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MEMORIE OM TE ONTHOUDEN VAN DE GRAVEN. 
 
Het begraafboek van vader W. Boumans en zijn opvolger, zijn zoon  
Hubertus over het begraven in de S. Salvatorkapel en de St. Remigiuskerk 
te Baarle. 
Bron: Gemeente Archief Baarle-Nassau 
 
(zie ook: artikel over Begraver Boumans dat ook online beschikbaar is) 
 
 
Begraven in de Remigiuskerk 
 
Voor Anton de Wilde heb iek begraven twee kinderen onder het kleijn klosken het een in 't jaar 1719 
en het ander in het jaer 1720 daer kan nogh een kleijn op. 
 
Voor Philippus van Bedaff heb seijn leste kindt begraven aen de suijt seijde vant H.Kruijs autaer met 
het hooft onder den serck 1720 
 
int jaer 1720 heb iek het kindt van Adriaen Giellis begraven aghter de derde pilaer aen de suijd seijde 
kandt 
 
Den 14 april 1720 heb iek Margo van der Borst begraven aghter de erste pilaer aen de suijde kant 6 
voed diep 
 
In de mandt van augustus 1720 heb ik het kindt van Jan Tuijtelaers begraven aghter den priekstoel ist 
meer nast den middelpandt 
 
Den 4 october 1721  
Heb iek Geraert Ansems begraven aen den noorde van H.Kruijs autaer komende met de voeten aen 
den trede van den autaer 6 voed diep 
 
Den 24 october 1721 
Heb iek de vrouw van Jan van Reuth schepene tot Uijlecoten begraven in den middelpandt met de 
voeten koomende aen den laetste serck 6 voed diep 
 
Den 27 mart 
Heb iek de vrouw van Antoni de Wilde begraven onder den serck van de Grunsvennen onder het kleijn 
klocken 6 voed diep 
 
Den 19 meij 1722 
Heb iek Jan de Wilde van Sondereijgen begraven achter den derden pilaer aen de suijt seij van den 
middelpandt twee plavuijsen op seij en twee aghter den derde pilaer 
 
Den 8 junius 1722 
Heb iek kindt van Henderikus de Mol begraven 4 voed diep en 2 plavuijsen van ons Livrouwe autaer 
nast de suijt seijde raekende met hofd aen den serck 
 
Den 13 junius 1722 
Heb iek het kindt van Marie Peter Jansen begraven 4 voed diep te midden tegen de derde pilaer aen 
den noorden kandt nast de son seijde drie plavuisen daer af 
 
Den 20 junius 1722 
Heb iek het kindt van Menken Seeuws van Breda begraven raekende aen de comeunebanck en aen 
den serck van Grunsvennen nast den noorden kandt 
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Den 22 augustus 1722 
Heb iek Mateijs Verheijde begraven aghter den priekstoel raekende met de voeten te midden tegen de 
tuijn 6 voed diep  
 
Den 6 november 1722 
Heb iek Adriaentie Peter Oomen begraven cor de erste pilaer nast H.Cruijs autaer twee stenen van 
den serck 6 voed diep 
 
Den 9 desember 1722 
Heb iek Willemm den soon van Nicolaes van den Kieboom begraven aghter de erste pilaer aen de suijt 
seijde nast den middelpandt ratio aen de kist van Margo van der Borst daer is nogh een goede pladts 
nast den middelpandt en nast Margo van de Borst ock en nast den seijbuijck 5 voed diep 
 
Den 27 januwarius 1723 
Heb iek Marie Swolfs de swagerin van Jan Geerts Antonisse begraven 9 steen aghter den lesten serck 
in den middelpandt 5 voed diep 
 
Den 2 maerd 1723 
Heb iek het kindt van MArie Ansems begraven tende voeten van Adriantie Peter Oomen 3 voed diep 
 
Den 20 april 1723 
Heb iek het kindt Augustijns van Cornelis Henderikx begraven aen de suijt seijde van ons Lievevrouwe 
autaer twee stenen van den tree waerdat nogh een goede pladts is als men de trede 1 a 2 plavuijse 
voort treckt en tende op de voeten van dit kindt kan nogh een kindt leggen 4 voed diep 
 
Den 3 meij 1723 
Heb iek Marie Ansems begraven in het graft van haeren vader daer kander nogh twee op staan 
 
Den 7 meij 1723 
Heb iek men Heer Gerardus van Loon begraven eenen steen van den serck voor seijnen bigstoel 5 
voed diep 
 
Den 20 meij 1723 
Heb iek het jonste kindt van Cornelis Henderikx begraven raekende het hofd tende aen de voeten van 
seijnen broeder Augustinus Henderickx 7 voed diep 
 
Den 7 junius 1723 
Heb iek het kindt van Jan Oomen begraven te midden voor de aghterste pilaer twee steenen daer af 
aen den noerden kandt tusschen de twee pilaeren 4 voed diep 
 
Den 9 junius 1723 
Heb iek het kindt van Cornelis Jan Nelaerde begraven te midden tegen de pilaer tegen over den 
priekstoel nast den middelpandt twee steenen daer af 4 voed diep 
 
Den 12 junius 1723 
Heb iek men Heer de Roeij vicaris van Sondereijgen begraven in de koor raekende met de voeten aen 
den hoek des serck van men Heer Seijns onder de dreij lagen kardt steenen de welcke leggen nast de 
marbelsteen en aen den suijden kandt 5 voed diep 
 
