XII. BIJDRAGE VAN JACK VAN HOEK
EINDHOVEN - SINT CATHARINAKERKHOF
inleiding
Het huidige Sint Catharinakerkhof in Eindhoven werd op 6 juli 1877 in
gebruik genomen. Tot 1857 bevond het kerkhof zich rond de middeleeuwse Catharinakerk en van 1857-1877 aan de Raiffeisenstraat. Daar
werden in 1884/85 graven geruimd, waarvan Vincent van Gogh twee
tekeningen heeft gemaakt.
Na de eerste begrafenis op 28 juli 1877 volgden vele generaties Eindhovense families. Hierdoor groeide de begraafplaats uit tot een stenen
document van grote cultuurhistorische waarde, dat getuigt van de rijke
geschiedenis van het industrie- en handelsstadje van weleer. Het huidige ‘Cathrien’ telt ca. 1.600 graven.
Langs het middenpad en in de rij daarachter liggen de graven van notabelen, fabrikanten, industriëlen, middenstanders en kleine ondernemers. Onder hen is een aantal vrienden, kennissen en leerlingen van
Vincent van Gogh uit de periode 1883-1885, toen hij in Nuenen verbleef en vaak in Eindhoven kwam.

begraven op het St. Catharinakerkhof
1. Karel van de Loo (1852-1898)
2. Jan Baijens (1838-1914)
3. Anton Kerssemakers (1846-1924)
4. Matthieu Stultiens (1849-1912)
5. Antoon Hermans (1822-1897)
6. Harrie van Gardinge (1840-1930)
7. Joseph van der Harten (1852-1925)
8. Maria Mignot (1867-1938)
begraven op de Daalseweg - Nijmegen
9. Willem van de Wakker (1859-1927)
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1. graf G 1 - Dr. Karel van de Loo (1852-1898) & Dr. K. van de Loo-van Kleef (1849-1909)
Dokter Karel van de Loo ligt aan het middenpad
van de begraafplaats begraven met zijn echtgenote Catharina Petronella van Kleef en hun zoon

Remi Antoon Paul van de Loo. Op hun graf staat
een eenvoudige tombe met midden boven een
groot liggend kruis, dat de tekst in tweeën deelt.
Hier rust
de
WelEd. Zeer
Gel. Heer
DR K. VAN DE LOO
overleden
23 jan. 1898
R.I.P.

Hier rust
Mevrouw de Wed
DR K. VAN DE LOO
VAN KLEEF

en de Weled. Gestr. Heer
IR REMI A.P. VAN DE LOO
20 april 1885 - 15 mei 1925

’s

geboren te
Gravenhage
6 oct. 1849
en aldaar
overleden
9 juli 1909
R.I.P

• Dr. Arnold Louis Karel Hubert van de Loo (Karel) (22.05.1852 - 23.01.1898)
Van de Loo studeerde aan het
gymnasium
te
Rolduc, was student te Leiden en
Utrecht en is daar
op 5 juni 1878 bevorderd tot arts.
Hij trouwde met
Catharina Petronella van Kleef.
Het paar kreeg
vier zoons.
Na twintig jaar
werkzaam te zijn
geweest
‘met
groote bekwaamheid, nauwgezetheid en liefde, niet slechts voor het edel priesterambt des dokters, maar ook voor den lijdenden
en in zijne gezondheid geknakten medemensch’
is hij op slechts 45-jarige leeftijd ‘aan zijn weldoenden werkkring, aan de vereering zijner talrijke patiënten en aan de liefde zijner geachte
familie ontrukt’ (Meijerijsche Courant, 29 jan.
1898).

