
Wandeling van de Historische Vereniging  door de geschiedenis van  Oud-Beijerland 
 
We starten vanaf “Het Oude Postkantoor”.  Café-restaurant aan de  West-Voorstraat 
 
Oud-Beijerland is in 1559 gesticht door Lamoraal van Egmont . 
Deze   Lamoraal van Egmont werd in Hamaide in Henegouwen , in 1522, geboren . 
Van zijn geslacht werd  gezegd dat het nog verwant was aan dat van  de oude Friesche koning 
Radboud. Zijn moeder was Françoise van Luxemburg, prinses van Gavere. 
Zijn zuster trouwde later met Graaf van Vaudemont, en werd de moeder van Louise Vaudemont die 
later trouwde met de Franse koning Hendrik III. 
Hij diende als jong soldaat bij de expeditie naar Barbarije,stond daar aan het hoofd van de lichte 
ruiterij en onderscheidde zich daar door zijn moed en toewijding. 
Via Corsica, Genua en Lotharingen kwam hij in Nederland terug en trouwde met  
Sabina van Beieren, dochter van Johan II ,paltsgraaf van de Rijn, hertog van Simmeren,Veldens, 
Spanheym en Beieren. 
Lamoraal van Egmont werd in zijn tijd tot 1 van de grootste mannen van die tijd gerekend. Samen met 
de Prins van Oranje en de Graaf van Hoorne vormden zij een driemanschap, dat de strijd aanbond 
tegen koning Philip..Nadat koning Philip in 1559 naar Spanje terug ging werd zijn halfzuster 
Margaretha  van Parma ,hier landvoogdes.Men stelde over de verschillende gewesten stadhouders 
aan. Willem van Oranje werd b.v. stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. 
Graaf van Egmont werd stadhouder van Vlaanderen en Artois.De graaf van Hoorne was admiraal van 
de vloot. Margaretha werd in het bestuur van de Raad van State bijgestaan door  Granvelle. 
Het bleek dat deze man van de Spaanse koning meer macht had gekregen dan dat de andere 
bestuurders wilden. Ze schreven een brief aan de koning en vroegen om verandering. 
De koning gaf antwoord en zei dat het beter zou gaan in de toekomst, echter dit gebeurde niet. 
Men besloot toen om Graaf van Egmont zelf naar de koning te sturen om over deze zaak te praten. 
Egmond kwam verheugd terug, de koning had hem met open armen ontvangen en “schoone beloften” 
gedaan,echter….. verbetering kwam er niet. Alleen Granvelle werd teruggeroepen. 
Aan de landvoogdes Margaretha van Parma werd later het bekende smeekschrift aangeboden. 
Barlemoint , één van haar adviseurs, zegt dan de beruchte woorden : 
“Ce ne sent que des gueux.”Dit scheldwoord word door Brederode gehoord en zal later de erenaam                               
Geus worden. Oranje stelde aan Egmont voor om een leger op de been te brengen, teneinde Alva 
buiten het land te houden. Alva zou n.l. Margaretha op gaan volgen, waardoor de toestand niet zou 
verbeteren.. Egmont wilde daar echter niets van weten, zonder zijn medewerking achtte de Prins van 
Oranje tegenstand onmogelijk.  De Prins van Oranje besloot toen om uit de Raad van State te gaan 
en Nederland te verlaten. Hij probeerde de Graaf van Egmont nog over te halen hem te vergezellen, 
maar deze begreep de vrees van de Prins niet.Hij kon niet geloven dat zij die onschuldig waren aan 
de beeldenstorm, de wraak van de koning te vrezen hadden. Ze zouden tegen elkaar hebben gezegd 
: Vaarwel, Prins zonder land, waarop Willem van Oranje had geantwoord : Vaarwel, Prins zonder 
hoofd. Met een keurbende van 10.000 man kwam Alva in Brussel aan. Aan het hoofd van een stoet 
edelen trekt Graaf van Egmont hem tegemoet. 
Alva slaat lachend zijn armen om hem heen, terwijl hij weet dat Philip de II het doodvonnis al heeft 
getekend.Op 9 september, na een gastmaal met de zoon van Alva, wordt Egmont gevangen 
genomen. Op 5 juni 1568 wordt hij dan , samen met de graaf van Hoorne, te Brussel onthoofd. 
Zijn vrouw Sabina van Beieren  sterft in 1578 te Antwerpen.Zijn goederen worden verbeurd verklaard. 
De goederen van de Graaf van Egmont worden na de Pacificatie van Gent aan de kinderen 
teruggegeven. Zijn beide dochters polderen dan de Nieuw-Beijerlandse gronden in. 
Oud-Beijerland, dat eerst Beijerland heette krijgt in 1582 zijn oorspronkelijke naam. 
 
