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NUENEN - ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
De Algemene Begraafplaats Nuenen c.a. is eeuwenoud. Nadat in 1496 de parochie Nuenen zich afsplitste van Gerwen en zelfstandig werd, werd op
deze plaats de St. Clemenskerk gebouwd. In de kerk
bevond zich de grafkelder van de heren van de heren
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nadat de protestanten de kerk in1648 in beslag hadden genomen, verviel het gebouw en na een blikseminslag in
1792 stortte de oude kerk in en werd in 1823 afgebroken. Maar de toren bleef nog op het kerkhof
staan, waar protestanten en katholieken bleven begraven tot in 1872 voor de katholieken een nieuwe

St. Clemenskerk werd gebouwd met bijbehorend
kerkhof. Toen werd het de Algemene Begraafplaats
van de gemeente Nuenen c.a. De toren bleef staan
tot 1885, toen hij wegens instortingsgevaar werd
afgebroken.
Op 26 schilderijen en tekeningen van Vincent van
Gogh komt deze toren voor. Vincent verbleef namelijk van december 1883 tot november 1885 in
Nuenen, waar zijn vader dominee was. In het
schuurtje achter de ouderlijke woning aan de Berg
schilderde hij de Brabantse wevers en boeren, o.a.
als de Aardappeleters.
In 1885 overleed zijn vader.
Hij werd begraven op het kerkhof bij de toren.
De oude kerktoren van Nuenen met een ploeger, 1884

1. Theodorus van Gogh (1822-1885)
Op de Algemene Begraafplaats ligt onder een kastanjeboom een rijtje grafzerken.
De oudste grafzerk is die van Theodorus van Gogh.

Hier rust
Theodorus van Gogh,
geboren 8 febr. 1822,
overleden 26 maart 1885,
herder en leeraar te Nunen van 1882-1885

Theodorus van Gogh (Benschop 08.02.1822 - Nuenen 26.03.1885)
Theodorus van Gogh werd geboren op 8 februari 1822 in Benschop, waar zijn
vader predikant was in de Nederlands Hervormde kerk. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, studeerde in 1849 af in de theologe en werd op 1
februari 1849 benoemd tot predikant in Zundert. In mei 1851 trouwde hij
met Anna Cornelia Carbentus, met wie hij zeven kinderen kreeg, waarvan de
eerste (Vincent) doodgeboren werd en de tweede, Vincent Willem, de beroemde kunstschilder werd.
Vincent had een wat moeizame relatie met zijn vader vanwege zijn overijverig, maar mislukt streven ook predikant te worden, vanwege zijn passie schilder te worden en vanwege een aantal relaties, die hij probeerde aan te gaan.
In 1871 werd Theodorus beroepen als dominee in Helvoirt, in 1878 in Etten
en in 1882 in Nuenen. Op het einde van 1883 kwam ook Vincent bij de familie
inwonen in het 18de
eeuwse domineeshuis, dat nog steeds
in gebruik is.
Theodorus van Gogh, die ook werkte voor de
Maatschappij van Welstand, die de arme gezinnen ondersteunde, moest vaak lange voettochten ondernemen.
‘Van een verre tocht over de hei thuiskomend,
viel hij op de drempel zijner woning neer en
werd levenloos het huis binnengedragen: op 26
maart 1885 overleed Theodorus van Gogh en
werd begraven op de oude begraafplaats in Nuenen, nu gelegen aan de Tomakker in Nuenen.
kerkhof in de winter, 1884

LEIDEN - BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG
Begraafplaats Groenesteeg in Leiden werd in
1813 gesticht op een van de bolwerken van de
stad en werd in 1975 gesloten voor begraven.
Vanwege het verval door de tand des tijds en
vandalisme werd in 1992 de Stichting tot instandhouding Begraafplaats Groenesteeg opgericht, die er samen met de gemeente zorg voor

heeft gedragen dat de begraafplaats werd gerestaureerd. De begraafplaats is nu een monument
en een stadspark.
Naast de moeder van Vincent, Anna van GoghCarbentus, zijn er meerdere leden van de families Van Gogh en Carbentus op deze begraafplaats begraven.

2. zandgraf 754, vak K - Anna Cornelia Carbentus (1819-1907)

Hier rust
A.C. van Gogh-Carbentus
geb. 10 sept. 1819
overl. 29 april 1907

Anna Cornelia Carbentus (Den Haag 10.09.1819-Leiden 29.04.1907)
Anna Cornelia Carbentus werd op 10 september 1819 in Den Haag geboren.
Na de dood van haar man Theodorus van Gogh en zijn begrafenis op de Algemene
Begraafplaats in Nuenen, verhuisde de moeder van Vincent in 1889 naar Leiden,
waar een deel van haar familie woonde. Waarschijnlijk kwam ze op uitnodiging
van haar dochter Anna. Ook haar dochters Lies en Willemina kwamen in Leiden
wonen. In 1893 verhuisde moeder Anna naar haar geboorteplaats Den Haag, waar
ook nog familie van haar woonde, maar in 1905 keerde ze terug naar Leiden, waar
ze op 29 april 1907 overleed.
Haar schoonzoon Joan Marius van Houten, die met haar dochter Anna was getrouwd, kocht voor zijn schoonmoeder ‘het voortdurend gebruik’ van een zandgraf
op Begraafplaats Groenesteeg in Leiden, waar ze op 2 mei 1907 werd begraven
onder een eenvoudige grafsteen, nu gelegen onder een met klimop begroeide
boom. Hoewel de erven van de familie van Gogh per 01.01.1979 afstand deden van de grafrechten, blijft
haar graf als moeder van Vincent van Gogh behouden.
Over de grafsteen van Anna Carbentus en over andere leden van de families Van Gogh en Carbentus op
begraafplaats Groenesteeg in Leiden gaat bijlage X.
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