Nadat Vincent van Gogh in Nuenen was gearriveerd (05.12.1883) was een van zijn eerste verrichtingen in Eindhoven een bezoek brengen aan
deze dokter. Hij had een kou opgelopen en had
last van stress. Ná dat bezoek, schreef hij aan
zijn broer Theo dat hij Van de Loo een heel secure man vond. Bovendien vond hij hem een rustige en leuke kerel die wel wat leek op de Franse
schrijver en journalist Émile Zola.
Van de Loo, spoorarts te Eindhoven, was ‘huisarts’ van de familie Van Gogh. Zo behandelde hij
moeder Van Gogh, nadat zij haar heup ernstig
had gekwetst maar kwam hij te laat om nog iets
te kunnen betekenen voor vader Van Gogh, nadat de dominee thuis aan de voordeur ineen was
gezakt en was overleden. Hij is in Nuenen begraven. Ook gaf hij Vincent tegengif mee voor zijn
vriendin Margot Begemann, die uit wanhoop
strychnine had ingenomen. Van de Loo was getuige bij de geboorteaangifte van een van de kinderen van Anton Kerssemakers.
NB. Remi van de Loo is geboren in het jaar dat
Van Gogh, eind november 1885, uit Nuenen naar
Antwerpen vertrok. Vincent moet van zijn geboorte op de hoogte zijn geweest, want vlak vóór
zijn vertrek is hij nog bij de dokter langs geweest.

2. graf A 146 - Jan Baijens (1838-1914) & Cornelia Petronella van den Meijdenberg (1838-1919)
Jan Baijens ligt begraven met zijn vrouw Cornelia
van den Meijdenberg onder een tombe met een
staand kruis, waarvan de basis vol voornamelijk

christelijke symboliek staat: kruis, vlammend
hart, anker, korenaren, eikenblad en druiventros
(geloof, hoop, liefde en een eeuwig leven).

Rustplaats van den heer
JOHANNES JOSEPHUS BAIJENS
prefect der H. Familie
geb. te Eindhoven 26 sep. 1838
overl. aldaar 14 juli 1914
en mejuffrouw
CORNELIA PETRONELLA BAIJENS
GEB. VAN DEN MEIJDENBERG

geb. te Tilburg 12 nov. 1838
overl. alhier 17 dec. 1919
R.I.P.

• Johannes Josephus Baijens (Jan) (26.09.1838 - 14.07.1914)
De vader van Jan, Johannes Ludovicus Baaijens (sic.), had sinds 1820 in Eindhoven een schilderbedrijf.
Hij was huisschilder toen hij, 43 jaar oud, aangifte deed van de geboorte van zijn zoon Johannes Josephus. Evenzo gaf hij vanaf 1820 onderricht in handtekenen. In zijn winkel in de Rechtestraat begon hij
na enige tijd op eenvoudige wijze ook met de verkoop van drogisterijartikelen.
Zoon Jan kon als zoveel leden van de familie aardig tekenen. In 1864
volgde hij zijn vader op in de zaak. Hij trouwde op 9 februari 1876 te Tilburg en kreeg 2 dochters, Mientje (1876) en Anna (1881-1912). In 1879
overleed een zoon, nauwelijks 5 maanden oud.
Als Jan, klein van stuk, ergens een concurrerende huisschilder aan het werk
zag, schroomde hij in de regel niet om er aan te bellen en de huiseigenaar
voor te stellen de man weg te sturen om hem het schilderwerk te laten afmaken en dat zou hij voor zeker, ongezien de prijs, goedkoper en beter doen.
Voor het samenstellen van zijn verven gebruikte Baijens een boek uit 1730
‘De geheimen van de illumineerkunst’. Een van de klanten voor zijn verf
was Vincent van Gogh, die over de kwaliteit ervan niet erg tevreden was,
maar toch vaak en dikwijls op de pof kocht. Via Jan kwam Vincent in contact met andere schilderende klanten: Anton Kerssemakers en Willem van
de Wakker. Op het eind van zijn leven woonde Jan aan de Langendijk op
nr. 13 (nu Vestdijk).
Fa. Baijens - Rechtestraat 17 in 1920

3. graf B 212 - Anton Kerssemakers (1846-1924) & Josephina Dymphna Simonis (1843-1888)
Anton Kerssemakers ligt begraven met zijn vrouw Josephina Dymphna Simonis onder een hoge tombe
met opstand met in top een kruis. Onder het kruis bestaat de symboliek uit een krans met palmtak.
Daaronder zit een vierkant tekstvak met centraal de tekst FAMILIEGRAF.

