SPECIAL 3 - RINDERT BROUWER
VAN KIST NAAR KAST
de postmortale zwerftocht van het echtpaar Van der Beken Pasteel - Smits

Het echtpaar
Jonkheer Michael Alexander Joseph van der Beken Pasteel (Leuven 11.03.1789 - Stratum 02.09.1864)
en douairière Maria Aldegonda Smits (Eindhoven 17.05.1791 - Eindhoven 19.10.1879)
INLEIDING: ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING BIJ DE SINT-JORISKERK TE EINDHOVEN
In 2004 waren er plannen tot een uitbreiding van woonzorgcentrum De Wilgenhof in Stratum, een stadsdeel van Eindhoven. Op het terrein van het centrum stond vroeger het oude complex van de Sint-Jorisparochie, bestaande uit kerk, kerkhof en klooster annex gasthuis. Alvorens tot de uitbouw over te gaan,
vond er in mei en juni 2004 een archeologische opgraving plaats door Bureau Archeologie van de gemeente Eindhoven onder leiding van gemeentearcheoloog Nico Arts, in samenwerking met Stichting
ArcheoService en de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland.
Het doel van dit onderzoek was de ouderdom van het dorp Stratum te onderzoeken en de funderingen
van de oude kerk in kaart te brengen, voordat deze definitief zouden verdwijnen bij het maken van een
bouwput. Van de middeleeuwse kerk werd helemaal niets gevonden, deze bleek in 1886/1887 volledig
te zijn verwijderd in opdracht van de pastoor en het kerkbestuur.
Wel werd één kleine wandscherf gevonden van een uit Andenne (B.) afkomstige pot, daterend uit de 11e
of 12de eeuw. Deze minieme vondst gaf wel een indicatie voor de ouderdom van Stratum.
Stratum
Stratum was vroeger een zelfstandig dorp ten zuiden van
Eindhoven en door de stadsgracht van de stad Eindhoven
gescheiden. In de 11de/12de eeuw ontstond daar een nederzetting; in 1325 werd Straathem voor het eerst vermeld.
Rond 1400 was er een eerste vermelding van een Sint-Joriskapel, die toen nog onder de parochie Woensel viel. Op
10 maart 1489 werd de Sint-Jorisparochie zelfstandig en
de kapel een zelfstandige parochiekerk.
Het boerendorp Stratum met omliggend gebied (vooral bos
en hei) was oorspronkelijk eigendom van de heren van
Heeze en Leende. Met het opkomen van de industrie in de
19e en 20e eeuw (sigaren, textiel) werd de band met Eindhoven steeds belangrijker.
In 1920 werd het dorp Stratum met de stad Eindhoven en
de dorpen Tongelre, Woensel, Strijp en Gestel samengevoegd tot Groot-Eindhoven. Nu is Stratum een van de
stadsdelen van Eindhoven.
Gemeente Stratum 1865
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opgraving van voormalig Sint-Joriskerkhof
Het meest onverwacht en verrassend op het opgravingsterrein was de vondst van een deel van het voormalige kerkhof, dat waarschijnlijk stamde uit 1489 en in 1889 was opgeheven. Het betrof het deel dat
in 1858 in de noordoosthoek van het oude kerkhof was gereserveerd als ’bijzondere’ begraafplaats voor
met name grafkelders. Daar bevonden zich de 19e-eeuwse grafmonumenten van de plaatselijke elite.
In de opgravingsput werden 19 zandgraven en een rij van zeven grafkelders gevonden, waaronder één
dubbelgraf. In tien ‘gewone’ graven lagen nog (delen van) skeletten. Aangezien de grafkelders volgestort
waren met afval uit het Gasthuis, werd gedacht dat ze bij de definitieve opheffing van het kerkhof in
1903 geruimd waren en dat de inhoud was herbegraven onder een nieuw monument op de nieuwe begraafplaats. Bij twee kelders lag echter aan het uiteinde een ondersteboven gekeerd natuurstenen grafmonument en onder het baksteenpuin bleken op de bodem van de kelders nog de stoffelijke resten te
liggen van twee destijds bijgezette personen.
Volgens de ingebeitelde tekst op de grafstenen waren dit de kelders van (1) Michael Alexander Joseph
van der Beken Pasteel (1789-1864) en (2) zijn vrouw Maria Aldegonda Smits (1791-1879).