Den 22 junius 1723 
Heb iek de vrouw van Cornelis Henderikx begraven eenen steen onder den tree van Livrouwe autaer 
nast de koor maer daer is geen pladts op als voor kleijn kindt op de voeten 
 
Den 6 augustus 1723 
Heb iek de vrouw van Adriaen van Reuth aen den Eijkelenbos begraven 14 voed aghter den lesten 
serck in den middelpandt 6 voed diep 
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Den 24 augustus 1723 
Heb iek het kindt van Geraerd Geerdts begraven nevens Adriaentie Peter Oomen 5 steenen van den 
serck nast den middelpandt 4 voed diep het is een goede plaets om een groot te maeken 
 
Den 9 november 1723 
Heb iek Jan van der Loock begraven aen den suijd seij raekende met het hoft aen den 3 pilaer nast 
het portael aen wederseijde nogh goede pladts 
 
Den 16 november 1723 
Heb iek het kindt van Cornelis Jan Nelaerde begraven boven op het ander daer is nogh pladts voor 
een op 
 
Den 8 januwarius 1724 
Heb iek Joanna de Wilde begraven 5 steenen van de derde pilaer aen de suijt seijde in den 
middelpandt raekende met het hooft aen het beginnen van het aghterste pandt van den niuwen vloer 5 
voed diep 
 
Den 23 januwari 1724 
Heb iek Jan van Reuth schepen van en tot Uijlicoten begraven boven op seijn vrouw die kist ingestamt 
soo dat daer nogh 2 op konnen staen en aen wederseijdts is goede pladts 
 
Den 28 augustus 1724 
Heb iek het kindt van Henricus de Mol begraven boven op de vrouw van Cornelis Henderikx daer en 
geen pladts meer op als daer tende aen op de voeten 
 
Den 9 september 1724 
Heb iek den ouden Peter Oomen begraven boven op seijn vrouw daer is nogh pladts voor een of twee 
op 
 
Den 10 october 1724 
Heb iek het kindt van mijn swager Geraert Gertds begraven 5 plavuijsen van den ersten serck nast 
H.Cruijs autaer in den middelpandt met het hoft aen den pilaer 3 voed diep 
 
Den 6 november 1724 
Heb iek het kindt van Nieshovens tot Sondereijgen begraven aen de eerste pilaer aen de son seij 
raekende met de voeten aen het graf van Geraert Anssems 4 voed diep 
 
Den 11 november 1724 
Heb iek Catelijn Totemans begraven voor den eerste serck aen den noorden kant koomende mede 
onder den tree van ons Livrouwe autaers 5 steenen van den tre is nogh goede pladts 5 voed diep 
 
Den 4 januwari 1725 
Heb iek het kindt van mijn swager Geraert Gerdts begraven boven op het ander maer daer is geen 
pladts meer 
 
Den 6 februari 1725 
Heb iek Peter Gielis begraven aghter den kerckmesterss stoel raekende met de voeten te midden 
tegen de pilaer 6 voet diep dese is hier uijtgedaen 
 
Den 1 meert 1725 
Heb iek het kindt van Antoni de Wilde begraven aen den noort seijde den serck van Grunsven 
raekende met de voeten aen comunibanck 3 voed diep 
 
Den 16 maert 1725 
Heb iek de suster van Mons. Kuijpers begraven raekende met de voeten aen de comunibanck twee 
plavuijsen van den serck van Grunsven aen den noorden kandt 6 voed diep 
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Den 18 meert 1725 
Heb iek de vrouw van Nicolaes van den Kieboom begraven op den soon daer is hogh pladts voor een 
 
Den 24 april 1725 
Heb iek Pero de Tomas den soon van den tonaer voor ons Livrouwe autaer raekende met de voeten 
aen den serck 4 voed diep daer is nogh pladts aen weder seijde 
 
Den 10 augustus 1725 
Heb iek de vrouw van Geraert van Eeten begraven aghterde pilaer van den priekstoel raekende met 
de voeten aen het fondament twee plavuijsen uijt de middelt nast de son seij 4 voed diep daer is nogh 
pladts voor een op 
 
Den 30 september 1725 
Heb iek Gilliam van Heijst begraven onder den serck met de koopere letters 6 voed diep 
 
Den 26 januwari 1726 
Heb iek Marie Medegaels de huijsvrouw van Gillis Malvet begraven eenen steen van den pastoors 
bighstoel en eenen steen van den serck en met het hooft aen de meur 5 voed diep 
 
Den 11 mert 1726 
Heb iek het kindt van Mons. Joannes Kuijpers begraven eenen steen van den sercck onder het kleijn 
klocken raekende met het hooft aen den benedensten serck nast ons Livrouwe autaer 
4 voed diep 
 
Den 12 merdt 1726 
Is mijn swager Geraert Geerdt begraven onder den serck aen H.Cruijs autaer naest den middelpant 
daer de naem opgehouden stadt van Peter Jansen schepen onder Baerle Hertgh en sijn vrouw 
Elisabet Lenaerdts Reijns wesende een oudt grootvader en moeder van dese overledenen 6 voed diep 
 
Den  september 1726 
Heb iek Geraert van Eeten begraven op seijn vrouw aghter den priekstoel daer is geen pladts meer 
 
Den 9 september 1726 
Heb iek Philippus van Bedaf begraven onder den sercck nast den pastoors bighstoel 5 voed diep daer 
is nogh pladts tusschen de twee stoelen 
 