ter nagedachtenis van
Mevrouw
JOSEPHINA DYMPHNA SIMONIS
geb. 9 apr. 1843
overl. 16 sept. 1888
en haren echtgenoot
den Heer
ANTONIUS CORNELIUS
AUGUSTINUS KERSSEMAKERS
geb. 28 aug. 1846
overl. 1924
• Antonius Cornelis Augustinus Kerssemakers (Anton) (28.08.1846 - 06.07.1924)
In het jaar 1846 werd
Anton geboren in een Gestelse fabrikantenfamilie.
Hij trouwde op 2 juni
1875 te Raamsdonk met
Dimfy Simonis en kreeg
met haar zeven kinderen. In 1882 was hij
getuige bij de aangifte
van geboorte en overlijden van Emile Pierre, de
oudste zoon van dokter
Van de Loo.
Anton, ook wel Toon Kers
genoemd, was een echte liberaal, vrijbuiter (iemand die makkelijk ‘de kont tegen de krib
gooide’) en een goede zanger die op zondagen
regelmatig te vinden was op de middagborrel in
de Sociëteit Apollo’s Lust, waar hij lid van was.
Voor het jaar 1883/1884 stond hij ingeschreven
als leerlooier met drie en later met ‘beneden zes’
werklieden in dienst. Hij handelde ook in leer en
vanaf 1912 was hij agent in tabak.
Al snel na een bezoek aan Baijens maakte Van
Gogh voor de eerste keer kennis met Anton, die
nog maar net met schilderen begonnen was. Vincent deed hem toen meteen al voor hoe hij een

schilderij moest aanpakken. De twee raakten
goed bevriend en trokken vaak samen op om
naar stilleven of in de natuur te schilderen. Vincent wees hem op literatuur en samen gingen zij
schilderijen bestuderen in Amsterdam en Antwerpen. De twee oudste dochters van Anton waren niet zo op vaders vriend gesteld en gingen
het liefst buiten spelen als ze hem vanuit het station, waar ze thuis op uitkeken, zagen aankomen: ‘Hij vulde met zijn aanwezigheid het hele
huis.’
In 1921 publiceerde Anton zijn ‘Herinneringen
aan Vincent van Gogh’ in De Amsterdammer.
Voor zijn hobby, het schilderen dat hem totaal te
pakken kreeg, liet Anton een atelier aan huis
bouwen. ‘Hij was de schilder van de fijne, geacheveerde peinture die de wijde Kempische
heide en de Brabantsche hullen met een rossen
gloed van bloeiende Erica en gloeiend avondrood
kon overblozen’, schreef de Meijerijsche Courant
in 1924, na zijn overlijden.
Anton, weduwnaar, overleed na een kort ziekbed
te Eindhoven. Zijn vrouw was hem korte tijd na
de viering van hun twaalfeneenhalfjarig huwelijk
al in 1888 voorgegaan. Zijn laatste adres was
Parallelweg 7.

4. graf A 149 - Matthieu Stultiens (1849-1912) & Catharina Elisabeth Meeuwis (1853-1921)
Beide echtelieden liggen onder een graftombe met een deksteen,
waarop boven de cartouche met tekst een stenen kruis ligt.

Hier rust
onze dierbare vader
MATHEUS JOH. STULTIENS
geb. te Weert 15 maart 1849
overleden 31. dec. 1912
en zijne echtgenoote
CATHARINA ELISAB. MEEUWIS
geb. te Weert 5 april 1853
overleden 5 april 1921
R.I.P.