kadastrale kaart Gemeente Stratum ca. 1884
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HET OUDE COMPLEX VAN DE SINT-JORISPAROCHIE: KERK, KERKHOF EN KLOOSTER

a. De oude Sint-Joriskerk (1400-1885)
Rond 1400 moet er in Stratum een Sint-Joriskapel zijn gebouwd, die toen nog onder de parochie
Woensel viel. Op 10 maart 1489 werd de Sint-Jorisparochie zelfstandig en de kapel een zelfstandige
parochiekerk.
Het laatmiddeleeuwse Sint-Joriskerkje stond op circa honderdvijftig meter achter de tegenwoordige
Sint-Joriskerk. Het bestond uit een driebeukige basiliek van vier traveeën met een lager en smaller
koor. De kerk had geen toren, maar een losstaand luihuis.
Tijdens de Reformatie mocht de katholieke parochie de eigen kerk niet gebruiken, maar vanaf 1796
werd ze weer benut voor de katholieke eredienst. Het kerkje, dat erg onderkomen was, werd zo goed
mogelijk opgeknapt en deed vervolgens weer tientallen jaren dienst. In 1847 werd het gebouw vergroot om in de groeiende behoefte aan ruimte te voorzien.
Door de groei van de parochie werd de kerk toch weer te klein en werd besloten tot het bouwen van
een nieuwe kerk in 1885. De oude kerk werd in 1900 afgebroken, maar het luihuis heeft dienst gedaan
tot 1914 en is toen afgebroken. Reden daarvoor was dat er bij de bouw van de nieuwe Sint-Joriskerk
geen geld meer was voor een toren. Deze werd pas in 1911 gebouwd.