Den 10 februari 1727 
Heb iek het kindt van swager Geraert Liefmans begraven neven den serck met de kooperen letters 
met het hoft aen het eijndt nast den priekstoel 
 
Den 11 april 1727 
Heb iek Jan Gillis den swager van Jan Smekens aen den Eijkelenbos begraven voor den leste pilaer 
aan de noort seijden raekende met het hoft daer aen twee plavuijsen uijt de middelt nast den 
middelpandt 6 voed diep 
 
Den 10 april 1727 
Heb iek het kindt van Antoni de Wilde begraven nast ons Livrouwe autaer raekende met de voeten aen 
den serck van Grunsvenne 4 voed diep 
 
Den 17 mei 1727 
Heb iek het kindt van mons. Joannes Kuijpers begraven twee steenen van den eersten serck in den 
middelpandt nast ons Livrouwe autaer raekende met het hooft aen den benendese 
 
Den 4 junius 1727 
Heb iek het kindt van Peter van der Schoot begraven eenen steen van den trap des priekstoel 
raekende met het hooft aen den tuijn nast den middelpandt 
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Den 16 augustus 1727 
Heb iek den jongen Peter Oomen begraven boven op den ouden daer er is geen plaets meer nast den 
middelpandt is nogh goede pladts 
 
Den 29 augustus 1727 
Heb iek Adriana Reijns huijsvrouwe van mons. Henricus de Mol begraven onder het widt Kruijs bij ons 
Livrouwe autaer raekende met het hooft aen den serck 5 1/2 voed diep daer is nogh pladts voor een 
jonck gebooren kindt 
 
Den 5 september 1727 
Heb iek Petronella de Tomas de vrouw van den tollenaer alhier begraven te midden tegen den serck 
tegen ons Livrouwe autaer raekende eenen steen meer nast den pilaer raekende met de voeten aen 
den serck neeven haeren soon 4 1/5 voed diep daer is nogh pladts voor een op en op seij nast den 
pilaer is nogh goede pladts 
 
Den 1 november 1727 
Heb iek Adriaentie Selvester Jacops begraven twee steenen van den erste pilaer naest den 
middelpandt aen de suijt seij raekende met de voeten aen de letste hard steen 6 voed diep en op 
suijde naest den middelpandt is nogh een goede pladts 
 
Den 27 november 1727 
Heb iek Willem van Gils begraven 5 stenen van den serck van Grunsven nast den noorden kandt 
raekende met de voeten aen de comunibanck 6 voed diep hier leijdt op Cristiaen van Reuth daer is 
nogh pladts voor een op 
 
Den 14 januwari 1728 
Heb iek Adriaen Kock begraven onder het octael in den middelpandt 4 plavuijsen van den pilaer naest 
den suijden kandt en 7 steenen van den dulper met het hooft 4 1/5 voed diep daer is nogh pladts voor 
een op 
 
Den 2 meert 1728 
Is ons kindt begraven voor de banck van juffr. van Gils neffens den serck raekende met het hooft op 
eenen steen naer aen de plavuijsen 3 1/5 voed diep 
 
Den 10 meij 1728 
Heb iek de vrouw van Adriaen Pouwel Koenen begraven 4 steenen van Grunsvenne serck raekende 
met de voeten aen de comunibanck daer is geen pladts meer op maer aen weder seijde is nogh goede 
pladts dit is ingevallen en alles daer uijt gedaen 
 
Den 11 junius 1728 
Heb iek Antoni van Heijst begraven te midden tegen den serck met de kooperen letters naest den 
noorden kandt 6 1/5 voed diep hier leijdt op Jan Smekens daer is nogh pladts 
 
Den 19 augustus 1728 
Heb iek Catelijn Tuijterlaers begraven voor den priekstoel raekende met het hooft daer aen en 4 
plavuijsen van den serck en 6 voed diep 
 
Den 12 september 1728 
Heb iek het kindt van mijn swager Geraert Liefmans begraven boven op het ander daer en is geen 
pladts meer 
 
Den 5 october 1728 
Hen iek Stoffel van der Schoot begraven vast neven den serck aghter dieen met de kooperen letter 
naest den noorden kandt 6 voed diep hier leijdt op Jacobus van der Schoot aen de 
Capel 
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Den 6 october 1728 
Heb iek Willem Havermans begraven op Catelijn Tuijtelaers 
 
Den 27 desember 1728 
Heb iek Marie Tuijtelaers begraven 7 steenen van den serck met de kooperen letters nast de suijt seij 
raekende met het hooft aen den tuijn van den priekstoel op eenen steen naer die is gewesen 
huijsvrouw van Willem Havermans daer is nogh pladts voor een op 
 
Den 2 februarius 1729 
Heb iek Marie Smekens de huijsvrouw van Henderik Reijns begraven op haar doghter onder het wit 
Kruijs daer en is geen pladts meer maer tijnen de voeten os nogh pladts voor een kindt aen weder 
seijdt is oock nogh pladts 
 
Den 10 februarius 1729 
Heb iek Cornelia van der Schoot van Nijoven begraven te midden tegen den trap van den priekstoel 1 
steen daer af en 1 steen hooger naer den autaer als in het midden dit is aen de suijt seij van den trap 7 
voed diep 
 
Den 18 april 1729 
Heb iek Anna Borsten begraven op Cornelia van der Schoot 6 voed diep aen den suijt seij is nogh 
goede pladts 
 