• Johannes Matheus Hubertus Stultiens (Matthieu) (15.03.1849 - 31.12.1912)
Op 15 maart 1849 zag Matthieu te Weert het levenslicht.
Hij trouwde met Catharina Elisabeth Meeuwis (1853-1921).
In Eindhoven woonde het echtpaar in de Rozemarijnstraat
(B253 - na 1920 Jan van Lieshoutstraat).
Zij hadden al vijf dochters en een zoon toen commensaal
Willem van de Wakker, bevriend schilderleerling van Van
Gogh, in 1884 bij hen kwam inwonen; hierna kregen zij nog
twee dochters en een zoon. Op dit adres kwam Vincent zijn
collega af en toe ophalen om samen de natuur in te trekken
en daar te schilderen. Matthieu Stultiens, ‘meester tailleur’
stond op zijn nota’s gedrukt, had een lap lila stof met oranje
stippen die, wist Willem van hem, onverkoopbaar was. Willem raadde Matthieu aan om die lap stof opvallend in zijn
etalage te presenteren, omdat hij zeker wist dat Van Gogh
daar interesse in zou hebben. En inderdaad, in een brief aan
zijn broer Theo in Parijs schreef Vincent dat hij zich voor 35
gulden een kostuum had laten aanmeten.
Zijn eerste doopnaam wordt zowel Johannes als Joannes geschreven en de achternaam van zijn vrouw komt ook voor
als: Meewis.
Matthieu overleed op 31 december 1912 te Venraij en kreeg
een graf vlakbij de grafsteen van Jan Baijens.
NB. De namen van Matthieu Stultiens op de grafsteen corresponderen niet met zijn namen uit het Bevolkingsregister. Dat gebeurde

Rozemarijnstraat ca. 1900

wel vaker overigens.

5. graf B 218 - Antoon Hermans (1822-1897) & Joanna Maria Smits (1815-1879)
Antoon Hermans en zijn echtgenote Joanna
Smits liggen in een dubbelgraf met langgerekte
aaneengesloten tombes en een middenstuk. Op
de graftombes staan twee kruisopstanden met
op de kruisen links de tekst Spes unica (enige
hoop) en rechts een versiering van rozen.

Onder de graftombes liggen in totaal 15 leden
van de familie Hermans (zilver- en goudsmeden)
en de familie Smits (bierbouwers en wijnhandelaren) met aangetrouwden. Op de eerste grafsteen helemaal links staan onder elkaar de namen van Antoon Hermans & Joanna Smits.

ANTONIUS PETRUS HERMANS
lid van het R.K. Kerkbestuur
lid der H. Familie
geboren te Oss 17 dec. 1822
overleden te Roermond
op zijne bedevaart 29 aug. 1897
---

zijne nagedachtenis
zal niet vergaan
JOANNA MARIA SMITS
vice preste der vereeniging
van de H. Elisabeth
huisvrouw van
Ants Pets Hermans
geb. 13 maart 1815
overl. 6 dec. 1879
---

bid God voor haar ziel
• Antonius Petrus Hermans (Antoon) (17.12.1822 - 29.08.1897)
Op 17 december
1822 te Oss werd,
als een van de achttien nazaten van
Hermanus Gijsbertus Hermans, goudsmid en plaatselijk
ontvanger te Oss en
van Isabella van de
Goor, een zoon geboren: Antoon Hermans.
Als goudsmidleerling ging hij wonen
en werken bij zijn
oudere broer Wilhelmus Theodorus, goud- en zilversmid te Eindhoven. Op 21 oktober 1850 trouwde hij Joanna
Maria Smits (1815-1879). Zij woonden in Eindhoven in de Rechtestraat en krijgen daar twee
dochters: Maria Isabella Wilhelmina (18511855) en Anna Maria Eulalia (1854-1906. Zij
trouwde Henri van Kol.) Zijn beroep is dan fabrikant in zilveren kerkwerken. Om van zijn pensioen te gaan genieten liet hij aan de Keizersgracht een huis bouwen door zijn vriend de architect Pierre Cuijpers en noemt het ‘Rust na Arbeid’. Zijn leerling H. van Gardinge, volgde hem
op. Helaas stierf mevrouw Hermans begin december 1879 aan een beroerte, juist vóór hun
geplande verhuizing.
In zijn woning handelde Antoon in antiek, waarmee de kamers van het huis vol stonden. Hij
leerde er Vincent van Gogh kennen. Van Gogh