Hendrik Spilman 1730

Hendrik Verhees 1790

Cornelis Pronk 1732

b. Het oude Sint-Joriskerkhof (1489-1889)
Toen de Sint-Jorisparochie in 1489 een zelfstandige parochie werd, mocht zij ook beschikken over
bezittingen als een doopvont, luidklokken en een eigen kerkhof. Dus is het aannemelijk dat er vanaf
die tijd bij de kerk een kerkhof heeft gelegen. Hoe dat er heeft uitgezien staat nergens beschreven.
Volgens een tekening van Jan de Beijer (1703-1780) moet het kerkhof omgeven zijn geweest door
een muur met poorten.
In 1858 werd de noordoosthoek van het kerkhof gereserveerd als ‘bijzondere’ begraafplaats voor met
name grafkelders. Voor hen ‘die het voorregt willen genieten daarop begraven te worden zullen betalen
ten voordeelen der R.C. kerk van Stratum’: voor een gewoon graf 20 gulden, voor een gewoon graf
met zerk 100 gulden en voor een gemetseld graf met zerk 200 gulden. Hoge bedragen destijds.
Na de bouw van de nieuwe kerk werd ook een nieuwe begraafplaats aangelegd. Het oude kerkhof werd
in april 1887 voor het laatst gebruikt, op 12.08.1889 officieel gesloten en in 1903 geruimd. Een tijd
lang bestond de plek van het oude kerkhof uit een groot akkerland, alvorens het bebouwd werd met
uitbreidingen van het Liefdesgesticht.
c. Klooster, Gasthuis en Liefdesgesticht (1868-1975)
Naast de kerk werd aan de Gasthuisstraat in 1868 het klooster ‘Den Zoeten Naam van Jezus’ gesticht
door de zusters van Tilburg met het doel van daaruit de christelijke werken van barmhartigheid te
beoefenen. Voor de bouw van het klooster had Jonkheer M.A.J. van der Beken Pasteel een aanzienlijke
som geld geschonken.
Bij het klooster kwam het R.K. Gasthuis en Liefdesgesticht St. Joseph, waarin bejaarden, zieken en
armen werden verzorgd. Ook kwam er een bewaarschool en een meisjesschool. Er werd later bijgebouwd op de plaats waar voorheen de oude kerk stond.
In 1975 werd dit complex afgebroken en vervangen door Verzorgingshuis De Wilgenhof. Door uitbreidingen van dit verzorgingshuis, dat nu Vitalis Wilgenhof heet, werd ook het terrein bebouwd, waar
vroeger de oude kerk stond en het oude kerkhof lag.
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1. HET ECHTPAAR VAN DER BEKEN PASTEEL - SMITS
Michael Alexander Joseph van der Beken Pasteel (1789-1864) werd op 11.03.1789 geboren in
Leuven, waar hij ook rechten studeerde. In 1808 vestigde hij zich in Eindhoven, waar hij achtereenvolgens advocaat, rechter en president van de Arrondissementsrechtbank was. Hij kwam ook in de politiek,
maar was daar weinig actief. Hij was lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant (1823-1848) en werd
in het district Eindhoven gekozen tot lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal (1849-1859).
Omdat zijn vader in 1822 door koning Willem I in de adelstand werd verheven, verwierven zijn zonen de
titel jonkheer. In 1835 werd Michael Alexander Joseph Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw
en in 1850 Commandeur in de Orde van de Eikenkroon.
Naast zijn juridische en politieke loopbanen bekleedde Van der Beken Pasteel in de jaren 1818-1852 ook
nog de hoge ambtelijke functie van adjunct-houtvester, waardoor hij namens de overheid verantwoordelijk was voor het beheer van ‘woeste’ gronden. Hij kocht echter ook voor zichzelf veel heidegronden
en ander onroerend goed, waardoor hij aanzienlijke bezittingen verwierf. Door de aankoop in 1823 van
de heerlijkheid Aalst verwierf hij de titel ‘Heer van Aalst’. Ook in Stratum, Woensel en Strijp kocht hij
gronden aan, waarop hij een reeks hoeven liet bouwen. Bij zijn overlijden was Van der Beken Pasteel
bijzonder rijk.
links:
portret van M.A.J. van der Beken Pasteel; volgens het bijschrift was hij toen
al president van de Eindhovense rechtbank.
Het portret dateert dus uit 1838 of iets
later.
rechts:
een detail van een anoniem schilderij
van Maria Aldegonda Smits als tiener,
vermoedelijk uit omstreeks 1805-1810.
Op 27-jarige leeftijd (19 september 1816) huwde hij te Eindhoven de 25-jarige Maria Aldegonda Smits.
Maria Aldegonda Smits (1791-1879) werd op 17.05.1791 geboren als dochter van J.Th. Smits (17541827), een vooraanstaand textielfabrikant en in 1782-83 burgemeester van Eindhoven, en V.C. Janssen
(1754-1832), vanaf 1828 Vrouwe van Eckart.
Het huwelijk bleef kinderloos. Aanvankelijk woonde het echtpaar in een huis aan de Rechtestraat in
Eindhoven. Door een erfenis van haar moeder werd Maria Smits in 1832 eigenaar van het landgoed
Heihoef (het latere Eikenburg), waarop het echtpaar een groot huis liet bouwen en waar zij zich in 1833
vestigden en bleven wonen tot de dood van de jonkheer op 2 september 1864. Na diens dood vestigde
zijn echtgenote zich weer in Eindhoven, waar zij bleef wonen tot haar dood op 19 oktober 1879.
Na zijn dood op 02.09.1864 werd Jhr. Mr. M.A.J. van der Beken Pasteel begraven op het kerkhof van het
oude Sint Joriskerkje in Stratum. Na haar dood op 19.10.1879 werd ook zijn echtgenote M.A. Smits op
het kerkhof begraven. Beide echtelieden werden naast elkaar, ieder in een eigen grafkelder, bijgezet.
De familie Smits was tegen het huwelijk, bang dat Michael Alexander het erfdeel van Maria zou opslokken. Er werd een contract getekend om bij ontbinding van het huwelijk van elkaars erfdeel af te blijven.
Maar toen bleek dat er na de dood van Michael Alexander geen testament was, bond de familie Smits
een juridische strijd aan, die vijf jaar duurde en die als resultaat had dat het bezit verdeeld werd tussen
de families Smits en Van der Beken Pasteel.
Het echtpaar had geen kinderen en door de verziekte verhoudingen tussen beide families, heeft zich
nooit iemand gemeld toen hun grafkelders in 1903 geruimd moesten worden.
Daarna werden ze vergeten, slechts de achteraf gelegen Van der Beken Pasteelweg en Heihoefpad herinnerden nog aan hen. Pas in 2004, bij een archeologische opgraving, werden zij herontdekt en begon
de postmortale zwerftocht van zowel hun stoffelijke resten als van hun grafzerken.
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2. DE GRAVEN VAN HET ECHTPAAR VAN DER BEKEN PASTEEL - SMITS
a. grafzerken
Bij de opgraving in 2004 werden tegen de oostkant van de twee noordelijke grafkelders twee ondersteboven gekeerde, identiek gevormde grafzerken gevonden, die in 1903 van de kelders verwijderd waren.
De beide zerken van Belgische hardsteen zijn 189 x 100 cm met een schuin oppervlak, aflopend van 72
cm tot 25 cm; elke steen weegt ca. 2475 kilo.
De zware stenen waren zodanig van de kelders gekanteld dat ze in vooraf gegraven kuilen waren gevallen. Na verwijdering van de monumenten werden de kelders volgestort met grote brokken baksteenpuin.
Het opgravingsteam veronderstelde daarom dat ook deze begravingen waren overgebracht naar de
nieuwe begraafplaats. Tijdens het verwijderen van het baksteenpuin bleek echter, dat zich op de bodem
van beide kelders de skeletten bevonden van de twee personen, van wie de namen waren ingebeiteld
op de twee dekstenen van de grafkelders: M.A.J. van der Beken Pasteel (1789-1864) en diens echtgenote
M.A. Smits (1791-1879).