We gaan nu eerst het kleine bruggetje over en lopen naar  de Oost-Voorstraat  25. 
Dit huis werd na 1672 gebouwd en herinnert aan de smederij van de vader van Willem Tichelaar.. 
 
Willem Tichelaar verkreeg landelijke bekendheid toen deze Cornelis de Witt beschuldigde van het 
beramen van een moordaanslag op stadhouder Willem II. Zoals bekend werden Johan en Cornelis de 
Witt  kort daarna vermoord door de Oranjegezinden. Cornelis de Witt had Willem Tichelaar eens  
berecht voor een misdrijf dat hij begaan had. Willem Tichelaar kreeg voor zijn verraad 400 gulden van 
de prins van Oranje. Na de moord op de gebroeders de Witt werd hij in 1672 tot stadhouder van 
geervliet benoemd. Hij stierf arm en op zijn sterfbed zou hij bekend hebben dat hij uit wraak had  
gehandeld.  Aan de zijkant van het huis is nog een gevelsteen die de smederij van zijn vader voor 
moet stellen We wandelen nu in de richting van het Oude Raadhuis. 



 
In 1595 bouwde men een brug over de Vliet. 
Het werk werd gedaan door Jan Bekaf en den wilden Durck. Bijnamen zijn dus niet alleen van deze 
tijd.In 1622 werd het dorpshuis  over die brug gebouwd. Boven waren de vertrekken van de Baljuw 
met 7 leenmannen en de secretaris  en van de Magistraat , dit is de schout met 7 schepenen en de 
secretaris. Bovendien was er een civiele gijzelkamer. 
Bovenin het gebouw ziet men 3 nissen. In de middelste staat Vrouwe Justitia en daaronder het wapen 
van Oud-B’lnd.De leeuw links houdt het wapen van Holland vast en de leeuw rechts het wapen van 
Maurits.Er werd ook rechtspraak gepleegd.De terechtstelling vond plaats voor het gemeentehuis 
waarna het lijk naar het galgenveld werd gebracht.Eén van de rechters was o.a. Cornelis de Witt. 
Vandaar  de wraak actie van Willem Tichelaar. 

 
Tot 1977 is het Oude Raadhuis als gemeentehuis in gebruik geweest Het is een Rijksmonument. 
 
We wandelen nu tussen het Oude Raadhuis en de kerk door de Waterstal in,  , waar aan de  
rechterkant van de muur het gravinnenhuisje is. 
Daar ligt de dochter van Lamoraal van Egmont, t.w. Sabina , begraven. 
Zij overleed op 21 juni 1614 te Delft en werd 52 jaar. Bij het uitbreiden van de kerk in 1925 kwam het 
oorspronkelijke gravinnenhuisje te vervallen . Bij het openen van de grafkelder bleek de houten kist 
geheel te zijn verteerd. De loden kist was aan de onderzijde op een paar plaatsen verteerd. 
Het bleek dat de overledene een heel tengere vrouw was geweest,hoogstens ter grootte van een 
meisje van 15.Eerst dacht men dat er gewoon een meisje in lag maar na onderzoek bleek dat het 
hier om Sabina van Egmont ging. Sabina en haar moeder, Sabina van Beieren hadden een 
uitgesproken Milanese lichaamsbouw. (tenger) Men heeft het huidige gravinnehuisje daarna op 

ongeveer dezelfde plek weer gebouwd  
 
We gaan aan het eind hiervan linksaf en steken de straat over bij de zebra.  
We lopen nu in de Oost-Voorstraat en gaan naar rechts,richting het gebouwtje over het water. 
We steken de straat  weer  over en lopen nu rechtdoor . Aan de rechterkant zien we dan de Bijl. 
 

 
 



De Bijl werd zo genoemd omdat daar vroeger een boomgaard lag die de vorm had van een bijl. 

De huizen tot nr. 11 zijn tussen 1875  en 1885 gebouwd. De rest is tussen 1920 en 1925 gebouwd. 
Het waren huizen die speciaal voor de middenstand waren gebouwd. Schoolhoofden ,directeuren  e.d. 
zo woonden hier.In de volksmond noemde men het hier “DE GOUDSKUST” 
 
We vervolgen onze weg door de Oost-Voorstraat, richting H.B.S. laan, Steenenstraat. 

