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Vught
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Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
St.-Elisabethstraat 64, 5261 VN Vught
Complexomschrijving
Inleiding
Het complex van de ALGEMENE en KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS ligt op een globaal rechthoekig terrein langs de
noordwestelijke zijde van de St. Elisabethstraat. Het oudste gedeelte van het complex, de "Algemeene Burgerlijke
Begraafplaats in het Schoonveld" werd in 1830 -overeenkomstig een overheidsbesluit uit 1829- aangelegd buiten de
toenmalige bebouwde kom. De aanleg van de Rooms-Katholieke begraafplaats dateert uit 1882. Het terrein waarop
beide begraafplaatsen zijn gelegen wordt door meidoorn- en taxushagen afgescheiden van de straat. Tevens vormt
een beukenhaag de afscheiding tussen de Algemene en de Rooms-Katholieke begraafplaats.
Omschrijving
Het complex bestaat uit twee aan elkaar grenzende begraafplaatsen, gelegen op een globaal rechthoekig terrein. De
omvangrijkste hiervan, de Katholieke begraafplaats, bevindt zich aan de zuidzijde van het terrein. De kleinere
Algemene begraafplaats grenst aan de noordzijde hiervan. Deze laatste is opgedeeld in een tweetal afdelingen: een
Rooms-Katholieke afdeling en een Nederlands-Hervormde afdeling. Het te beschermen complex bestaat uit een
achttal onderdelen, te weten:
I. Het hekwerk en de poorten
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II. Een schijndodenhuisje uit c.1858
III.Aanleg en grafschikking sektie Eerste Klasse van de katholieke afdeling van de algemene begraafplaats. (Met de
daarop een aantal afzonderlijk beschermde grafmonumenten, beschreven als complexonderdeel VI, VII en VIII).
IV. Grafmonument van Franciscus en Johannus Jonkers V. Grafmonument J.W. Lips
VI. Grafmonument voor de beeldhouwer J. van der Ven VII. Zuil familie Rouppe van der Voort
VIII. Graftombe familie Van Meeuwen.
Waardering
Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als illustratie van het ontstaan van
begraafplaatsen buiten de bebouwde kom na een overheidsbesluit hieromtrent uit 1829 en als herinnering aan een
aantal prominente Brabanders op het gebied van kunst en cultuur. Het complex bezit
architectuurhistorische/kunsthistorische waarde, omdat een groot aantal van de grafmonumenten respresentatief is
voor de negentiende-eeuwse grafsculptuur en omdat er sprake is van hoogwaardige esthetische kwaliteiten en
bijzonder materiaalgebruik en ornamentiek. Het complex heeft ensemblewaarde wegens de bijzondere wijze van
verkaveling en inrichting.
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Monumentnummer*: 521299
Status:

rijksmonument
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het ijzeren BEGRAAFPLAATSHEK met twee ingangen werd geplaatst in 1858, ter vervanging van een oudere
gemetselde muur met houten hek. Het hek, dat werd opgetrokken in een Traditioneel-Ambachtelijke vormentaal,
schermt de Algemene Begraafplaats af van de St. Elisabethstraat.
Omschrijving
Het hek voor de Algemene Begraafplaats bestaat uit vierkante pijlers met hiertussen lage, door ezelsruggen
afgesloten muurtjes. Tussen de pijlers smeedijzeren hekken. De pijlers hebben een iets bredere basis, aan de
bovenzijde afgesloten door een hardstenen plaat. Het middengedeelte van de pijlers springt licht vooruit. Aan de
bovenzijde een hardstenen afsluiting, waarop later hardstenen bollen (1862) zijn geplaatst. Aan weerszijde van de
ingang naar de algemene begraafplaats bredere en iets hogere pijlers. Aan de voorzijde hiervan twee hardstenen
platen met een doodshoofd met gekruiste beenderen: hieronder is de tekst "Memento/Mori" te lezen.
Waardering
Het begraafplaatshek is van algemeen belang als bijzondere uitdrukking van een cultuurhistorische ontwikkeling:
het ontstaan van begraafplaatsen buiten de bebouwde kom als gevolg van een overheidsbesluit van 1829. Het
begraafplaatshek vormt een essentieel onderdeel van het begraafplaatscomplex en bezit als zodanig
ensemblewaarde. Het object is ten slotte van belang vanwege gaafheid.
