
Uit het Wando Journaal van september 1967 
 
UIT VROEGER DAGEN  
Nog over Pastoor Cornelis Gillis.  
 
Het Nieuwe Kerkhof(1949)  
 
Januari 1946 werd er een verzoekschrift aan de Gemeenteraad 
te Oosterhout gericht om een nieuwe begraafplaats te mogen 
oprichten op percelen, toebehorende aan de Kerk.  
 

Eerst in het voorjaar 1948 kwam bericht met tekening door de 
Planologische Dienst te 's-Hertogenbosch, dat men daar, maar 
op een ander terrein, toebehorende aan J. v.d. Hoofden een 
kerkhof kon worden aangelegd. Deze werd hierdoor wel 
gedupeerd, maar in overleg met dhr. A. v. Dijk boswachter en 
gemeenteraadslid, werd besloten in Oosterhout een ander 
voorstel te doen en alleen het gehele perceel 1115 in Den 
Bosch aan te vragen.  
 
20 mei 1948 werd officieel meegedeeld, dat men geen bezwaar 
had, mits een toegangsweg werd aangelegd en met 
begrafenissen niet over de Rijksweg werd getrokken. Op 3 
november is begonnen met de aanleg namelijk het graven van 
een sloot aan de Westgrens.  
 
Ten overstaan van candidaat-notaris Driessen werd de 
voorlopige ruil met J. v.d. H. getekend. Door de verdienstelijke 
bemiddeling van de Heer v. Dijk werd alles geëgaliseerd, wat 
door J. van Engelen c.s. werd uitgevoerd. De beplanting werd 
geleverd door J.Vermeulen te Breda. 13 maart 1949 werd het 
kerkhof gewijd. Het zangkoor voerde de gezangen uit. Wegens 
de storm was er een matige belangstelling.  



Mei 1949 werd het vroegere Kerkhof (Kapelerf) door de 
gemeente aangekocht voor de totale som van f 1,- onder 
voorwaarde, dat de gemeente zich verbond aan het 
Kerkbestuur te betalen de onkosten, verbonden aan de 
overbrenging van lijken en grafmonumenten naar het nieuwe 
Kerkhof, gelegen aan de Spoorstraat tot een bedrag van f 
5500,-  
 
Vrijdag 1 juli was alles overgebracht, 15 juli werd begonnen met 
het afbreken van het kapelletje met lijkenhuisje, dat in 1913 was 
gebouwd.  
 
Begin Augustus werd aangevangen met de bouw van een 
nieuwe kapel met lijkenhuis (architect B. Oomen te Oosterhout). 
De aannemer was J. v.d. Ouweland voor f 7500,- Half oktober 
was het klaar. Kruis en oude beelden van het vorig kerkhof 
werden opgeschilderd en geplaatst boven het altaartje.  
 
Arnold Minjon † 

 

Toelichting door Jos van Alphen: 
Een bekend gezegde is “Regeren is vooruitzien”. Dat gold in dit 
geval dus niet voor Dorst want het kerkhof ligt inmiddels midden 
in het dorp. De ingang is weggemoffeld in een brandgang 
hoewel oorspronkelijk een ingang aan de Spoorstraat was 
gepland. 
 

 
De politiek in de Gemeente Oosterhout heeft altijd op allerlei 
manieren de uitbreiding van de kerkdorpen tegen gehouden. 
Dat is ten aanzien van Den Hout en Oosteind ook altijd gelukt. 



Ook in Dorst mochten er jarenlang maar  twee huizen per jaar 
worden gebouwd en zelfs dat werd nog geblokkeerd.  
 
Maar ten aanzien van Dorst maakte de politiek een drastische 
omzwaai. Alleen Dorst kreeg twee explosieve uitbreidingen te 
verwerken met het gevolg dat het kerkhof nu op een ongunstige 
plaats ligt. Deze mogelijke uitbreiding was in 1946 door de 
bestuurders duidelijk niet voorzien. 
 