 
Wanneer we de H.B.S. laan  inkijken zien we aan het einde het bruggetje wat naar de Laning toe gaat. 
Dit is een  rijksmonument  en werd in 1864  gebouwd  door de firma Penn & Comp. 
Het heeft karakteristieke details en stijlmerken van het eclecticisme  (dit zijn verschillende bouwstijlen 
door elkaar.)  
 

 
 
We wandelen nu de Steenenstraat in  
Steenenstraat 2 . Dit pand is een rijksmonument. 

Dit pand werd als een soort herenboerderij rond 1800 gebouwd met stadsaandoend dwars 
woongedeelte van parterre en verdieping onder schilddak met 2 dakkapellen. 
Het heeft een ver uitgewerkt gevelontwerp, neo-renaissance. 
 
In de oorlog heeft Jaap Burger hier ondergedoken gezeten.  
Hij woonde in Willemstad en is het Haringvliet overgezwommen. 
Jaap Burger was de minister van Staat en  formateur van het kabinet den Uyl. 
 
Iets verderop,  Steenenstraat 12  is het huis wat jarenlang als ambtswoning dienst gedaan heeft voor 

de burgemeester,o.a. burgemeester Hammer woonde hier. De man die tijdens de watersnood in 1953 
grote bekendheid kreeg voor het in goede banen leiden van de hulp aan getroffenen. 
Steenenstraat 20,  een Rijksmonument,in dit  het pand  zetelde tot voor enkele jaren het 

kantongerecht. Het is in diverse bouwstijlen tussen 1880 en 1882 gebouwd, men noemt dit soort bouw  
een aan  Eclecticisme  verwante bouwstijl. De architect is, Johan  Metzelaar,  deze heeft ook de 
koepelgevangenissen in Breda en Scheveningen ontworpen.   
 



We wandelen nu naar het einde van deze Steenenstraat en gaan dan linksaf. 
Dit is de Koninginneweg. 
De Koninginneweg, een weg waar vroeger  aan weerszijde een sloot  was, staan voornamelijk de 
meest beeldbepalende huizen van Oud-Beijerland .  
De meeste huizen in deze straat zijn rond 1925 gebouwd. 
 
Koninginneweg  25.  Dit huis is het enige huis in het dorp dat  nog authentieke stalen ramen heeft.  

  
We gaan aan het eind van de Koninginneweg  bij de trap omhoog en  gaan naar links  richting 
centrum, de Oostdijk op. 
  
Oostdijk 105.   Gebouwd rond 1880 . 

Onder de kozijnen zitten waterslagen in grijs stucwerk, een soort dorpeltje voor het regenwater. 
 
Oostdijk 101    Gebouwd rond 1910.  Een straatbeeld bepalend huis. 

Woonhuis met dwarskap. Houten lijst met fraaie geprofileerde klossen. 
Tussen de klossen gehakte stenen. Biezen in gele stenen. Nog origineel voegwerk en voordeur. 
Biezen in gele stenen. 
 

 
 
Oostdijk 58.     Gebouwd in  1850. 

Van belang vanwege de opgang naar de dijk, toonbeeld van een eenvoudige woning en gevelbeeld. 
Met zadeldak aan de voorzijde met een grijs gesmoorde Oudhollandse pan, ook aan de  
achtergevel  heeft het een rode Oudhollandse pan. Wanneer we hier naar beneden kijken zien we 
rechts , in de Ooststraat, 2 huizen staan. 



 
Ooststraat.20 
Het meest rechtse huis was vroeger het woonhuis  en de  praktijk  van  een huisarts  
Dokter Hers liet het bouwen, het had toen als kadastraal adres A 339, Ravensweij. 
Binnen in het huis is alles nog authentiek met muurbeschilderingen en al. 
 

 
 
In 1883 heerste er  ook in Oud-Beijerland ,een pokkenepidemie. 
De vaccinatie  was verwaarloosd. 665 mensen werden aangetast, waarvan er 203 overleden.  
Zelfs op zondag werden de overledenen begraven o.a. door Dokter Hers zelf,  
men  wilde niet op zondag werken. 
Van de ongeveer 2000 gevaccineerden  na het uitbreken van de epidemie, 
kregen er slechts 3 lichte verschijnselen van de ziekte. 