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Begraafplaats en -onderdelen

Schijndodenhuisje
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Inleiding
Direct na de ingang van de Algemene Begraafplaats bevindt zich aan de rechterzijde van het centrale pad de sektie
Eerste Klasse van de Katholieke afdeling op deze Algemene Begraafplaats. De graven van dit kavel behoren tot de
oudste op de BEGRAAFPLAATS en bezitten een hoge cultuurhistorische en kunsthistorische waarde. Belangrijk zijn
onder meer de graven van de beeldhouwer J. van der Ven, de zuil van de familie Rouppe van der Voort en de
graftombe van de familie Van Meeuwen. Op het kavel bevinden zich verder diverse GRAFMONUMENTEN van
uiteenlopende cultuurhistorische en kunsthistorische waarde. De grafschikking op dit kavel is, met uitzondering van
de toevoeging van enkele grafmonumenten van meer recente datum, bijzonder gaaf bewaard gebleven.
Omschrijving
Het kavel meet circa 10 bij 20 meter. Binnen het kavel bevindt zich een aantal grafmonumenten, die als
complexonderdelen VI, VII en VIII afzonderlijk beschermd worden. Voorts is er nog een aantal andere elementen
van belang. Zo ligt aan de zuidzijde van het kavel het grafmonument van de familie De Grez-De Roy van Zuidewijn,
waarop een alliantiewapen te zien is. Jonkheer Henricus F. de Grez was, zoals het grafschrift op dit monument
aangeeft, 'Commandeur van de Orde van de Eikenkroon' en lid der ridderschap van Noord-Brabant. Voorts een
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tweetal kindergraven vlakbij de haag langs de St. Elisabethstraat.
Binnen het kavel vinden we een vrij onregelmatige grafschikking. Zowel aanleg als grafschikking zijn gaaf bewaard
gebleven en op een enkele verstoring na nog authentiek.
Waardering
Het complex binnen de Algemene Begraafplaats is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde als
bijzondere uitdrukking van culturele, sociaal-economische en geestelijke ontwikkelingen. De binnen het kavel
gelegen grafmonumenten bezitten architectuurhistorische/kunsthistorische waarde vanwege hoogwaardige
esthetische kwaliteiten en bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek.
Het complex heeft ensemblewaarde wegens de bijzondere wijze van verkaveling en inrichting en de gaafheid en
zeldzaamheid daarvan.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Begraafplaats

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Grafmonument
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Monumentnummer*: 521301
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Inleiding
Het GRAFMONUMENT van J.A.F. Lips (1829 - 1897) bevindt zich rechts van het centrale pad over de RoomsKatholieke Begraafplaats. J.A.F. Lips was pastoor in Mariapolder (1863-1880) en Vught (1880 - 1897). Het
grafmonument dateert uit omstreeks 1897. Op de achterzijde van het beeld een inscriptie met de initialen H v.d. G
(H. van der Geld).
Omschrijving
Het grafmonument heeft een rechthoekige grondslag. Het is opgebouwd uit een hardstenen tombe met grafplaat,
waarboven een sokkel met daarop een zandstenen beeld, voorstellende een zittende engel met twee schilden. De
sokkel heeft een vooruitspringend middendeel, waarop een marmeren plaat is aangebracht. Hierop een afbeelding
van en kelk, hostie en amict. Aan weerszijde hiervan, op de terugliggende gedeelten van de sokkel twee hardstenen
platen, waarop in laagreliëf kerken zijn weergegeven. Boven de sokkel de zandstenen engel, zittend op een rots
afgebeeld. De engel houdt twee schilden vast, waarin de teksten: "Laat de kleinen tot mij komen" (links) en
"Koningin van den allerheiligsten Rozenkrans, bid voor ons" (rechts). Over het schild aan de rechterzijde is een
rozenkrans in hoogreliëf afgebeeld. De engel draagt schuin over zijn borst een tekstband met de woorden "Bemind
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zij overal het H. Hart van Jezus".
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een
geestelijke ontwikkeling. Het object bezit kunsthistorische waarde door bijzonder materiaalgebruik en ornamentiek,
door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het grafmonument en als bijzonder voorbeeld van neogotische
beeldhouwkunst, in het bijzonder binnen het oeuvre van H. van der Geld. Het object bezit ensemblewaarde als
essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. Tot slot is het object van
belang vanwege de gaafheid.
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Inleiding
Aan de oostzijde van het als Complexonderdeel III beschreven kavel van de Rooms-Katholieke afdeling op de
Algemene Begraafplaats, bevindt zich het GRAFMONUMENT van de familie Rouppe van der Voort. De zuil markeert
de graven van L.H. Rouppe van der Voort (1803-1878), diens echtgenote A.F.H. Diepen (1804-1866), J. Rouppe van
der Voort (1837-1893) en zijn echtgenote A.M.J. van Berckel (1839-1879). Dit uit omstreeks 1866 daterende
grafmonument heeft de vorm van een Dorische zuil. De kop van deze zuil is lange tijd afgebroken geweest;
recentelijk is het grafmonument echter gerestaureerd, waarbij de zuil een nieuw schachtdeel kreeg.