grafkelder M.A.J. van der Beken Pasteel

grafkelder M.A. Smits
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b. grafkelders met hun inhoud
De grafkelders waren gemetseld van bakstenen met muren van één steen dik. De bodems van beide
kelders lagen ongeveer 160 cm onder het maaiveld. Op de bodem van beide kelders waren richels om
de kist op te plaatsen en beide kelders waren aan de binnenkant met cement bepleisterd. De kelder van
mevrouw had als extra op de bodem een kruis van witte tegels en in de oostelijke muur waren met witte
tegelfragmenten bovendien de letters RIP (Requiescat In Pace: rust in vrede) ingemetseld.
De grafkelders lagen evenals de zandgraven op het kerkhof oost-west georiënteerd, zoals gebruikelijk
was in de christelijke traditie. Omdat de wederkomst van Christus werd verwacht vanuit het Oosten,
werden vroeger bij de christenen de doden zo gelegd dat ze hun Verlosser bij diens komst onmiddellijk
zouden kunnen zien. Ze werden dus met het aangezicht naar het oosten begraven. Wat dat betreft lag
meneer goed, maar zijn grafsteen lag andersom, mevrouw en haar grafsteen lagen allebei ‘verkeerd’ en
naar het westen gekeerd. En ook in andere graven op dit kerkhof was er sprake van een zekere willekeur.
Van de eikenhouten doodskisten resteerden nog wat restanten en respectievelijk tien (man) en acht
(vrouw) hengsels en voor elke kist tien grote met knoppen versierde schroeven van het deksel. In de
eikenhouten doodskist van de vrouw was een gedeeltelijk geconserveerd bed van stro aanwezig. Bij haar
hoofd lag een raadselachtig koperen plaatje met daarin vijf, met spijkergaatjes aangebrachte letters
‘MHVPR’ en de datum 9 april 1857.
Ondanks het vele puin dat in de grafkelder gestort was, waren beide skeletten nog redelijk goed bewaard gebleven. Dat van mevrouw lag nog in anatomisch verband, maar aangezien er lang water in de
kelder had gestaan, was dat de botten niet ten goede gekomen. Het verklaart ook, waarom haar schedel
zoveel donkerder is dan die van haar man.
Delen van het skelet van van der Beken Pasteel lagen niet meer in anatomisch verband. Een mogelijke
verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat ten tijde van de ruiming van het kerkhof in 1903 een ‘grafrover’,
aangetrokken door de rijke naam op de grafsteen, heeft zitten rommelen tussen de botten op zoek naar
schatten.

grafgiften M.A.J. van der Beken Pasteel

grafgiften M.A. Smits

Of de grafrover iets heeft meegenomen is niet duidelijk, misschien een rozenkrans, want er zijn wel
enkele kralen gevonden. Bij de opgraving in 2004 zijn in elk geval in beide graven nog een aantal grafgiften aangetroffen in de vorm van metalen of koperen kruisjes en medailles.
In het graf van meneer bevonden zich vier bijgiften, waaronder een koperen kruisje met het opschrift
souvenir de mission en een koperen devotiemedaille met de afbeeldingen van de harten van Maria en
het Christuskind. In het graf van mevrouw waren vijf bijgiften, waaronder drie koperen kruisjes en een
koperen medaille St. Roch priez pour nous met een afbeelding van St. Rochus, beschermer tegen pest
en cholera.
De botresten en de inhoud van de grafkelders werden overgebracht naar het Archeologisch Centrum en
de grafmonumenten verhuisden naar de nieuwe Sint-Jorisbegraafplaats. Maar dat was nog niet het einde
van hun postmortale reis.
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3. POSTMORTALE ZWERFTOCHT VAN DE STOFFELIJKE RESTEN
a. Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond (tot 2015)
De botresten van M.A.J. van der Beken Pasteel en M.A. Smits werden naar het Archeologisch Centrum
Eindhoven en Helmond (Deken van Somerenstraat 6, Eindhoven) overgebracht voor fysisch antropologisch onderzoek. In de rapportage over de opgraving bij de St. Joriskerk te Eindhoven in 2004 staat het
als volgt samengevat:
De skeletresten van mijnheer van der Beken Pasteel duiden op een vermoedelijk linkshandige, 170 centimeter lange man met slijtageverschijnselen aan de rug, handen en voeten. Zowel mijnheer van der
Beken Pasteel als mevrouw Smits hebben, voordat zij stierven, alle tanden verloren. Het skelet van
mevrouw Smits vertelt ons dat zij een flink vooruitstekende neus en forse wenkbrauwbogen had, hetgeen
haar een nors uiterlijk gegeven kan hebben. Toen zij al op leeftijd was heeft ze mogelijk een ongeluk
gehad, waardoor haar nekwervels asymmetrisch zijn gesleten. Mevrouw Smits heeft net als haar man
last gehad van slijtage in de rug, maar ook beide knieën zijn aangetast. Mijnheer van der Beken Pasteel
(75 jaar) en mevrouw Smits (88 jaar) zijn op hoog bejaarde leeftijd gestorven, kinderloos.
b. Erfgoedhuis Eindhoven (vanaf 2015)
Op 24.04.2015 werd het Erfgoedhuis geopend aan de Nachtegaallaan 15 (gebouw 3) in Eindhoven op
het voormalig NRE terrein, waarheen het Archeologisch Centrum was verhuisd.
Het Erfgoedhuis vertelt het verhaal van Eindhoven. Met een vaste collectie van duizenden archeologische
en historische voorwerpen uit Eindhoven biedt het inzicht in het verleden van de stad.
Het Erfgoedhuis is een onderdeel van de gemeente Eindhoven. In het Erfgoedhuis werken medewerkers
Erfgoed/Archeologie samen met vrijwilligers van de Archeologische Vereniging Kempen en Peelland en
de Stichting Eindhoven in Beeld.

