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R.K.kerkhof complex Molensingel

Woonplaats*

Gemeente*
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Ravenstein

Oss

Noord-Brabant

Locatienaam

Locatieomschrijving

Ravenstein

Naij kerk, Molensingel

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

RAVENSTEIN

A

912

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Neo-Gotische CALVARIEGROEP uit ca. 1890 op de Ravensteinse R.K. begraafplaats. De groep staat aan het einde
van het middenpad opgesteld en is vervaardigd door de beeldhouwer A. van Asseldonk.
Omschrijving
De calvariegroep is gesigneerd (A. van Asseldonk) en bestaat uit drie piramide-vormige, aan elkaar verheelde
kunststenen sokkels, gevoegd in imitatie-breuksteenverband, waarop centraal een kalkstenen beeld van de
gekruisigde Christus, geflankeerd door Maria en Johannes. Het kruis is van ijzer en heeft diverse breuken. De
sokkels hebben hardstenen dekplaten en de inscriptie: "Pie Jesu dona eis requiem" en "Requiescat in pace".
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale
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en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur. Het heeft
architectuuhistorische waarde vanwege de stijl en als voorbeeld van het werk van het atelier Van Asseldonk. Het
heeft als onderdeel van een op de oude vestinggronden van het stadje gelegen begraafplaats ensemblewaarden als
onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is.
Het is gaaf bewaard gebleven.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen
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