maakte voor Hermans enkele ontwerpen als
voorbeeld voor schilderijen die Hermans van
plan was zelf te maken, als decoratie van zijn
eetkamer. In zijn testament van 18 maart 1893
vermaakte hij dit werk aan zijn dienstmeid Antonetta Tilburgs. Vanuit zijn tuin schetste Vincent
de St. Catharinakerk. Ook leende hij van hem
weinig waardevolle antieke spulletjes om die in
de wintermaanden als voorbeeld voor stillevens
te gebruiken voor hemzelf en zijn schildersclubje.
Hermans bleef erg actief en deed als amateur
aan fotografie (hij fotografeerde de St. Catharinakerk in aanbouw) muziek en schilder- en
beeldhouwkunst. Tevens was hij lid van het R.K.
kerkbestuur en lid van het bestuur van de Stedelijke Teekenschool, van het Genootschap voor
Kunsten en Wetenschappen en adviseur voor
Monumentale Kunst in de Nederlanden.
Antoon Hermans overleed op 74 jarige leeftijd,
na onwel te zijn geworden tijdens zijn jaarlijkse
bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe in 't Zand te
Roermond.
In zijn testament van 1893 stond verder een verzoek opgenomen om alle oude en nieuwe schilderijen te verkopen en de opbrengst daarvan uit
te keren aan de R.K. armen van Eindhoven. Alles
wat dan nog niet is ingelijst diende tevoren te worden voorzien van een lijst. Door de erfgenamen
mocht er, vóór de verkoop, nog een keuze uit
worden gemaakt. De geschilderde portretten van
zijn broer Willem Hermans en diens echtgenote
moeten steeds verblijven onder de bestuurder
van het familiefonds, waarvan zij de stichters zijn.

6. graf B 127 - Harrie van Gardinge (1840-1930) & Christina Brams (1843-1903)
Op het graf van het echtpaar Van GardingeBrams ligt een graftombe met acroteria aan de
voorkant en stenen kransen aan de beide zijkan-

ten. Op de tombe is een opstand en kruis; in de
opstand zit onder het kruis een cartouche met
tekstplaat. Het betreft hier een ‘eeuwig graf’.

Hier rusten
onze dierbare ouders
CHRISTINA BRAMS
overl. te Eindhoven 19 7/7 03
en
HENRICUS VAN GARDINGE
overl. te Eindhoven 19 23/11 30
Zij rusten in vrede

• Hendrikus van Gardinge (Harrie) (22.07.1840 - 23.11.1930)
Harrie, die in de literatuur ook Driek wordt genoemd, werd geboren in Eindhoven op 22 juli
1840 als zoon van Hendricus van Gardinge en
Francina Paulina Spelthaan; vader was koperslager en moeder winkelierster.
Hij trouwde op 11 september 1873 met Christina
Brams (1843-1903), dochter van schrijnwerker
Petrus Brams en Engelina Cops. Hun enige kind,
dochter Engelina Francina Maria van Gardinge,
werd geboren op 9 december 1874; zij trouwde
in 1899 met beeldhouwer Jan Custers.
Harrie was leerling, vriend en opvolger van kunsten zilversmid Antoon Hermans, met wie hij meer
dan veertig jaar samenwerkte. Zijn winkel in kerkartikelen stond in de Volderstraat (nu Demer).
Fabriek en Magazijn van H. van Gardinge. Opvolger
van A.P. Hermans-Smits A51 Eindhoven. Kerkvaatwerk en Sieraden, in Gotischen, Romaanschen en
moderne stijl, van Goud, Zilver, Zilver-verguld, Koper, Koper-verguld en verzilverd, hetwelk alles uit
de vrije hand wordt vervaardigd, en waarvan
Teekeningen met opgaaf van prijzen, op aanvraag
worden toegezonden. (Meijerijsche Courant nr.65.
Jaargang 29, 13-08-1887).
Harrie overleed, 90 jaar oud, op 23.11.1930 te
Eindhoven.

Kleindochter Louisa Custers: ‘Harrie van Gardinge, was een charmant, joyeus, florissant en
vooral aimabel mens; een beetje trots ook. Iemand met een Savoir Vivre. Met een heerlijke
levensstijl. Hij noemde zijn vrouw 'Zijn Kind' of
'Ons Moederke’ en zij was al even schattig als
opa. Opa had als enige zo'n 'Grammofoon' met
een groote Hoorn en een Zwengel om op-tedraaien’.
Toen Vincent van Gogh hem leerde kennen was
Harrie directeur van de Teekenschool aan de
Markt te Eindhoven. Maar alle details daarover,
wist de kleindochter, zijn verdwenen omdat het
overgrote deel van het familiearchief in Venlo totaal verwoest werd door oorlogshandelingen.