Wanneer we weer terug op de dijk  kijken, zien we in het huis op de hoek van Oostdijk  73   
een gevelsteen zitten.In dit huis woonde vroeger wagenmakers. 
Dit huis heeft nog restanten van het oude gebouw , de binnenmuren  zijn 60 cm dik, met zware balken 
van meer dan gewone afmetingen.  
De gevelsteen , aan de zijkant van het huis, is het enige nog zichtbare van de Meestoof. 
Op de steen staat : 
 D ‘Oud-Beijerlandsche stoof, men noemt haar welgelegen 
Had slechts van kindren hand Den Eersten steen gekregen. 
Dies wordt ook Mynschen’s spruyt, Marie Elisabeth 
In steen met Ingena Verhagen hier gezet. 
Dat dan de stichters, die heur namen hoên voor sterven 
Gods zegen op de teelt en ’t reeën der mee verwerven. 

Deze  steen verwijst naar de Meestoof, een plaats waar men uit de meekrap,  een rode kleurstof 
haalde.De Meestoof werd rond 1770 gebouwd en rond 1900  weer afgebroken. 
 
Meekrap was een 2 of 3 jarig gewas, waarvan de wortels ,meestal tot de diepte van het grondwater, 
vaak 90 tot 100 cm diep de bodem in drongen. Ze waren 4 tot 7 cm dik. 
In het najaar werden ze met lange spaden van rond de 40 cm van onderen in een ronde punt 
toelopend, met een klein boompje, soms ook met zware ploegen, door 6 tot 10 paarden getrokken, uit 
de grond gehaald.Men liet de meekrap dan op de grond winddroog worden, daarna werd de oogst 
vóór  15 november naar de z.g. koude stoof vervoerd en daar opgeslagen. 
Daarna werden de wortelen in een droogtoren,een hoog gebouw van panlatten,op horren gedroogd 
en vervolgens werden ze met vlegels op de dorsvloer stuk geslagen. 
Daarna gingen ze naar het stamphuis en werden met zware beukenhouten stampers tot pulver 
gemaakt.De stampers werden eerst met paarden en later met stoom in beweging gebracht. 
Het poeder werd in grote vaten van 300 tot 400 kg voor verdere verwerking afgeleverd. 
Het eindproduct werd gebruikt om wollen en andere stoffen rood te kleuren. 
Scheepsladingen turf gingen in de ovens en leverden de nodige warmte. 
Het was seizoenarbeid en de paarden werden dan ook voor de rest van het jaar uitbesteed. 
Het werkvolk kon je direct herkennen aan de bruine gezichten en handen. 

 
 
We gaan nu achter de Oostdijk, dus achter de winkels wandelen en gaan richting de haven. 
Waar we nu lopen was  een aantal jaren geleden niet mogelijk omdat hier de uitloop van de haven 
was. 
 
Iets verderop op de plaats waar je nu  het pand van Vögele ziet staan, was vroeger de sigarenfabriek 
van Kruithof onder de naam “ Het Wapen van Oud-Beijerland”. 
 
Oostdijk 21 .   Het werd rond 1850 gebouwd. 

Aan de achterkant hiervan  kun je nog zien dat dit vroeger een pakhuis was. 
Het pand heeft nog het originele voegwerk 
Bovenaan kun je de hijsdeur nog zien waar de goederen door naar binnen gingen. 
 
Wanneer we door lopen zien we op de hoek  van de Oostkade  nr. 10  het woonhuis 

met de naam “Villa Emergo”.   Het is rond  1910 gebouwd. Twee bouwlagen met daarboven een 
schilddak. Ook hier weer een waterlijst  in baksteen onder de verdiepingsramen.Met nog het  origineel 
voegwerk.  Belangrijk door zijn fraaie ligging aan het water. 



We kijken nu uit over de haven en komen  op de Havendam.  
Een aantal  huizen aan de Havendam zijn Rijksmonument. 
Nr. 5,7,8,15,16 en 24 
 

 
 
Havendam  5 
Pand met brede gepleisterde gevel met ingezwenkte zijkanten en rechte lijst. 
Halfronde zoldervensters waarin gietijzeren traceerwerk zit. 
 
Havendam   7 

In dit pand hielden in de 19
e
 eeuw de katholieken op de zolder hun kerkdiensten toen zij nog geen 

eigen kerk hadden. 
 
