkant een gebouchardeerd vlak met
inscriptie over de hele breedte.
Aan de achterkant van de zerk een meerle-
dige lage deels geprofileerde opstand met
driehoekige bekroning. Het aldus ontstane
timpaan is gebouchardeerd en voorzien
van een kruis en palmtakken. Ter weerszij-
den van het centrale achterstuk staan twee
rechthoekige kolommetjes op lage sokkel.
Ze zijn afgedekt door uitkragende stenen
waarop identieke sierurnen zijn geplaatst.

Tbrsr:
(op voorkant roef) VREDE
(op zerk) TER NAGEDACHTENIS AAN
/ ALOIS J.M.U. SEGERS II 876-1949 I
EN / ELVIRA H.E.M. RAEMDONCK /
r 880-r966
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DlrrnrNc: 1957

TbN,l.q,usrBLLrNc: Roovpns / vln DoNcu,l
Loc.rrrn: plr A Rncnrs

Grafruimte omsloten door smalle stenen

banden en gevuld met grind. Achteraan
een beeld op rechthoekige sokkel. Aan de

voorkant van de sokkel is een tekstplaat
aangebracht met uitgediept vlak en verhe-
ven letters. Op de sokkel een mensfiguur
die uit de vrijwel rechthoekige staande
steen naar voren komt.

Tbxsr:
(op tekstplaat) COR A. ROOVERS/ 9-12-

t896t 22-4-1957 / JACOBA L. VAN
DONGEN I l4-7 -1899127 -1-l 980
(op sokkel) VREDE
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DlrrnrNc: 1955
TbN,c,AMsrnLLrNG: vlx DoNcnN
Loc.l,rrn: plo A Lmr<s

Eenvoudi ge geometri sch opgebouwd e zerk
met lage achterwand. De rechthoekige
ongeprofileerde zerk ligt tussen twee lage
opstaande banden en rust op uitkragende
plinten. De achterwand is rechthoekig
met getrapte beëindiging. Op de zerk een

kruis.
De belettering is verdiept aangebracht.
Steenhouwer Ch, Petit.

Tbrsr:
(op zerk) G.M.R. VAN DONGEN PRIES-
TER / 9-4-1912 TE RDAAL / 3l-8-1955
TE TIENEN B / EN / NELE VAN
DONGEN VERPLEEGSTER I 134-1918
TE RDAALI 29-8-1955 TE OVERHES-
PEN B
(op achterwand) DE MENS KENT DAG
NOCH UUR
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Tbx.lHvrsrpr,r-rNc: Cs.vlnrnnnnc MET

OORLOGSGRAVEN

Dlrsnnvc:1944
Loclrm: vlr XVII

Hier zijn de 77 burgers begraven die op
31 mei 194y'. eneind oktober 1944 omkwa-
men door bombardementen.
Onder hen Adr. Somers. musicus.

Het monument de 'Kruisberg' of 'Cal-
varieberg' is opgericht door het monu-
mentenfonds voor Roosendaalse Oorlogs-
slachtoffers 9q45. Op de uniforme
graftekens werden naamplaatjes aange-

bracht. De kruisberg zelf is op kosten van
de gemeente aangelegd en werd en wordt
door de gemeente onderhouden.

Hrsronrscrn PERsooftLUKITEID :

Adr. Somers (1879 - 194É.). Musicus, sinds
1899 organist van de St. Janskerk. Werd in
1900 directeur van harmonie Vlijt enVol-
harding, in 1909 directeur van symphonie
Unie. Was tussenl924 en 1933 leider van
de operette-uitvoeringen van de Roosén-
daalse operettevereniging Unie (ROVU).
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V. Suggesties en aanbevelingen

De suggesties en aanbevelingen worden
uitgewerkt voor de volgende onderdelen:
- consolidatie en restauratie

kerngedeelte;
- aanpak overige delen begraafplaats;
- waarborgen kwaliteit en onderhoud.