Harrie van Gardinge & Christina Brams

7. graf B 132 - Joseph van der Harten (1852-1925) & Virginie Esser (1854-1902)
Joseph van der Harten is op het St. Catharinakerkhof begraven in het graf waarin zijn echtgenote Virginie Esser al 22 jaar eerder was begra-

ven. Boven hun graf staat een tombe, waar boven op de deksteen een stenen kruis ligt. Daaronder is heel dun het grafschrift ingekapt.

VIRGINIE VAN DER HARTEN
geb. ESSER
geb. 29 sept. 1854
overl. 28 nov. 1902
JOSEPH VAN DER HARTEN
geb. 19 dec. 1852 - overl. 18 maart 1925
R.I.P.

• Johannes Reinier Joseph van der Harten (Joseph) (19.12.1852 - 18.03.1925)
Joseph, geboren te Eindhoven op 19 december
1852, was een zoon van
Franciscus Hendricus Johannes van der Harten
(1817-1881), bierbrouwer uit Zierikzee en
Anna Elisabeth Pijpers
(1815-1892); zij woonden in de Rechtestraat.
Joseph keerde op 11 oktober 1871 van een stuschilderij van Jan Kruysen dieperiode in St. Michielsgestel terug in Eindhoven. In 1874 vertrok
hij naar Malmedy en daarna naar Trier. Op 10 juli
1875 was zijn beroep looier in Eindhoven. In
1877 woonde hij in Strijp, waarna hij zich op 19
maart 1879 in Eindhoven als leerlooier vestigde
in de Nieuwstraat. Hij trouwde op 25 juni 1877
in Weert met Catharina Henrica Virginia Esser
(1854-1902), de dochter van Gerard Hubert Esser, goudsmid en Maria Anna Casparina Hubertina Tindemans. Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren. Zijn tweede huwelijk was in 1904
met Theodora Ludovica Maria Raymakers (18591921). Zij overleed in Heeze.
In zijn vrije tijd prepareerde Joseph allerlei dieren zoveel mogelijk met dingen uit hun natuurlijke habitat. Zo maakte hij eens een complete
vinkenslag achter glas. Ook uilen zijn door hem
opgezet: mannetje, vrouwtje en jongen in het

nest, met uilenballen, alles bij elkaar op educatieve wijze. Volgens kleinzoon Jan Dirk van der
Harten ging de hele verzameling na zijn dood
naar de Paters Augustijnen.
In juni 1885 maakte hij met Vincent van Gogh
de afspraak om bij hem langs te gaan om een
verzameling vogelnesten te bezichtigen, wellicht
om te zien of hij ze kon gebruiken. Uit de tekst
op een briefkaart aan Anton Kerssemakers, via
wie hij in contact was gekomen met Van Gogh,
kunnen we dat opmaken. Vincent verzamelde
vogelnestjes en was een bewonderaar van de
collectie opgezette vogels van Joseph.
In het Bevolkingsregister (1880-1890) staat Joseph als koopman ingeschreven in de Vrijstraat.
Hij leidde daar Bierbrouwerij en Mouterij De Haas
(AD 1643) en zette daarmee een eeuwenoude
traditie voort. Hierna woonde hij aan de Markt B
178. Hier had hij zijn Burgersociëteit Poort van
Kleef. Van daaruit, gezeten op het terras,
schetste Vincent enkele panden waaronder de
Teekenschool. Volgens overlevering (van Jacques Joseph van der Harten in de USA) bood Vincent hem regelmatig schilderijen aan die Joseph,
ook al waren ze voor een spotprijs, steeds afwees.
Zijn laatste
adres was
Tramstraat
23 te Eindhoven.