Den 17 junius 1729 
Heb iek het kindt van Antoni de Wilde begraven boven op het ander dat leijd nast ons Livrouwe autaer 
raekende met de voeten aen den serck van Grunsvenne daer is geen pladts meer 
 
Den 4 julius 1729 
Heb iek het kindt van mons. Joannes Kuijpers begraven vier steene van den ersten serck in de 
middelpandt naest ons Livrouwe autaer raekende met het hooft aen den benensen serke 4 voed diep 
 
Den 5 september 1729 
Heb iek het kindt van mijn swager Geraert Liefmans begraven tende de ander aen de voeten 4 voed 
diep 
 
Den 23 september 1729 
Heb iek het graft van Jan Medegals gemaekt op seijn suster de gewese vrouw van Gillis Malvet saer is 
nogh pladts voor op maer niet te diep maer tende de voeten is goede pladts 
 
Den 25 september 1729 
Heb iek het graft voor het kindt van Cornelis Keijsers gemaekt te midden tegen de pilaer aghter den 
priekstoel 4 voed diep nast de suijt seijde 
 
Den 20 october 1729 
Heb iek Marie van der Schoot de huijsvrouw van Nicolaes Reijns begraven op Anna Borsten daer is 
nogh pladts voor een maer heel ondiep maer nast dese seij is nogh goede pladts 
 
Den 25 october 1729 
Heb iek Joannes Kempen begraven twee steenen van den kerkmesters stoel nast den noorden kant 
raekende met de voeten aen den serck boven op seijn moeder maer daer en is geen pladts meer op 
maer aen wedersijds is nog goede pladts 
 
Den 19 desember 1729 
Is ons kindt Geaerdus Boumans begraven voor de banck van juffr. van Gils neffen den serck op eenen 
steen na aen de plavuijs 3 voed diep daer is nogh pladts voor een kleijn op 
 
Den 18 februari 1730 
Is mijn vrouw Marianna Gerdts begraven twee stenen van den serck voor de banck van juff. van Giels 
5 voed diep 
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Den 8 april 1730 
Heb iek het graft gemaekt voor de vrouw van Cornelis Tuijtelaers op de vrouw van Willem Havermans 
daer en is geen pladts meer op 
 
Den 13 meij 1730 
Heb iek Juffr. de Rooij begraven raekende met de voeten aen het autaerken van Remichus 5 voed 
diep 
 
Den 19 julius 1730 
Heb iek Antoni de Wilde begraven twee steenen van den eersten serck naest ons Livrouwe autaer op 
de suster van Kuijpers daer is nogh pladts voor een op en nast den serck is oock nogh pladts 
 
Den 18 augustus 1730 
Heb iek het graft voor Henderik van Reuth tot Uijlicten gemaekt raekende met de voeten aen den 
lesten sercck in den middelpandt op seijn vader en moeder daer is nogh pladts voor een op en aen 
wederseijdts is nogh goede pladts 
 
Den 13 januwari 1731 
Heb iek het graft voor Adriaen Pouwels Koenen gemaekt twee steenen van Grunsvennen serck naest 
den sonseij 5 voed diep daer en is nogh goede pladts naest den serck 
 
Den 28 januwari 1731 
Seijn ons twee kinderen begraven voor de banck van juffr. van Gils neffen den serck tende de ander 
kinderen 4 voed diep 
 
Den 24 april 1731 
Heb iek het grsaft gemaekt onder den serck te midden voor ons Livrouwe autaer voor de weduwe 
Maria Lippens 6 voed diep daer is nogh pladts op voor 2 a 3 
 
Den 19 meij 1731 
Heb iek het kindt van Peter van der Schoot begraven op het ander en daer is geen pladts op 
 
Den 24 mei 1731 
Heb iek de vrouw van de Heer Giliam van Gils begraven 5 steenen van den eerste pilaer in den 
middelplandt nast de suijt seij raekende met de voeten aen de hard steenen 6 voed 
diep 
 
Den 18 junius 1731 
Heb iek Gilis van St. Annalandt begraven op Adriaen Pouwels Koenen daer is geen pladts meer op 
 
Den 3 augustus 1731 
Heb iek het kindt van mons. van Everbroek begraven raekende met het hooft aen den kusters 
bighstoel 2 steenen van de muer daer is nogh pladts voor een op 
 
Den 9 september 1731 
Heb iek het kindt van swager Geaert Liefmans begraven op het lesten daer is geen pladts meer maer 
daer is nogh pladts op het eijnd van de voeten 
 
Heb iek het graft gemaekt Joannes Ostins Kudent uijt de Hoeven voor H.Kruijs autaer twee steenen 
van den pilaer ofte de buijte meur raekende met de voeten aen den serck 4 voed diep daer is nogh 
pladts voor een op 
 
Den 25 november 1731 
Heb iek het graeft gemaekt voor de vrouw van Menheer den rectoir Boeijens steenen en eenen halven 
van  den  meur aen den noorden kandt raekende met de voeten aen den ersten serck voor Ons 
livrouwe autaer 5 voed diep daer is nogh goede pladts aen de suijt seij 
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Den 4 desember 1731 
Heb iek Paseijntie de vrouw van Cornelis Cristiaensen begraven 4 steenen van den pilaer tegenover 
de priekstoel en 5 steenen van den serck met de kooperen letters komende met het hoft te midden 
tegen den pilaer 6 voed diep daer ia aen weder seijds nogh goede pladts 
 