A. Consolidatie en restauratie
kerngedeelte

Het past in de tegenwoordige visie op
monumentenzorg om niet alleen enkele
fraaie grafmonumenten te beschermen en

in stand te houden, maar bij voorkeur
complete grafvelden met graftekens en

beplanting kenmerkend voor een bepaalde
periode.
In het kerngedeelte waar mogelijk en wen-
selijk gezien de cultuurhistorische waarde
de kapotte grafmonumenten herstellen,
dat geldt in het bijzonder voor veld IV
(museum) zodat er een waardig funerair
museum ontstaat.

Alvorens tot restauratie over te gaan, dient
nagegaan te worden of er nog rechtheb-
benden van de afzonderlijke gedenktekens

zijn. Zo ja, dan moet met hen onderhan-
deld worden over de financiering van het

herstel en het latere onderhoud,
Zijn er geen rechthebbenden, dan kan de

houder van de begraafplaats met consoli-
datie of restauratie van het grafteken begin-
nen.

Onder consolidatie wordt verstaan een res-

tauratie die er niet op gericht is dat alles er
'als nieuw'gaat uitzien,ma Í die gericht is

op begeleiding van het natuurlijke proces

van verval, op zodanige wijze dat het cul-
turele erfgoed zoveel mogelijk intact gela-
ten wordt en tot in de verre toekomst van

betekenis kan blijven voor de inwoners
van Roosendaal.

Dit betekent onder meer het volgende:
- toekomstig verval van natuurstenen

zerken onder controle houden en

daadwerkelijke schade, bijvoorbeeld
scheuren, niet herstellen maar de

oorspronkelijke situatie weer'lees-
baar'maken;
kapotte randen en banden van staande

graftekens zo mogelijk consolideren;
indien dit onmogelijk is, dan kunnen
ze verwijderd worden;
losgeraakte onderdelen als paaltjes,

kettingen en vazen op de juiste plaat-

sen terugzetten of -brengen;
grafbeplanting op of nabij graven

intomen en overwoekerde graven

voorzichtig vrijmaken ;

verweerde, met mos begroeide of
anderszins door de tijd getekend graf-
monumenten zo laten, tenzij schade-

lijk, zie de als bijlage toegevoegde
brochure van de Rijksdienst voor de

MonumentenzoÍg (RDMZ) over algen,
mossen en korstmossen.

T,erken die zijn gebroken door het ver-

zakken van graven kunnen op een later

onzichtbaar weggewerkte prefab beton-
plaat worden gefundeerd en eventueel van

een onder spanning aangebracht roestvrij-
stalen bandje voorzien ter voorkoming van

verder uiteenvallen en verdere verzakking
van de stenen. Ontbrekend materiaal niet

aanvullen. Zijner erg veel brokstukken die

niet meer tot een redelijk geheel in elkaar

te passen zijn, dan de stukken opruimen.

S cheefgezakte staande grafstenen rechtzet-

ten en zo nodig opnieuw stellen.

Bij de meeste graftekens kan deze vorm
van consolidatie worden toegepast. Alleen
bij monumentale graven met veel staand

werk en ornamenten moet voor restauratie

worden gekozen. Het verdient aanbeveling

om voor het herstel van deze graftekens

een door RDMZ aanbevolen deskundige
in te schakelen.

Zievoor praktische aanwijzingen voor her-

stel en instandhouding van natuurstenen

graftekens de brochure van de RDMZ
waarvan een kopie als bijlage is toege-
voegd.

133



Graven omgeven door hekwerken of palen
met kettingen of stangen worden steeds

zeldzamer op Nederlandse begraafplaat-
sen en dienen daarom waar mogeli.ik heL-

steld te worden. Losgeraakte onderdelen
van hekken weer bevestigen.

Aanwijzingen voor herstel en instandhou-
ding van ijzeren onderdelen van graftekens
vindt u in de als bijlage toegevoegde kopie
van de brochure van de RDMZ over graf-

tekens van ijzer.