Cold Case: (links) M.A.J. van der Beken Pasteel & (rechts) M.A. Smits
Cold Case
Van juni tot eind oktober 2015 was in het Erfgoedhuis onder de naam Cold Case een tentoonstelling over het onderzoeken van menselijke resten die bij opgravingen in
Eindhoven zijn gevonden. Naast het klassieke archeologisch onderzoek, zijn er nieuwe technieken van forensisch
onderzoek ontwikkeld om meer van deze skeletten te weten te komen. Bijvoorbeeld over hoe mensen samen leefden, voeding en verhuizing. Zo wekken ze historische en
prehistorische Nederlanders tot leven. Een mooi voorbeeld van forensisch onderzoek is Marcus van Eindhoven,
van wie het skelet tijdens de opgraving van de Catharinakerk werd gevonden.
Ook de schedels van het echtpaar van der Beken Pasteels
- Smits maakten deel uit van deze Cold Cases-expositie.
Marcus van Eindhoven en andere cold cases
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4. POSTMORTALE ZWERFTOCHT VAN DE GRAFMONUMENTEN
a. Sint-Jorisbegraafplaats (2004-2010)
De twee grafmonumenten van het echtpaar van der Beken Pasteels-Smits werden in eerste instantie
geplaatst in het ingangsbereik van de (nieuwe) Sint-Jorisbegraafplaats. In het gebied tussen het poortgebouw en de ingang van de begraafplaats lagen ze aan weerskanten van de toegangslaan.

HET NIEUWE COMPLEX VAN DE SINT-JORISPAROCHIE: KERK EN BEGRAAFPLAATS

a. De nieuwe Sint-Joriskerk (1885)
In 1884-85 werd ter vervanging van het oude en te kleine Sint-Joriskerkje
zo’n 150 meter westelijk een nieuwe Sint-Joriskerk gebouwd en in gebruik
genomen.
De door Hendrik Jacobus van Tulder ontworpen Sint-Joriskerk is een neogotische kruisbasiliek met driebeukig schip. Vanwege geldgebrek kwam er pas
in 1911 een toren, ontworpen door Van Tulder's leerling Jac van Gils. Tot die
tijd deed het luihuis van de oude kerk dienst en is daarna in 1914 afgebroken.
De toren is tevens de toegang tot de kerk en heeft drie deuren. De 88 m hoge
toren maakt de Sint-Joriskerk de hoogste kerk van Eindhoven.