8. graf C 133 - Maria Mignot (1867-1938)
Op het Sint Catharinakerkhof
staan twee grafkapellen, die
beide op de Rijksmonumentenlijst staan. Een daarvan werd
door de Antwerpse architect F.
van Ballaer in 1899 ontworpen
voor de familie Adolphe John
Mignot en zijn echtgenote Johanna Smelt in eclectische
stijl. Het bouwwerk op een begraafruimte van 32,40 m2 bestaat uit een in hardsteen uitgevoerde grafkapel onder een
zadeldak, inclusief de grafkelder die via een hardstenen luik
in de vloer van de kapel toegankelijk is. Op de voorgevel is
boven de bronzen deur in grote
letters de naam FAMILIE MIGNOT aangebracht. Zowel in
beide zijgevels als in de achtergevel zijn glas-in-loodramen aangebracht, die wat kleur brengen in het
interieur, dat overigens niet toegankelijk is.
In de grafkelder is het echtpaar Mignot-Smelt bijgezet met vijf van hun 8 kinderen en een kleinkind.
De kapel is in 1996 gerestaureerd in opdracht van madame Elisabeth Mignot-Le Brun, die op 104-jarige
leeftijd in Brussel overleed en op 23 mei 2003 als laatste in de grafkelder is bijgezet.
• Maria Catharina Gerardina Johanna Mignot (Maria) (03.02.1867-13.07.1938)
Maria was het oudste kind van Adolphe John Mignot, koopman, fabrikant in tabak (1835-1911)
en Jeanette Christina Hubertina Smelt (18431914). De firmanten Mignot en de Block richten
in 1858 de gelijknamige tabaksindustrie op.
Het gezin woonde eerst aan de Kanaalstraat, later in de Begijnenstraat en vanaf 28 juli 1870 in
het pand Villa Mignot aan het Stationsplein.
Adolphe John was in de jaren 1884 en 1885 getuige bij de geboorteaangifte van respectievelijk
de tweede en derde zoon van dokter Van de Loo.
Maria Mignot vertrok op 20 mei 1879 voor studie
vanuit Eindhoven naar Venray. Zeventien/achttien jaar oud, leerde zij Vincent van Gogh kennen;
zeer waarschijnlijk via Anna Gestel uit de drukkersfamilie Gestel waar zij schuin tegenover
woonden, want zij was bevriend met Anna.
Maria schilderde uit liefhebberij. Zij bewonderde de kunstschilder Théophile de
Bock, een bekende van Van Gogh die haar
ook les gaf. Anton Kerssemakers, evenals
Willem van de Wakker, waren eveneens
bewonderaars van De Bock.
De Meierijsche Courant van 05-10-1907
maakte melding van een ‘Ramp te Son en
Breugel’ die het dorp 5 en 6 augustus had
getroffen. Men kon vanaf die dag ‘zijn aandelen bekomen in de verloting van schilderijen en kunstvoorwerpen ten baten der
getroffenen in den zwaren hagelslag’.
Stationsplein - centraal Villa Mignot 1906,
later Hotel Royal, afgebroken in 1967

Artiesten die hiervoor werk hadden ingezonden
waren onder meer: Mej. Maria Mignot en A. Kerssemakers beide uit Eindhoven.
Maria, een pittige en in de omgang moeilijke
vrouw, ging op zeker moment in Haarlem wonen
om tegen het eind van haar leven in te trekken
bij haar jongste zus, Alida van der Velden-Mignot
te Nijmegen. Daar overleed zij in 1938, ongehuwd, in het Canisiusziekenhuis.
In de Testamenten van haar ouders, opgemaakt
door notaris Fens te Eindhoven op 13 maart
1908, de nrs. 139 en 140, staat: Ik legateer aan
mijne dochter Maria Mignot alle door haar geschilderde landschappen, daaronder begrepen
die stukken die op eenige wijze door den heer de
Bock geretoucheerd of afgewerkt zijn.