We verlaten de Havendam en gaan richting Marktplein,en lopen terug naar de Dijk 



 
We lopen  nu weer richting Het Oude Raadhuis en zien links van ons, om de hoek van de winkelstraat.  
Oostdijk 2,de zadelmakerij , dit  is de bakermat van de wereld bekende “Koni”schokdempers.. 

De zadelmakerij is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectonische waarde. 
Het pand heeft tevens stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende situering als 
afsluitend onderdeel van een gesloten gevelwand. 
 

 
 



Dit pand,  is omstreeks 1860 gebouwd  in een sobere ambachtelijke stijl. Het pand bestaat uit  een 
zadelmakerij met winkel, woning en een koetshuis aan de Ooststraatzijde. Men maakte in de 
zadelmakerij eerst alleen maar artikelen  
van leer voor trekpaarden,maar later ook speciale kleden voor de propellervliegtuigen van de KLM. 
In de winkel werden o.a. dekens, zwepen touw en ijzeren onderdelen voor automobielen verkocht. 
De winkel en de werkplaats zijn nog in precies dezelfde staat zoals deze in 1948 werd achtergelaten. 
In 1927 werd er een autospuiterij in het koetshuis gevestigd . 
Boven en onder de vensters zijn staafankers aangebracht, die de verschillende hoogtes van de vloer 
aangeven. De dakgoot rust op houten klampen. 
De winkelruimte heeft een houten vloer,houten achterwand en een balkenplafond. 
In de houten achterwand zit een klein raam waardoor vanuit de kelderruimte een blik in de werkplaats 
kan worden geworpen. 
 

We lopen nu terug langs de  westelijke kant van de Vliet, het water in het midden van de beide 
Voorstraten. 
West-Voorstraat. 
Aan deze huizen kun je zien dat wanneer men hier woonde,  men “ op stand “ woonde. 
 
West-Voorstraat 1  is nu een kantoor maar werd als woonhuis in 1865 gebouwd.  

Het huis heeft nog de originele kozijnen Aan de zijkant zit nog een hardstenen gevelsteen met 
datering.Fraai om zijn regelmatige gevelindeling.Beeldbepalend pand. 
 
 
West-Voorstraat. 6 is jarenlang een dokterswoning geweest. De huisartsen  Lodder, van Dongen,  

Truus en Kees Duyvendak en Hijman en ’s-Gravendijk woonden hier en hadden er ook hun praktijk  
   
 
West-Voorstraat. 7 Boven de deur zie je nog hoe fraai men de huizen  kon  opsieren. 

Er staat : 
Imitans Naturam In Operatione Orno Quid Quid Tango, wat betekent : 
De natuur nabootsend in haar werking versier ik wat ik aanraak. 
Deze tekst is later  daar aangebracht door de kunstenaar Joop Beljon,die hier heeft gewoond.  
 
West-Voorstraat. 11 was in de oorlog de kazerne van de Ortscommandantur. 

Na de oorlog  werd het een politiebureau en momenteel is het  weer woonhuis. 
 
De Peperstraat. 
We passeren nu de Peperstraat. Vroeger een slop met kleine arbeidershuisjes. 
Nadat deze afgebroken waren heeft men geprobeerd om  er iets nieuws neer te zetten wat niet zo 
veel afweek van de oorspronkelijke staat. 
 
We vervolgen onze weg in de West-Voorstraat. 
 
West-Voorstraat 23. 

We wandelen nu langs het restaurant het Oude Postkantoor. 
Het deed vanaf 1898   tot een 40 jaar geleden dienst als postkantoor. 
Wanneer je er naar binnengaat, is de ingang op de vloer nog hetzelfde. 
Deze oorspronkelijke tegeltjes vindt je ook nog bij de toiletruimte. 
Verder is er ook nog de originele kluis terug te vinden, deze doet nu dienst als garderobe. 
 
We lopen richting het gemeentehuis en  zien dan rechts daarvan de Nederlandse Hervormde Kerk. 
In de volksmond wordt deze kerk de Dorpskerk genoemd. 
Deze kerk werd oorspronkelijk als Katholiek kerk vóór 1600 al gebouwd. 
 
Men beweert wel eens dat de trap van het gemeentehuis is gemaakt om zonder te moeten betalen 
van de ene kant naar de andere kant van de Vliet te gaan.Wanneer men naar de kerk ging moest men 
n.l.  tol betalen om over te steken. Doordat het gemeentehuis er kwam konden de mensen over de 
treden van de trap lopen en had deze heffing geen nut meer. 