kadastrale kaart ca. 1903
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b. De nieuwe Sint-Jorisbegraafplaats (1887)
In 1887 werd honderd meter ten oosten van het oude kerkhof een nieuwe begraafplaats aangelegd.
Bij het stichten van die nieuwe begraafplaats was de Nederlandsche Begrafeniswet van 10 april 1869
van toepassing. Deze wet werd pas in 1991 vervangen door de Wet op de Lijkbezorging.
De oude wet van 1869 heeft nogal wat invloed gehad.
- Ten eerste moest volgens die wet een begraafplaats op een afstand van minstens 50 meter van de
bebouwde kom gelegen zijn. Aan dat criterium werd zo voldaan, al was het dan bijna 20 jaar later.
- Ten tweede moest elke gemeente, ook die met minder dan 1000 zielen, tenminste één algemene
begraafplaats hebben. Aan het uiteinde van de nieuwe begraafplaats werd een smalle strook daarvoor bestemd, die in 1903 wegens plaatsgebrek werd uitgebreid. Nadat in 1920 Groot-Eindhoven was
gevormd en begraafplaats ‘De Oude Toren’ in Woensel voor heel Eindhoven de gemeentelijke begraafplaats werd, werd dit deel in 1922 gesloten en in 1932 geruimd.
In 1939 werd op deze strook het poortgebouw van de Sint-Jorisbegraafplaats (nu St. Jorislaan 37)
gebouwd met aan weerszijden de begraafplaatsmuur. In de vijftiger jaren werd de muur aan beide
zijden vervangen door een rij huizen.
- Ten derde mochten graven niet eerder dan na 10 jaar geopend worden. Na ruiming van de graven
moesten de stoffelijke resten in een apart gedeelte van de begraafplaats worden begraven.
Het oude kerkhof werd officieel gesloten in 1889 en in 1903 geruimd. Een aantal grafmonumenten
werden met stoffelijke resten overgebracht naar de nieuwe begraafplaats. Andere stoffelijke resten
werden herbegraven onder een nieuw monument. Uit de opgraving in 2004 is gebleken dat diverse
graven niet zijn geruimd en dat de stoffelijke resten op hun oorspronkelijke plaats zijn gebleven. Dat
gold onder andere voor het echtpaar van der Beken Pasteels.
Op 15.04.1887 werd de nieuwe Sint-Jorisbegraafplaats plechtig ingewijd door pastoor Lombarts, geassisteerd door de twee kapelaans Dijkmans en van Heyst.
aanleg
De christelijke traditie
van de oost-west oriëntatie werd nog wel toegepast bij de bouw van
de kerk, maar werd losgelaten bij de aanleg
van de begraafplaats,
die noord - zuid werd
aangelegd. Het grondplan van de begraafplaats is dat van een
kerkgebouw, bestaande
uit een middenschip en
twee zijbeuken. Bij een
latere uitbreiding is aan
de linkerzijde nog een
zijbeuk ‘bijgebouwd’.

plattegrond huidige begraafplaats

poortgebouw (1939)

Het middenpad voert naar het ‘priesterkoor’, waar op de plaats van het altaar de Calvarieberg staat.
Het middenpad voert nu door een laan van hoge cipressen. Voor de Calvarieberg is de grafplaats van
de pastoors. Prominent vooraan staat een beeld van de Goede Herder. Het staat op het graf van
pastoor Jacob Sicking (1894-1984), stichter van de nieuwe Sint-Joriskerk en begraafplaats. In een
halve cirkel daaromheen liggen een aantal rijen met graven, die bedekt zijn met zerken en/of tombes.
Aan beide zijden van de ingang, in de oorspronkelijke hoeken, staan twee gebouwtjes, waarbij een
dienst zal hebben gedaan als baarhuisje en de andere vermoedelijk als opslagplaats.
De geschiedenis van de begraafplaats is nooit opgetekend en er zijn in de loop van de jaren veel
graven en graftekens geruimd om plaats te maken voor een volgende generatie parochianen van de
Sint-Jorisparochie.
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bijzonderheden
Na de aanleg van de begraafplaats zijn een aantal grafmonumenten overgebracht vanaf het oude SintJoriskerkhof. Dat wordt in het boek van pastoor Sicking o.a. gemeld over het grafteken van pastoor
Willem van Lieshout (1803-1853), maar de grafsteen is nu niet meer te vinden.
Ook het graf van Louise Adolhine Helene Theonie de Block (1874-1878) is overgebracht van het
oude Sint-Joriskerkhof. Zij was begraven in een van de blootgelegde grafkelders tijdens de opgraving
in 2004 (zie p. 2, op de afbeelding grafkelder no. 4). Of
dat ook geldt voor het unieke grafmonument, dat nu op
haar graf staat, is onduidelijk. Het is het enige monument
op deze begraafplaats dat in 2002 op de rijksmonumentenlijst kwam: Dit kindergraf neemt een centrale plaats in