NIJMEGEN - R.K. BEGRAAFPLAATS DAALSEWEG
De eerste rooms-katholieke begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen,
ontworpen door stadsarchitect J.J. Weve, werd in 1885 ingezegend. Een
smeedijzeren hek tussen twee natuurstenen neogotische hekpijlers,
vormt de toegang tot de begraafplaats.
In vak 27 bevindt zich tussen oude, verweerde en scheefliggende grafzerken ook de grafzerk van Willem van de Wakker en zijn echtgenote. Hij
was een van de kennissen van Vincent van Gogh uit de periode 18841885, toen hij in Eindhoven woonde, werkte en ook schilderde.
9. vak 27, rij 6, nr 3 - Willem van de Wakker (1859-1927) & Hendrika J.H. Löffelman (1859-1927)
HIER RUSTEN
DE WELEDELEN HEER
WILLEM F.H.M. VAN DE WAKKER
GEB. TE ALMELO 17 APRIL 1860
OVERL. TE NIJMEGEN 30 APRIL 1927
MEVROUWE HENDRIKA J.H.
VAN DE WAKKER-LOFFELMANN
GEB. TE ALMELO 3 NOVEMBER 1860
OVERL. TE NIJMEGEN 15 JAN. 1927
MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID
• Willem Fredrik Johannes Maria van de Wakker (Willem) (17.04.1859 - 30.04.1927)
In Almelo werd op 17
april 1859 Willem geboren uit Willem van de
Wakker en Maria Catharina Ummels. Zijn ouders verhuisden in 1884
vanuit Stad Groningen
naar Oss, waar vader
cipier werd.
De jonge Willem begon
zijn loopbaan te Amsterdam op 25 oktober
1879 in de telegrafie als
klerk 2de klasse. Via
Stad Groningen belandde hij in Rotterdam waar
hij op 11 september 1880 staat ingeschreven als
leerling telegrafist en van waaruit hij als telegrafist 2de klasse vertrok naar Hoek van Holland, Tilburg en vanaf 18 april 1884 naar Eindhoven.
Daar werkte hij in het telegraafkantoor aan de
Markt, in een pand waarin ook de Teekenschool
en de brandweer gevestigd waren. Hij trok als
commensaal in bij kleermaker Stultiens in de Rozemarijnstraat. Nadat moeder Van de Wakker op
25 mei 1885 weduwe was geworden, verhuisde
zij op 19 september 1885 vanuit Oss naar de
Eindhovense Rechtestraat. Zoon Willem ging
toen bij haar wonen en zijn vrouw, Rieka Löffelmann (1859-1927), waarmee hij op 30 januari
1888 te Almelo was getrouwd, trok hierna ook
bij haar in. Na het overlijden van zijn moeder in

oktober 1889 verhuisde het paar naar de Willemstraat.
Willem, lang en slank met donker haar was een
verwoed amateur-schilder. Hij maakte voornamelijk aquarellen. Ook speelde hij fluit en piano.
Hij ging er geregeld op uit met Vincent van Gogh,
die hij via Jan Baijens had leren kennen, om in
of in de verre omtrek van Eindhoven te schilderen. Nadat Vincent had aangekondigd dat hij
naar Antwerpen zou vertrekken, nodigde Willem’s moeder hem uit voor een etentje. Toen
Vincent zag wat voor lekkernijen er allemaal op
tafel stonden vroeg hij enigszins gepikeerd aan
Willem: ”Wat is nou eigenlijk je bedoeling? Is dat
eten daar voor mij klaargezet? Ik eet altijd alleen
een korst brood”. En zo deed hij ook.
Als commies 3de klasse verruilden Willem en zijn
vrouw in 1891 Eindhoven voor Rotterdam.
Hierna vinden we hen nog terug in Nijmegen.
Willem overleed vlak na zijn vrouw, waar hij
zielsveel van hield, uit verdriet en door eigen
toedoen, te Nijmegen op 30 april 1927. Kort
daarvoor had hij nog zijn belevenissen met Vincent van Gogh verteld aan Mr. Benno J. Stokvis,
die ze publiceerde in Opgang 1927. Het paar
bleef kinderloos. Werk van Willem van de Wakker is te zien in het Vincentre te Nuenen.
NB. als geboortedata van beide echtelieden staat op
de steen 1860 vermeld, maar de steenhouwer heeft
zich in beide gevallen ‘verkapt’; het moet 1859 zijn.
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