Den 24 desember 1731 
Heb iek het graft gemaekt voor Jan Cornelis Gerdts onder den serck voor H.Cruijs autaer op seijn 
broer daer is nogh goede pladts voor 1 of 2 
 
Den 29 januwari 1732 
Heb iek het graft gemaekt voor Jan Smekens op Antoni van Heijst daer is nogh pladts voor een op 
 
Den 7 februari 1732 
Heb iek het graft gemaekt voor Cristiaen van Reuth op Willem van Gils daer is nogh pladts voor een 
op 
 
Den 31 mei 1732 
Heb iek het graft gemaekt voor Geraert van Reuth te midden aghter den erste pilaer aen de suijt seijde 
op Margo van den Borst daer is nogh pladts voor een op de vrouw van Kieboom leijdt daer neffen nast 
den middelplandt daer is nogh pladts voor een op 
 
Den 10 junius 1732 
Heb iek het graft gemaekt van Mons. van Everbroek begraven op het ander daer is nogh pladts voor 
een op 
 
Den 12 julij 1732 
Heb iek het graft gemaekt voor de Heer ontfanger van Grunsven onder den serck voor de 
comunibanck seven voed diep daer is nogh goede pladts aen wederseijds van den serck 
 
Den 27 september 1732 
Heb iek het graft gemaekt voor Dingena Leppens 2 steenen van den ersten pilaer nast den noorden 
kandt raekende met de voeten aen den kerckmesters stoel 6 voed diep op wederseijds 
en is geen pladts 
 
Den 29 september 1732 
Heb iek het graft gemaekt voor Peter Jansen 5 steenen van den derde pilaer aen den noorden nast de 
son seij in den middelpandt 6 voed diep daer is nogh goede pladts aen wederseijds 
 
Den 18 november 1732 
Heb iek het graft gemaekt voor de vrouw van den president Adriaen van Hoek neffen den tweeden 
serck van aghteren ofte twee a 3 steenen van den tuijn van den priekstoel raekende met het hoft aen 
den lesten serck 6 voed diep 
 
Den 26 meij 1733 
Heb iek het graft gemaekt voor Cornelis Leppens op seijn moeder daer is nogh pladts voor een of twee 
op 
 
Den 12 october 1733 
Heb iek het graft gemaekt voor Pouwels Verheijden op seijnen broeder 5 voed diep te midden tegen 
den tuijn van den priekstoel nast den west seijde en daer is nogh goede pladts aen wederseijds 
 
Den 18 november 1733 
Heb iek het graft gemaekt voor Gerardus Reijns twee steenen van het wit Kruijs nast ons Livrouwe 
autaer onder de twee steenen is goede pladts als men nogh eenen steen van het wiet Cruijs op nemt 
en op Geraert Reijns is nogh pladts voor twee of drie op 
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Den 30 november 1733 
Heb iek den E.W. Heer Cornelis Joserius de Weijs pastoor tot Baerle en landdeken over het districkx 
van Hoghstraten hebbende begraven onder het widt Cruijs voor den hoogen autaer raekende met het 
hoft aen den treden van den autaer 6 voed diep hier op is geleijdt eenen serck in het jaer 1734 
 
Den 5 februarius 1734 
Heb iek den tweeden serck in den middelpandt daer op stadt den naem van hooft schalck van Gils 
opgelight en daer onder begraven Peter van Reuth 6 1/2 voed diep 
 
Den 20 maert 1734 
Heb iek het graft gemaekt voor Cornelia Borsten de huijsvrouw van Joannes Stappers op haar suster 
Anna Borsten daer en is geen pladts meer op aen wederseijds is goede pladts sij leijdt met het hoft 
tegen den trap van den priekstoel 
 
Den 28 junij 1734 
Heb iek het graft gemaekt voor het kindt van Peter van Peldt op het kindt van MArie Ansems daer is 
nogh pladts voor twee kinders op 
 
Den 5 februari 1735 
Heb iek het graft gemaekt voor Henderick de Bondt te midden aghter den derde pilaer aen den 
noorden kandt raekende met de voeten daer aan 4 1/2 en eenen halven voed diep daer is nogh pladts 
een op en aen beijde seijde is oock goede pladts 
 
Den 5 meij 1735 
Heb iek het kindt van mons. van Everbroek begraven op de ander daer en is geen pladts mer op maer 
daer neffen is goede pladts 
 
Den 13 junij 1735 
Heb iek het graft gemaekt voor Joannes Barbiers op Cristiaen van Reuth daer en is geen plaets meer 
op 
 
Den 9 september 1735 
Heb iek het graft gemaekt voor Cornelis van Nishoven van Sondereijgen voor de eerste pilaer in de 
Cruijskoor aen de suijt seijde raekende met het hooft daer aen 4 steenen van den serck nast den 
noorden kandt 4 voed diep daer is nogh pladts voor een op 
 
Den 22 september 1735 
Heb iek het graft gemaekt voor Gerardus van den Elsacker neffens den ersten serck aghter de hart 
steenen aen de suijt seijde raekende met de voeten aen de hart steenen in den middelpandt 
schoolmester tot Baerle 6 voed diep 
 
Den 26 october 1735 
Heb iek het grasft gemaekt voor Antoni Barrebiers neffen den serck van Grunsvenne aen den noorden 
kandt 6 1/2 voed diep 
 