Omschrijving
Het grafmonument is opgebouwd uit een hoge hardstenen sokkel op vierkante grondslag, met daarboven een
zandstenen Dorische zuil. Op de noordelijke zijde van de sokkel is een zichzelf in de staart bijtende slang afgebeeld
en de inscriptie R.I.P.. Op de tegenoverliggende zijde een kruis en de inscriptie D.O.M.. Op de schacht van de zuil is
een wapenschildje aangebracht, waarin drie kruisen en drie schilden zijn afgebeeld. Dit wapenschildje is vrij sterk
verweerd.
Waardering
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Het object is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een
geestelijke ontwikkeling en als herinnering aan de fabrikantenfamilie Rouppe van der Voort. Het bezit
kunsthistorische waarde vanwege het bijzondere materiaalgebruik en ornamentiek en vanwege de hoogwaardige
esthetische kwaliteiten van het grafmonument. Het object bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een
groter geheel dat cultuurhistorisch van nationaal belang is.
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Inleiding
Het SCHIJNDODENHUISJE is gelegen langs de St. Elisabethstraat op de zuidwestelijke hoek van de Algemene
Begraafplaats. Het werd in 1858 opgetrokken in een Traditioneel-Ambachtelijke vormentaal. Het gebouwtje, dat
fungeerde als ruimte voor het opbaren van doden, wordt nu voor de opslag van begrafenismaterialen gebruikt.
Omschrijving
Het eenlaags gebouwtje heeft een rechthoekige plattegrond en een licht overstekend zadeldak met windveren,
gedekt door verbeterde Hollandse pannen. De muren zijn opgetrokken in baksteen. De ingang van het huisje ligt
aan de St. Elisabethstraat en wordt gevormd door een dubbele houten deur met rondboogvormig bovenlicht, in een
ondiep, verspringend rondboogportaal. Hierboven een lunet en aan weerszijden twee ondiepe rondboognissen met
bakstenen afzaat. De rondbogen hebben natuurstenen aanzet- en sluitstukken. Aan de achterzijde van het
gebouwtje twee halfronde vensters.
Waardering
Het object is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaaleconomische ontwikkelingen is tevens een voorbeeld van de ontwikkeling van de dodencultus in de 19de eeuw. Het
schijndodenhuisje vormt een essentieel onderdeel van het begraafplaatscomplex en bezit als zodanig
ensemblewaarde. Het object is tot slot van belang vanwege gaafheid.
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Inleiding
Op de Rooms-Katholieke Begraafplaats bevindt zich, rechts van het smalle pad aan de linkerzijde van deze
begraafplaats, het GRAFMONUMENT van de gebroeders Franciscus (Vught 1830 - 1894) en Johannus Jonkers (Vught
1858 - 1899). Het grafmonument, dat een neogotische detaillering vertoont, is ontworpen door J. Jonkers en dateert
uit 1894.
Omschrijving
Het grafmonument heeft een rechthoekige hardstenen grondslag met aan de voorzijde twee hardstenen hekpalen,
waarvan de zijden zijn versierd met driepasnissen. Hierboven een zandstenen neogotische stèle, die uit drie
gedeeltes is opgebouwd: een rechthoekige sokkel met overhoeks geplaatste penanten, met licht uitkragende basis
en bekroond met uitkragende lijst. Aan de voorzijde van de sokkel is het grafschrift van de gebroeders Jonkers
aangebracht: op de zijkanten en achterzijde van de sokkel grafschriften van later overleden familieleden. Aan de
rechterzijde, op de onderrand van de sokkel een inscriptie van J. Jonkers. Hierboven een spitsboognis met een
vijflobbige spitsboog, rustend op zuiltjes met kapiteel en erboven een wimberg met bladornament. Hierin een beeld,
voorstellende een biddende aangebracht: op de zijkanten en achterzijde van de sokkel grafschriften van later
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overleden familieleden. Aan de rechterzijde, op de onderrand van de sokkel een inscriptie van J. Jonkers. Hierboven
een spitsboognis met een vijflobbige spitsboog, rustend op zuiltjes met kapiteel en erboven een wimberg met
bladornament. Hierin een beeld, voorstellende een biddende engel. Boven de wimberg zijn kleine kruisbloemen
aangebracht. Hierboven een tweedelige pinakel bekroond met kruis.
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een
geestelijke ontwikkeling. Het object bezit kunsthistorische waarde door de bijzondere materiaalgebruik en
ornamentiek en omdat er sprake is van hoogwaardige esthetische kwaliteiten en als toonbeeld van de neogotische
beeldhouwkunst van het atelier Jonkers. Het object heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter
geheel dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. Tot slot is het object van belang vanwege de gaafheid.