 



De kerk geeft de indruk dat het een kruiskerk is, maar dit komt voornamelijk door de diverse 
verbouwingen. 
De 1

e
 verbouwing vond al in 1625 plaats. 

Deze kerk ging tijdens  bij de reformatie over naar de protestanten. 
Sabina van Egmont betaalde de kosten van de bouw van de toren en schafte de klok aan. 
Boven de  hoofd ingang bevindt zich dan ook het geslachtswapen van Sabina van Egmont. 
In de oorlog hebben de Duitsers de grote klok gestolen. Deze werd op een schip vervoerd. 
Door “onbekende”oorzaak zonk het schip echter en kon men na de oorlog de klok weer terughangen. 
De gebrandschilderde ramen worden momenteel voorzien van een onbreekbare voorzet. 
Eén raam stelt Lamoraal van Egmont voor in biddende houding samen met zijn vrouw Sabina. 
Een ander raam werd door de plaats Haarlem geschonken en stelt de verovering van Damiate met het  
stukzeilen van de ketting door de Haarlemmers in 1219 voor. 
Een onbekende schonk in 1945 het vredesraam.De kerkvoogdij plaatste toen het raam wat de 
verdrukking  en verlossing uitbeeld en de kerkenraad schonk het raam van Job. 

 
Het orgel in de kerk is een z.g. van Oeckelen en  werd  rond 1827 gebouwd. 
   
 
We lopen nu langs de kerk , weer door de Waterstal , maar gaan nu rechtsaf, 
de Karel Doormanstraat in. 

We lopen langs de kerk en zien dan aan de overkant van de straat na ongeveer 100 meter,  
Het Kleindierenhof. Deze huisjes waren vroeger z.g. armenhuisjes, gebouwd door de diaconie in de 
19e eeuw. 
 
We steken de straat over en lopen richting de kerktoren , van de Katholieke kerk. 
De  katholieken waren hun kerk na de reformatie kwijtgeraakt.  
De weinigen die er nog over waren kerkten te Rhoon. 
Tot 1824 had Oud-Beijerland geen eigen pastoor.  
Enkele gegoede burgers vonden dat het tijd werd voor een kerk  
Men hield een inzameling en men vond een geschikte plaats voor hun diensten,  
t.w. op de zolder van het eerder genoemde pand aan de Havendam nr. 7. 
In 1828 werd , met vergunning van de koning, de grote zaal van het huis “Vredestein” plechtig 
Ingewijd voor het uitoefenen van de godsdienst en werd de  Heilige Antonius van Padua tot 
beschermheilige gekozen.    
Men maakte plannen voor het bouwen van een nieuwe kerk. 
Hiervoor werd de helft van het huis “Vredestein “afgebroken. De kerk kwam in 1866 gereed. 
Hij werd  eveneens gewijd aan de Heilige Antonius van Padua. 
In de kerk is dan ook , zoals gebruikelijk, een raam gewijd aan Antonius. 
Het laat zien dat hij met de Hostie staat en dat er een ezel voor geknield ligt. 
Het andere raam stelt de martelaren van Gorkum voor, o.a. Andries Wouters een pastoor uit 
Heinenoord. Hem werd gevraagd zijn geloof af te zweren om daarmee zijn leven te behouden. Hij 
weigerde en werd met 18 anderen vermoord. 
  
In datzelfde jaar nam men ook een eigen begraafplaats in gebruik. 
Tot die tijd werd iedereen op de plaatselijke begraafplaats begraven. 
10 jaar na de ingebruikname van de begraafplaats werd deze al vergroot. 
Er kwamen steeds meer katholieken in ons dorp wonen.. 
In 1901 verdubbelde het aantal parochianen door de komst van de suikerfabriek. 
Men moest n.l.  mensen van buitenaf aantrekken omdat de suikerfabriek ook op zondag draaide, 
en deze Brabanders, want dat waren het meestal, hadden daar geen problemen mee. 
Wanneer men de begraafplaats wil bezoeken kan dit, 
naast de parochie “Vredestein “  is n.l. de toegangspoort tot deze begraafplaats.  
 
Hierna  wandelt U weer terug naar Uw verzamelpunt. 
 
 
 
 
Het is niet toegestaan deze wandeling voor commerciële doeleinde te gebruiken. 