door de ligging maar ook vanwege de opvallende verschijningsvorm. Het meisje is slapend, liggend in kussens, afgebeeld. De sculptuur, uitgevoerd in witte natuursteen, is gemaakt door beeldhouwer L. de Vriendt in 1878. Het beeld is
in een glazen kistje op een natuurstenen sokkel gezet. (…) Het
is gaaf bewaard gebleven en typologisch uiterst zeldzaam,
vooral vanwege de aanwezigheid van de glazen omhulling.
Rechts vooraan in het ‘priesterkoor’ (vak E) liggen een aantal
nonnengraven,
waaronder
een verzamelgraf van de Zusters van Liefde (Tilburg).
De tekst op de zerk van het verzamelgraf is interessant:
Hier rusten de Zusters van
Liefde: bijgezet vanuit kloostertuin Stratum (zie Reg. Prov.
Best. Ned.). Daaronder staat:
En de zusters: … gevolgd door
42 namen van zusters uit de
periode 1958-1972. Zou dat er
op duiden dat er bij het klooster annex Liefdesgesticht een kloosterbegraafplaats was? De orde vestigde zich in 1868 in het klooster en vertrok in 1972, waarna er in 1973 nieuwbouw plaatsvond.
In de oudste zone (rond de vakken H en E) staan nog een aantal rijkere monumenten of beter gezegd,
monumenten van rijkeren. Midden voor in het ‘priesterkoor’ staat de Goede Herder op het graf van
pastoor Lombarts (1894-1984), stichter van de nieuwe kerk en begraafplaats. De enige kapel is de
neogotische grafkapel van de familie Smitz, waarin Johannes Smitz (1870-1953) is bijgezet. Hij was
de laatste burgemeester van Stratum voordat Eindhoven dit dorp in 1920 inlijfde.
Opvallend is ook het bronzen grafbeeld van het jongetje Herman met een step op het graf van Herman
Mandigers (1931-1936).

pastoor J. Sicking

burgemeester J. Smitz
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Herman

Fam. Boelaars-de Vries

b. Eikenburg (vanaf 2010)
In 2010 komen de beide grafmonumenten van het echtpaar van der Beken Pasteel - Smits weer ‘thuis’,
d.w.z. ze keren terug naar het landgoed De Heihoef, waar het echtpaar woonde van 1833-1864 tot de
dood van meneer. Het voormalige landgoed heet nu echter Eikenburg. De naam De Heihoef is nu gereserveerd voor het sportterrein aan de Roostenlaan, dat vroeger ook deel uitmaakte van het landgoed.
De grafmonumenten werden geplaatst aan de ingang van de kleine kloosterbegraafplaats, die onderdeel
uitmaakt van het landgoed Eikenburg.

van De Heihoef naar Eikenburg
Na het overlijden van Maria Smits in 1879 erfde haar neef J.Th. Smits van Oyen het landgoed De
Heihoef. Deze verkocht het in 1880 aan Felix Keunen die het op zijn beurt in 1881 weer verkocht aan
de paters Redemptoristen, die uit Frankrijk waren gevlucht. Zij maakten van het herenhuis een noviciaat. In 1894 verkochten de Franse paters het landgoed aan de Belgische Congregatie van de Broeders van Liefde. Deze begonnen er een juvenaat, een opleiding voor aspirant-kloosterlingen, en een
jongensinternaat. De naam Heihoef werd in 1896 veranderd in Eikenburg, omdat de oude naam teveel
leek op het Limburgse opvoedingsgesticht Heibloem. Het oude herenhuis werd vervangen door nieuwe
gebouwen en uitgebreid. Tot de zestiger jaren van de vorige eeuw groeide het internaat, waarvoor er
paviljoens en onderkomens bijgebouwd moesten worden evenals een sportaccommodatie en een
zwembad. Wegens gebrek aan belangstelling, maar ook door het sterk veminder(en)de aantal broeders werd het internaat in 1996 gesloten.
Onder de titel Op Grond van Liefde heeft woningcorporatie Trudo met de Broeders van Liefde in 2014
een gezamenlijke visie ontwikkeld voor Landgoed Eikenburg, die moet leiden tot een ‘sociale campus’,
waarbij de verschillende paviljoens van Eikenburg bestemd zijn voor verschillende instellingen en organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheid en welzijn.
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kloosterbegraafplaats