Den 1 desember 1735 
Heb iek het graft gemaekt voor Jan van der Schoot eenen steen van den trap van den priekstoel 
raekende met het hooft daer aen nast de son seij daer is nogh pladts voor een op 
 
Den 27 september 1735 
Heb iek Jan van Hoek kindt begraven drie steenen van den tweeden serck van aghteren nast den 
noorden kandt met het hoft tegen het lest eijndt van den tweeden serck 4 voed diep 
 
Den 29 desember 1735 
Heb iek het graft gemaekt voor Adriaen van Hoek op seijn vrouw daer is nogh pladts voor een op 
 



Begraafboek van Boumans 1719-1804, bewerkt door Nicole Ragas-Joosen pagina 10 
 

 

Den 27 januwari 1736 
Heb iek het graft gemaekt voor de vrouw van Jan Smekens op hem en op Antoni van Heijst neffens 
den serck met de kooperen letters nast den noorden kandt daer en is geen pladts meer op 
 
Den 26 julij 1736 
Heb iek het grsaft gemaekt voor Henderick Leppens op seijn moeder en seij broer Cornelis daer en is 
geen pladts meer op als voor een kindt 
 
Den 7 julij 1736 
Heb iek het grasft gemaekt onder den eersten serck aen de comunibanck op haer broer daer is nogh 
goede pladts voor twee ofte drie op dit is van juffrouw Sofia van Grunsven de gestelijck doghter 
 
Den 8 november 1736 
Heb iek het graft gemaekt voor het kindt van den rectoir Boeijens eenen steen van H.Cruijs autaer 
raekende met de voeten aen het kleijn autaerken van Remigius drie voed diep daer is nogh pladts voor 
een op 
 
Den 12 desember 1736 
Heb iek het graft gemaekt voor het kindt van Cornelis van Ishoven teghen de eerste pilaer aen de suijt 
seij raekende met de voeten aen het graf van Geraert Ansems drie voed diep daer is nogh pladts voor 
een op 
 
Den 11 februari 1737 
Heb iek het kindt van Jacobus Kempen begraven tusschen de vrouw van den tolnaer Peter de Tomas 
ende broer Jan Kempen raekende met de voeten aen den sercken 4 voed diep 
 
Den 18 februari 1737 
Heb iek den serck gelight voor den pastoors bighstoel ende daer onder begraven Elisabet Gilis de 
huijsvrouw gewest van Philippus van Bedaf 5 voed diep den selven leijdt daer oock onder 
 
Den 10 april 1738 
Heb iek het graft gemaekt voor Nicolaes van den Kieboom aghter de erste pilaer aen de suijt seij op 
sijn vrouw ende soon daer en is geen pladts meer op maer nast den middelpandt ende nast de son 
seij is nogh pladts 
 
Den 23 april 1738 
Heb iek het graft gemaekt voor Henderick de Schet tende op den hoek aghter den lesten serck in den 
middelpandt nast de noort seijde neffen Jan van Reuth van Uijlicoten 6 voed diep 
 
Den 28 meij 1738 
Heb ieck Jacobus van der Schodt daer vader is Jan van Vue aen de S.Salvatoris Capel begraven op 
Stoffel van der Schodt daer is nogh pladts voor 2 op 
 
Den 29 meij 1738 
Heb iek juffr. Anna Lippens begraven op haer moeder onder den serck voor ons Lievevrouwe autaer 
daer is nogh pladts voor 2 op 
 
Den 12 october 1738 
Heb iek het graft gemaekt voor Marcijnis Verheijden op haeren lesten man daer is nogh pladts op voor 
een 
 
Den 12 october 1738 
Heb iek voor Cornelis Tuijtelaers tot Baerle in den Engel sijn kindt begraven voor den tuijn van den 
priekstoel steenen van den serck raekende met de voeten aen het graft van de vrouw oft grootmoeder 
Cornelis Tuijtelaers tot Uijlicoten 3 voed diep daer is nogh pladts voor een op 
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Den 20 october 1738 
Heb iek de doghter Mateijs Verheijden begraven op haer moeder daer en is geen pladts meer op 
 
Den 16 desember 1738 
Heb iek het graft gemaekt voor men heer Deonisius de Weij 7 steenen van den serck van Grunsven 
nast H.Cruijs autaer 7 voed diep daer is nogh goede pladts aen weder seijde wandt nast den serck is 
het graft van de vrouw van Adriaen Pouwels Koenen in gevallen en alles daer uijt gehaldt 
 
Den 12 januwarius 1739 
Heb iek het graft gemaekt voor Anna Lippens geestelijck doghter onder den serck voor ons 
Lievevrouw autaer op haer moeder ende swagerin daer is nogh pladts voor een op maer heel ondiep 
 
Den 18 mardt 1739 
Heb iek Jennemarie van den Elsacker huijsvrouw van den rectoir Boeijens begraven op haer vader 
daer is nogh pladts op voor 1 a 2 
 
Den 15 april 1739 
Heb iek Joannes van Reuth begraven op seijn broeder onder den tweeden serck van de comunibanck 
in den middelpandt daer op stadt den naeme Godtschalck van Gils daer is nogh pladts voor 2 op 
 
Den september 1739 
Heb iek Cornelis Tuijtelaers van Uijlicoten begraven in de pladts daer Willem Havermans geleegen 
heft die op het eent in gedaen is daer is geen pladts meer op 
 