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Inleiding
Op de noordoostelijke hoek van het als Complexonderdeel III omschreven kavel van de Rooms-Katholieke afdeling
op de Algemene Begraafplaats bevindt zich het GRAFMONUMENT van de beeldhouwer J.A. van de Ven (1800-1866)
en diens echtgenote C.M.T. van den Eijnden (1825-1870). Het grafmonument, dat een classicistische detaillering
vertoont, dateert uit omstreeks 1866. Het grafmonument is recentelijk gerestaureerd (oktober 1988).
Omschrijving
Het grafmonument heeft een vierkante hardstenen basis. Op de hoeken hiervan vier hardstenen hekpalen met
afgeronde koppen. Hiertussen lagere octogonale hekpaaltjes bekroond met bollen. Tussen de hekpalen een
smeedijzeren ketting. Boven de basis een hardstenen tombe, met enigszins uitkragende dekplaat. Hierboven verrijst
een zandstenen monument, dat is opgebouwd uit een door frontons bekroonde sokkel, met daarboven een
achthoekig afgevlakt, naar boven taps toelopend kruis. Op de vier zijden van de sokkel zijn marmeren platen met
inscripties aangebracht. Op de oostelijke zijde het grafschrift voor de beeldhouwer J.A. van de Ven en diens
echtgenote C.M.T. van den Eijnden. De inscripties op de overige drie zijden van het beeld zijn vermeldingen van
beelden van Johannes van der Ven.
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Op de noordelijke zijde de tekst EVA-PIETA-MADONA-RUTH-ST.JAN-ABEL, op de westelijke zijde CHRISTUS-JOANUS
DE DOPER-TWAALF APOSTELEN (de beelden voor het hoogkoor van de Sint Jan in 's-Hertogenbosch) en op de
zuidelijke zijde LE REFUS DE TREPIED D'HELENA PAR BIAS-PHILOCLETUS-NARCISSUS-GENIUS. Op de frontons
boven de sokkel zijn afbeeldingen in laagrelif aangebracht: een lauwerkrans (oost), een hamer en beitel (noord),
een zandloper (west) en twee gekruiste fakkels (zuid). Tussen de frontons zijn palmetvormige akroterien
aangebracht.
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke
ontwikkeling en als herinnering aan de Bossche beeldhouwer J. van de Ven. Het bezit kunsthistorische waarde
vanwege de bijzondere ornamentiek en bijzonder materiaalgebruik en vanwege de hoogwaardige esthetische
kwaliteiten. Het object heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch
van nationaal belang is. Het object is van belang vanwege de gaafheid.
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Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De GRAFTOMBE van de familie Van Meeuwen is gelegen in het midden van het onder complexonderdeel 3
omschreven kavel van de Rooms-Katholieke afdeling binnen de Algemene Begraafplaats. De graftombe markeert de
graven van J.M. Eduard van Meeuwen (1802 - 1873) en diens echtgenote Cornelia Theresia Hanssen (1806 - 1852).
De uit 1853 daterende graftombe toont een classicistische detaillering.
Omschrijving
De hardstenen graftombe heeft een rechthoekige grondslag. Het grafmonument is opgebouwd uit een lage basis,
een iets hogere sokkel met door klimopbegroeiing onleesbaar geworden inscripties, en de eigenlijke tombe. Deze
wordt aan de bovenzijde afgedekt door twee elkaar kruisende zadeldakjes, waarboven een bekroning in de vorm
van een bol met een kruis. Boven de zijden van de tombe frontons met symbolische voorstellingen in laagreliëf.
Boven deze frontons palmetvormige akroterien. Op de sokkel zijn op de lange zijden in reliëf vier kronen afgebeeld.
Op de lange zijden van de tombe vinden we in het midden het wapen van de familie Van Meeuwen: dit toont drie
meeuwen en drie vijfbladige rozen. Aan weerszijden hiervan cartouches met daarin de grafschriften van J.M. Eduard
van Meeuwen en diens echtgenote Cornelia Theresia Hanssen. De reliëfs en grafschriften van beide lange zijden zijn
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identiek. Op de korte zijden van de tombe zijn urnen met rouwsluiers afgebeeld. Ook in de frontons zijn symbolische
voorstellingen te vinden: boven de lange zijden van de tombe een liggend kruis met een palmtak en een krans.
Boven de noordelijke korte zijde is een gevleugelde zandloper weergegeven, boven de zuidelijke zijde twee
gekruiste fakkels.
Waardering
Het object is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een
geestelijke ontwikkeling, als voorbeeld van de laat 19de-eeuwse grafcultuur. Het bezit kunsthistorische waarde door
het bijzondere materiaalgebruik en ornamentiek en door hoogwaardige esthetische kwaliteiten. Het object bezit
ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. Tot
slot is het object van belang vanwege gaafheid.
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