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Complexnaam
R.K.kerkhof complex Molensingel
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

6

518207, 518208, 520442, 520443,
520444, 520445

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Ravenstein

Oss

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdobject
Ravenstein, Nabij Kerk, Molensingel
Complexomschrijving
Inleiding
Het complex betreft de volgende elementen van de overigens niet van rijkswege te beschermen R.K.
BEGRAAFPLAATS: (1) PIJLERHEK MET POORT uit ca. 1890 aan de zijde van de Molensingel, (2) de CALVARIEGROEP
uit ca. 1900 bij de voormalige stadsgracht, (3-4) een tweetal PASTOORSGRAVEN en een tweetal gietijzeren
GRAFKRUISEN (5-6).
Omschrijving
De objecten zijn gelegen op de begraafplaats aan de rand van de oude vestingstad, binnen de voormalige
stadsgracht. Het pijlerhek scheidt begraafplaats en straat. Via de poort betreedt men het middenpad, dat naar de
calvariegroep leidt. Oostelijk van deze beeldengroep liggen twee pastoorsgraven.
Waardering
Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale
en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur. Het heeft door de ligging
op de oude vestinggronden van het stadje ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat
cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.
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rijksmonument
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Monumentnaam**
RK Kerkhof
Complexnummer

Complexnaam
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R.K.kerkhof complex Molensingel

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*
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Noord-Brabant

Locatienaam

Locatieomschrijving

Ravenstein
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Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

RAVENSTEIN

A

912

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het neo-gotische PIJLERHEK MET POORT, dat de R.K. begraafplaats scheidt van de Molensingel, bestaat uit een
negental circa twee meter hoge bakstenen pijlers met kunst- en hardstenen basementen en dekplaten.
Omschrijving
Elke pijler heeft aan de zijde van de Molensingel een kruisvormige nis. Tussen de hekpijlers staat een deels
smeedijzeren, deels gietijzeren pijlpuntenhekwerk, dat voor een deel in oude vorm vernieuwd is. Ter hoogte van het
middenpad van de begraafplaats ligt het hekwerk iets terug van de straat. Hier staan twee identieke bakstenen
hekpijlers, doch nu bekroond met siervazen en met hardstenen basement en dekplaat. De hoge bakstenen
toegangspoort bestaat uit twee ca. vier meter hoge, overhoeks geplaatste, bakstenen pijlers, waartussen een
bakstenen wimberg is geplaatst.
Twee hekpijlers schoren de poort en zijn met de poortpijlers verheeld. Op alle vier de hardstenen dekplaten is een
gebeeldhouwde schedel geplaatst, rustend op gekruiste botten. Op de zandstenen sluitsteen in de rondboog van de
wimberg is een vlammende gevleugelde zandloper afgebeeld. Het hekwerk van de poort is ten dele vernieuwd,
eindigt in de vorm van een ezelsrugboog en is versierd met florale motieven. De poort wordt bekroond door een
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smeedijzeren kruis.
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale
en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur. 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

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Begraafplaats

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Hekpijler

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Calvarieberg
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Ravenstein
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RAVENSTEIN

A

912

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Naast de calvariegroep staat op de R.K. begraafplaats van Ravenstein het GRAFMONUMENT van pastoor A. van de
Brand, daterend uit omstreeks 1879. Het monument is gemaakt in het atelier van J. Schumaker te 'sHertogenbosch. Het grafteken is, mèt het eigenlijke graf, omstreeks 1985 enkele meters verplaatst.
Omschrijving
Het betreft een circa twee meter hoge hardstenen stèle met sokkel en dekplaat. Boven de marmeren plaquette is in
hoog-reliëf een kelk afgebeeld. Op de plaquette de tekst: " P.M. / PL. Rev.Dni.
A. v.d. Brand / Qui natus in Zeeland 1805 / can. ecel. Cath.
Decanus / Et Par. Ravensteinii 1865 / Ibid obiit 10 apr. 1879 / R.I.P.". Op de sokkel een inscriptie: "J. Schumaker, 'sBosch"
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale
en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur. Het heeft
architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en als voorbeeld van het werk van J. Schumaker. Het heeft als
onderdeel van een op de oude vestinggronden van het stadje gelegen begraafplaats ensemblewaarden als onderdeel

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 24 februari 2020

Pagina: 4 / 13

van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf
bewaard gebleven.

Hoofdcategorie
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Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Grafkruis

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Grafmonument
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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
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.
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Het is gaaf bewaard gebleven.
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Inleiding
Naast de calvariegroep staat op de R.K. begraafplaats het neoclassisistische GRAFMONUMENT van pastoor J. van de
Poel uit omstreeks 1876. Het grafteken is, mèt het eigenlijke graf, omstreeks 1985 enkele meters verplaatst.
Beschrijving Het betreft een circa 1.20 meter hoge hardstenen stèle met sokkel en dekplaat. Op de stèle de
inscriptie: "Bid voor de ziel van zaliger / den weleerwaarden heer / Joannes van de Poel / geb. te Kerkdriel / 17
novbr. 1797 / priester gewijd te Munster / 19 maart 1829 / pastoor te Hoofdplaat / prov.
Zeeland 18 april 1832 / doet afstand / van zijne pastoreele benoeming / 20 april 1857 / overl. te Ravenstein
voorzien / met de H.H. Sacramenten / 19 october 1876". Het opstaande kruis van het monument ontbreekt.
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale
en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur. Het heeft
architectuurhistorische waarde vanwege de stijl. 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.
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Inleiding
Op de R.K. begraafplaats van Ravenstein gesitueerd, naamloos en ongedateerd GRAFKRUIS (ca. 1900).
Omschrijving
Het opengewerkte gietijzeren grafkruis is gesteld op een kunststenen basementje. Op het kruis is de voorstelling
van de doop in de Jordaan afgebeeld.
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale
en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur. Het heeft
architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en als voorbeeld van een gietijzeren grafkruis. 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.
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Inleiding
Op de R.K. begraafplaats van Ravenstein gesitueerd, ongedateerd GRAFKRUIS (ca. 1900) van de familie T.
Ouwens - J. Verhoeven.
Omschrijving
Op het opengewerkte gietijzeren grafkruis met florale motieven, gesteld op een hardstenen basementje, staat een
afbeelding van Maria. In het kruis is ajour het Maria-monogram gegoten.
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale
en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur. Het heeft
architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en als voorbeeld van een gietijzeren grafkruis. 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.
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