Het unieke 'kruizenbosje' op veld II ver-
dient het om als zodanig bewaard te

worden. De kruizen kunnen desgewenst
wat dichter bij elkaar worden geplaatst en

losse kruizen die elders op dit veld staan

kunnen hier worden bijgeplaatst.
Voor veld III geldt dat er op verantwoorde
wijze geruimd kan worden: waardevolle
monumenten zo mogelijk consolideren,
onherstelbaar kapotte graftekens oprui-
men, evenals kapotte banden en randen;
losgeraakte onderdelen op de juiste plaat-
sen terugzetten of -brengen; het groen
waar nodig intomen, overwoekqrde graven
voorzichtig en, afhankelijk van de situatie,
geheel of deels vrijmaken van beplanting.

De op grond van materiaal-historische
of kunsthistorische reden geselecteerde

grafmonumenten die moeilijk ter plekke
behouden kunnen worden (bijvoorbeeld
in de vakken I, II en V) eventueel over-
brengen naar een lege plaats in een van

de andere vakken. Monumenten uit een

bepaalde periode naar een veld van die-
zelfde periode om het bestaande karakter
van de grafvelden niet te schaden.

B. Aanpak overige delen begraafplaats
- orïr het historische beeld door de

eeuwen heen te bewaren verdient het

aanbeveling om een of meer karakte-
ristieke grafvelden uit elke periode

te bewaren, alsmede de meeste graven

langs de hoofdpaden (voor consoli-
datie zie onder A);

- grafmonumenten van historisch
belangrijke personen bij voorkeur
niet verplaatsen;

- kindergraven niet ruimen zolang de

mogelijkheid bestaat dat de ouders

nog leven; de overgebleven graftekens
voor kinderen op veld V opknappen en

dichter bij elkaar plaatsen;

Velo XIX MET KINDERGRAvEN BI.t vooRKEt'R tN zlJN GEHEEL BEHoITDEN
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Fnalt vonrucgcEvEN cRAFMoNUMENTJE vooR EEN

KIND oP vBlo XIX

- kinderveld XIX in zijn geheel behou-
den vanwege de historische waarde;
de waardevolle graftekens voor kin-
deren op veld XXa als de tijd
voor ruiming is gekomen, overbrengen
naar veld XIX;

- de kapotte banden en randen van de

graftekens in de velden VII t/m XXI
opruimen, de onherstelbaar kapotte
graftekens waar geen rechten meer op
rusten in hun geheel opruimen en op

de openvallende plaatsen beplanting
aanbrengen om een groenere aanblik
te creëren en zo een grotere eenheid

met het kerngedeelte tot stand te

brengen;
- als de rechten zijn vervallen en de

velden geruimd kunnen worden, met
zorgvuldigheid tewerkgaan en wat
waardevol is behouden;

- de grote hoeveelheid fotoportretjes,
met name uit de periode 1875-1950,
trachten te behouden. eventueel door

deze - voorzien van naam en datum -

onder te brengen in een historisch
museum ter plaatse;

- de enkele verspreid liggende Neder-

landse oorlogsgraven op termijn over-

brengen naar of nabij het vak Neder-

landse oorlogsgraven 1940-45.

C. Waarborgen kwaliteit en

onderhoud
- opstellen onderhoudsplan voor de

monumenten; aan de hand van een

jaarlijkse inspectie kan bepaald worden

welke herstel- en onderhoudswerk-
zaamheden zullen worden uitgevoerd,

- lokale vrijwilligers, te recruteren uit
bijvoorbeeld de historische vereniging,

de werkgroep Dood en Rouw en

de wljk Kalsdonk kunnen worden

ingeschakeld bij diverse onderhouds-
werkzaamheden, de Wapenbroeders bij
het onderhoud van de oorlogsgraven;
zo voelen meer mensen zich verant-
woordelijk voor de begraafplaats,
wat het toezicht bevordert;

- ook de achteringang 's nachts sluiten;

- om te voorkomen dat de begraafplaats

als hondenuitlaatplaats wordt gebruikt,
kunnen roosters bij de ingangen

worden aangebracht;

- plaatsing van een of meer op deze

begraafpl aats toegesneden urnenmuren
(toegestaan op een gesloten begraaf-
plaats) bevordert de loop en daarmee

het toezicht.
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