Den 27 october 1739 
Heb iek het graft gemaekt voor Peter van der Schoodt op seijn broer daer en is geen pladts meer op 
maer 6 steenen van den trap van den priekstoel is goede pladts tot den biehstoel toe 
 
Den 4 mardt 1740 
Heb iek het kindt van Jacobus van Kempen begraven op het ander daer is nogh pladts voor een op 
maer heel ondiep maer als men het onderste daer uijt doet dat is vergaen daer is seer goede pladts en 
aen het hooft eijndt is pladts genogh 
 
Den 22 maerd 1740 
Heb iek de gestelijcke doghter  Medegaels  de  swagerin  van Gilis Malfedt begraven op haer suster en 
broeder daer en  is geen pladts meer op maer aen het voedten eijnt is pladts als men omtrent eenen 
voed onder den tuijn uijt steckt 
 
Den 26 maert 1740 
Heb iek Catelijn Kroonen begraven onder den serck  voor  den Capilans bighstoel voor ons Livevrouwe 
autaer 5 voed diep 
 
Den 2 julij 1740 
Heb iek Helena de Wilde de  gewese  huijsvrouw  van  Geraert Cornelis Gerdts begraven onder den 
serck daer haer man onder leijdt is nogh pladts op maer niet diep 
 
De 13 julij 1740 
Heb iek het graft  gemaekt  voor  Cornelis  Cristiaensen  op seijn vrouw en op sijne soon en daer is 
geen pladts meer op 
 
Den 28 julij 1740 
Heb iek het kindt van Peter van der Schoodt begraven voor de tweede pilaer aen de suijtseij twee 
steenen daer af raekende met de voeten aen den dulper van den trap van den priekstoel 3 voed diep 
 



Begraafboek van Boumans 1719-1804, bewerkt door Nicole Ragas-Joosen pagina 12 
 

 

Den 1 september 1740 
Heb iek den serck van Grunsven voor  men  heer  Adriaen  van Grunsven gelight en daer onder  
begraven  op  seijn  moetien daer is nogh pladts op voor een dese is  gewest  kuster  tot 
Baerle 
 
Den 6 julij 1741 
Heb iek den serck van Grunsven gelight en daar onder begraven den eerwaardige Heer Adriaenus van 
Grunsven pastoor deser gemente daer en is geen pladts op 
 
Den 25 julij 1741 
Heb iek het graft gemaekt voor de vrouw van Wouter Liefmans neffen den serck voor dieen met de 
kooperen letters nast den noorden kandt raekende met het hoft aen dien met de kooperen letters 6 
voed diep 
 
Den 26 november 1741 
Heb iek het graft gemaek voor het kindt van Henderick Smekens Adriana 4 steene van de niuwen 
bighstoel te midden daer tegen 4 1/2 voed diep daer is nogh pladts voor een op 
 
Den 11 desember 1741 
Heb iek de doghter van Henderick Smekens Cornelia begraven beneven haer suster Adriana nast de 
suijd seijde eenen steen van den niuwen bighstoel 5 1/2 voed diep 
 
Den 20 desember 1741 
Heb iek het graft gemaekt voor de vrouw van monseur van Everbroek 5 steenen van de meur aen den 
noorden kant raekende met het hoft aen den kusters bighstoel 7 voed diep 
 
Den 16 februari 1742 
Heb iek het kindt van Peter Huijsmans begraven beneven den grootmoeder en grootvader Geraert van 
Eeten vast neffen den pilaer van den priekstoel met de voeten aen het fondament nast de suijd seij 4 
voed diep daer is nogh pladts voor 2 op raekende met de voeten aen den steenen daer de naem op 
stadt van Peter Cruijsweghs 
 
Den 17 februari 1742 
Heb iek Jenno van Kampen begraven seven steenen van den kerckmesters stoel nast den noorden 
kandt onder dese 7 steenen leggen de twee kinderen van JAcobus Kempen met haeren broeder Jan 
Kempen soo dat daer geen pladts meer en is raekende met de voeten aen de sercke 4 voed diep nast 
den noorden kant van Jenno Kampen is een goede pladts want Pero Toma daer in vergaen is teijnen 
het hooft van de kinderen is goede pladts de kinderen leggen vast neffen Jenno Kempen 
 
Den 30 april 1742 
Heb iek Jennmarie van Gils de gewese suster van Dingea Leppens begraven aghter den 
kerckmesters stoel raekende met de voeten te midden tegen de pilaer in het graft saer Peter Gilis in 
gelegen heft 6 voed diep 
 
Den 1 mei 1742 
Heb iek Cornelia van Alphen begraven op haer grootmoeder daer is nogh pladts voor 1 of 2 op 
 
Den 9 mei 1742 
Heb iek het kindt van Jan van Hoek begraven op het ander daer en is geen pladts meer op 
 
Den 22 junij 1742 
Heb iek Annacatrina Anssems gestelijcke doghter begraven op haer vader en suster die in gevallen 
seijn daer is nogh pladts voor 2 op en teijnen haer voeten is nogh goede plats 
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Den 15 julij 1742 
Heb iek het graft gemaekt voor het kindt van swager Geraert Liefmans tende de voeten van den leste 
ander vast neven den serck die voor dien met de kooperen letter leijdt 4 voed 
diep 
 
Den 30 julij 1743 
Heb iek het kindt van Peter van Pelt begraven teijnen het ander op juffr. de Rooij 4 voed diep 
 
