LEIJSENAKKERS
Wandeling over gedenkpark Leijsenakkers

Welkom bij Gedenkpark Leijsenakkers
Met drie kloosters, vele monumentale boerderijen, oude wegen en waterlopen vormt de ‘Heilige Driehoek’
in Oosterhout een oase van rust in de drukte van alledag. Aan de rand van dit historische buitengebied ligt
Gedenkpark Leijsenakkers. Het 5 hectare grote park omvat naast het oude en het nieuwe gedeelte van de
begraafplaats o.a. twee strooivelden, urnengraven en een columbarium.
De speciale gedenktekens en monumenten, de bijzondere kunstwerken en het Pools ereveld maken
Leijsenakkers niet alleen een plaats om te gedenken, maar een plek van rust en bezinning voor iedereen.
Het sfeervolle en goed onderhouden gedenkpark biedt alle faciliteiten op het gebied van begraven,
asbijzettingen, verstrooiingen en gedenken. Er is ruimte voor iedereen, ongeacht afkomst, gezindte of
cultuur.

Verleden en heden
Leijsenakkers werd in 1829 als katholieke begraafplaats in gebruik genomen door de parochie Sint Jan de
Doper. Sinds 1 januari 1993 is het een algemene begraafplaats die wordt beheerd en geëxploiteerd door
de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout.
Flora en fauna
Leijsenakkers biedt ruimte aan een groot aantal bomen, zoals de eik, acacia, beuk en kastanje. Daarnaast
treft u een verscheidenheid aan bloeiende vaste planten aan. Let u ook op de diversiteit van de vogels en
andere dieren, zoals konijnen, egels en eekhoorntjes.

Wandeling begraafplaats Leijsenakkers
De wandeling start bij de ingang van de begraafplaats aan de Veerseweg 42. Onderweg komt u de
volgende bijzondere plekken tegen:

1. Pools ereveld
Laatste rustplaats voor 30 Poolse militairen die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in de omgeving
van Oosterhout sneuvelden in de strijd voor onze vrijheid. Zij maakten deel uit dan de 1e Poolse
pantserdivisie onder commando van generaal Stanislaw Maczek.
Kunstwerk: Paul Elshout
Thema: overbruggen
Het beeld symboliseert de grote inspanning die moet worden geleverd ten behoeve van vrede, vrijheid en
veiligheid, ook in de toekomst.

2. Familiegraf Smits-Bierwagen
Beschermd Rijksmonument sinds 2001.
De familie Smits was een bekende bierbrouwerfamilie in Oosterhout, onder andere grondlegger van de
voormalige ambachtelijke brouwerij ‘De Gecroonde Bel’ aan de Heuvelstraat. Later werd het bedrijf
voortgezet in het karakteristieke gebouw aan de Bredaseweg 106, dat nog steeds de oorspronkelijke naam
van de brouwerij draagt.
3. Familiegraf Van Oldeneel tot Oldenzeel
De in Raalte geboren Charles Hyacinth Willem Jan Baron van Oldeneel tot Oldenzeel, ontvanger van de
directe belastingen te Oosterhout vestigde zich in 1835 in het monumentale Slotje Brakestein aan de
Ridderstaat In Oosterhout. Het slotje is circa 150 jaar eigendom gebleven van zijn nazaten.
Het familiegraf wordt betaald en onderhouden door een door de familie opgerichte stichting.
4. Oorlogsmonument uit 1941
Beschermd Rijksmonument sinds 2001.

Monument ter nagedachtenis aan drie Oosterhoutse militairen die sneuvelden tijdens de Tweede
Wereldoorlog: Antonius Damen, Fredricus Hoekstra en Adrianus Tielemans

5. Akker met kindergrafjes
6. Herplaatste grafmonumenten uit cultureel of historisch oogpunt

7. Oorlogsgraf uit 1945
Graf van Petrus van Rijthoven, geboren 20 september 1922 en gesneuveld op 23 februari 1945.
8. Verzamelgraf
Een plek voor de stoffelijke resten uit graven die hier, maar ook elders worden geruimd.
Vanwege ruimtegebrek werden in 1994 op begraafplaats Leijsenakkers voor het eerst veel graven geruimd.
Toen in 2003 naast de Sint-Jansbasiliek op de markt in Oosterhout een fietsenkelder werd aangelegd,
moesten daar 400 graven worden geruimd. Na archeologisch onderzoek zijn ook die stoffelijke resten op
deze plaats herbegraven.
9. Kindermonument
Thema: gedenken, houdt levend, verbindt in liefde
Kunstwerk: Joep Struyk
Monument voor naamloze kinderen, opgericht op initiatief van pastoor Harry de Valk van de parochie Sint
Antonius in Oosterhout.
Laat dit het uur zijn (door Tim Stoop)
Laat dit het uur zijn waarin wij gedenken,
hoe ooit nieuw leven brak eer het begon,
verwachting van geluk in tranen smoorde,
omdat de dood jong leven overwon.
Laat dit de dag zijn waarop wonden helen,
die zijn geslagen door de onbegrepen pijn
van moeders die een kind naamloos verloren,
maar die het later nooit vergeten zijn.
Laat dit een plaats zijn voor herdenken,
vindplaats voor ouders die na zoveel jaar
van rusteloos zoeken en herhaalde vragen,
slechts troost en sterkte vonden bij elkaar.
Laat dit het monument zijn van betraande vreugde,
omdat gevonden wordt wat zo lang werd gezocht:
gewijde steen waarop het beeldend speelt nu,
Gods kind, dat voor ons oog niet spelen mocht.
10. Akker met islamitische graven

11. Afscheidsplein
12. Strooiveld Cirkels van monolieten
Kunstwerk: Joep Struyk
Een cirkel van monolieten met in het midden een schaal die het regenwater opvangt. In de zomer is de
cirkel gevuld met kleurrijke veldbloemen, waardoor de plek dan veel vogels, vlinders en bijen aantrekt. In
de hardstenen muur zijn de namen gebeiteld van de mensen van wie de as hier is verstrooid. In 2014 is
aan het strooiveld een kleine cirkel toegevoegd om een bijzondere plek te creëren voor de as van kinderen.

13. Kunstwerk
Kunstenaar: Paul Elshout
In opdracht vervaardigd voor het graf van Henk Kok (1930-1991).

…wegvliegen, het leven voltooid
herken je mijn vleugelslagen nog?
gekneed in groei en vorm
word ik opnieuw geboren…

14. Strooiveld De Cipres
Kunstwerk: Regina Verhagen
Thema: ‘De mensen van voorbij, zij blijven in ons leven’ uit het gedicht ‘De mensen van voorbij’ van
Hanna Lam.
Een symbolische boom waarvan de vorm is ontleend aan een cipres. De vorm van de cipres brengt een
verbinding tot stand tussen hemel en aarde.

15. Publicatiebord

Tot slot
Wij hopen dat u genoten heeft van deze wandeling. Indien u vragen heeft verzoeken wij u vriendelijk
contact met ons op te nemen.

Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
Veerseweg 42
4901 ZE Oosterhout
Telefoon 0162 455117
E-mail: leijsenakkers@planet.nl
Website: www.leijsenakkers.nl