In 1881 kwam het landgoed in bezit van de Franse Paters Redemptoristen, die uit Frankrijk hadden
moeten vluchten. Toen in 1886 één van hen stierf, werd deze zonder toestemming op het landgoed
begraven. Pas in 1889 diende overste Victor Humarque daarvoor een verzoek in bij het gemeentebestuur van Stratum en kreeg toestemming tot de aanleg van een bijzondere begraafplaats. Toen het
landgoed in 1894 werd overgenomen door de Congregatie van de Broeders van Liefde uit Gent, werd
de begraafplaats door hen in gebruik genomen.
Aan de linkerkant van de toegangsweg, beschut tussen de bomen, ligt het kleine rechthoekige begraafplaatsje van Eikenburg. Direct achter het hek dat uitnodigend openstaat, staat Sint Joris. Daarachter rusten de doden keurig gerangschikt in rijen van twee of drie langs het pad dat leidt naar het
kruis. Aan de voet van het kruis staan twee gewichtige tombes. Het zijn de graven van mgr. Henricus
Gerardus van Hussen (1885-1925) en Adrianus J.M. Goosens (1889-1950), in leven rectoren van Eikenburg. Heel nederig ligt naast en achter de machtige graftombes een perkje met kindergrafjes, circa
vijftig doodgeboren en ongedoopte baby’s, afkomstig uit het St. Josefziekenhuis, dat vroeger vlakbij
lag. In 2002 werd er op dit ‘verloren kerkhof’ een engelenkopje als monumentje geplaatst.
Het oudste graf, van pater redemptorist Antonius Grol C.S.S.R., bevindt zich nog steeds op de begraafplaats onder een gietijzeren kruis. Op eigen verzoek werd hier zuster Beatrice begraven. De
meditatieve tekst op haar grafsteen prikkelt de nieuwsgierigheid: Zij heeft de veiligheid verlaten, is
door de woestijn gegaan en heeft de oase bereikt. De meeste graven op het intieme begraafplaatsje
zijn die van Broeders van Liefde. Er liggen ook juvenisten en een enkel kostschoolkind: Gij weent! Laat
af. Geen tranen op dit graf. Vroegt G’ons een kind o Heer. Als Engel gaaft G’t weer. Hier hebben wy
hem neegelegd het negenjarig kind Jan Peters (1912).
Diverse monumenten verwijzen naar de overbrenging en herbegraving van Broeders van Liefde van
de opgeheven kloosters in Nijmegen, Venray, Oostrum en Eckartdal in Eindhoven. Ook de broeders
van Eikenburg worden met uitsterven bedreigd, de communiteit telt nu nog tien broeders.

Antonius Grol C.S.S.R.

Jan Peters

Zuster Beatrice
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doodgeboren kinderen

EPILOOG: EEUWIGE RUST?
Na bijna anderhalve eeuw verhuisde het echtpaar van der Beken Pasteel-Smits van kist naar kast.
Hun grafmonumenten zijn weer op een begraafplaats terechtgekomen, maar de skeletten van het echtpaar zijn terechtgekomen in het Archeologisch Centrum, hun botten in een doos, hun schedels in een
(vitrine)kast. Waarom hen niet weer begraven, onder hun eigen grafmonument?
Strikt juridisch is dat niet nodig. Volgens de Wet op de Lijkbezorging (Wlb) mogen stoffelijke resten die
worden aangetroffen of opgegraven op een bestaande begraafplaats het terrein van de begraafplaats
niet verlaten. Maar botten die afkomstig zijn van een opgeheven begraafplaats vallen niet meer onder
het regime van de Wlb en zijn in de zin van de wet geen lijk meer. In theorie zouden ze bij het grof vuil
gezet kunnen worden, maar dat is ethisch en maatschappelijk niet aanvaardbaar.
Is het wel aanvaardbaar ze op te slaan in een archeologisch depot?
Archeologisch gezien vallen bodemvondsten van vijftig jaar en ouder onder de Monumentenwet en dienen als archeologische vondsten bewaard te worden.
Bij opgravingen elders in Nederland wordt vaak wel herbegraven na archeologisch onderzoek. Zo werden bijvoorbeeld schedels en botten, gevonden
bij graafwerkzaamheden rond de Grote Kerk in Goes in 2008 herbegraven
op de algemene begraafplaats.
In 2009 werden 80 Noordwijkerhouters uit de 13e eeuw en later plechtig
herbegraven op de algemene begraafplaats van Noordwijkerhout. Een dominee ging voor in gebed. Ze waren gevonden bij archeologisch onderzoek
in 2005 rond de Witte Kerk. Eerder al waren ruim 200 skeletresten bijgezet
in de knekelput, maar de politiek vond dat bij nader inzien oneerbiedig ten
opzichte van de onbekende voorouders.
In Haarlem kregen de middeleeuwse skeletten die begin 2012 waren opgegraven op de Botermarkt, het Donkere Begijnhof en het Nieuwe Kerksplein
in Haarlem in 2014 een herbegrafenis. Tijdens een officiële plechtigheid
met toespraken, poëzie en muziek kregen de eeuwenoude Haarlemmers
een nieuwe laatste rustplaats op Begraafplaats Kleverlaan.
Nico Arts, gemeentearcheoloog van Eindhoven, over de stoffelijke resten van het echtpaar van der Beken
Pasteel-Smits: Eeuwige rust is ook te vinden in de archiefdozen van het archeologisch depot. Bovendien
hebben de nazaten toch geen enkel respect getoond? Die hebben hen gewoon laten liggen.
Is er geen tussenoplossing mogelijk door de archiefdozen zodanig onder de grafmonumenten te begraven, dat ze beschikbaar blijven voor eventueel verder onderzoek?
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