Den 19 desember 1743 
Heb iek het graft gemaekt voor het kint van Jan Eve5rs neffen het leste kint dat gestorven is van Peter 
van der Schoot nast den suijd seijde daer is nogh pladts voor een kleijn op alle beijde 
 
Den 1 januwari 1744 
Hen iek de gestelijcke doghter Maria Kempen begraven op haer suster Jenno Kempen daer is nogh 
pladts voor een kleijn op 
 
Den 2 maert 1744 
Heb iek Peter Huijsmans begraven aghter den pilaer van den priekstoel met de voeten gelijck maer 
vier plavuijsen van den pilaer nast den suijden kant 7 voed diep hij leijd neffen sijnen soon 2 plavuijsen 
daarvan nast de soon seij 
 
Den 12 april 1744 
Heb iek het graft gemaekt voor Mons. van Everbroek op sijn vrouw twee steenen tegen den kusters 
bighstoel met hoft 5 voed diep daer is nogh pladts voor 2 op 
 
Den 16 juli 1744 
Heb iek het graft gemakt voor juffr. Petronella de Wijs onder haren kerck daer en is geen pladts meer 
 
Den 4 september 1744 
Heb iek Gerard Smekens begraven drie steenen van den serck met de kooperenletters drie steenen 
daer af nast de noorden kant koomende met het hoft te midden daer tegen 6 voed diep daer is nogh 
plats nast den noorden kant 
 
Den 23 november 1744 
Heb iek Joannes Swolfs begraven negen steenen aghter den lesten serk in den middelpandt boven op 
Marie Swolfs daer is nog pladt voor een op 
 
Den 13 februari 1745 
Heb iek begraven Jenno Borsten gestelijcke doghter boven op Joannes Ottiens daer en is geen plads 
meer op maer daer neven aen is goede plads sij is begraven 2 steenen van den meur raekende met 
de voeten aen den serk voor H.Cruijs autaer nast de soonseij 
 
Den 9 junij 1745 
Heb ik het kint van Jan van Hoek begraven aghter de ander rakende met de voeten daer aen 4 voet 
diep 
 
Den 16 desember 1745 
Heb ik het kint van Marijnis Verheijden begraven op het kint van Peter Huijsmans daer is nogh plads 
voor een op 
 
Den 18 desember 1745 
Heb iek het graft gemaekt voor Geraert van de Kieboom voorden tuijn van de Priekstoel 4 plavuijsen 
van den serck met de kooperen letters nast den suijt seij 6 voet diep en aen de voeten van den selven 
is aen weder sijde nog pladts voor kinderen te leggen 
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Den 28 februarij 1746 
Heb ik het kind van Hendrik Cristiaensen in het graf van de twee andere van sijn vader en moeder 4 
voet diep daer is go plaads voor twee op want desen twee seijn daer uijt gedaen het lijd te midden voor 
den pilaer van den prikstoel 2 steenen daer van nast den middelpand 
 
Den 22 meert 1746 
Heb ik het kind begraven van den rectoir Boeijen boven op het ander daer is geen plads meer op 
 
Den 11 augustus 1746 
Heb iek het kind van den ontfanger van Sondereijgen begraven op het kint van Margriet Verheijden 
daer is geen plads meer op 
 
Den 4 augustus 1746 
Heb ik het graft gemkt voor de Heer notaris van Gils op sijn vrouw lijd tusschen den mester Elsackers 
en Adriaentien Selvester Jacops daer is nog plads voor een op 
 
Den 28 september 1746 
Heb ik het graft gemakt voor Henderick Smekens op seijn dogter Cornelia daer is nog plats voor een 
op 
 
Den 22 januwari 1747 
Heb ik kind van Cornelis Tuijtelaers in den Engel begraven op het ander der en is geen plats meer op 
het waer voor een kleijn 
 
Den 3 februari 1747 
Heb ik de huijsvrouw van Jan Scheerders aen de heijmolen begraven op Peter Huijsmans daer is no 
plats voor twee op 
 
Den 14 meert 1747 
Heb ik de huijsvrouw van den jonge Peter Oomen begraven boven op Cornelis van Nishoven daer en 
is geen plats meer op maer nast de suijd seijde is goede plats als de Oomes daer uijt gedaen worden 
en op de vrouw van den jonge Peter Oomen is nog plats voor kinderen op 
 
Den 3 meert 1747 
Heb ik Cornelis Jan Peters begraven in den middelpand vast en neffen den laste serk het hoft met het 
aghterste eijnd van den serk gelijck nast de suijd seij 7 voed diep daer is nog plats voor 2 a 3 op nast 
de suijd seij is ook goede plats 
 
Den 27 meert 1747 
Heb ik het kind van Adriaen Bastiaensen begraven op de grootmoeder aen het voeten eijd en op het 
hoft eijnd is nog plats voor een kind 
 
Den 18 juni 1747 
Heb ik juffr. Elisabed de weduwe van Giliam van Grunsven in de Swaen begraven op Antoni Barbiers 
neffen den serk nast ons Livrouwe autaer daer is nog plats voor een op ende daer neven is nog goede 
plats voor een smalle kist of kleijn kinderen 
 
Den 25 juli 1747 
Heb ik mons. van Eldijk begraven op de weduwe juffr.Elisabed van Grunsven daer en is geen plats 
meer op 
 
Den 13 september 1747 
Heb ik Joannes Kempen begraven tende ofte aghter sijn suster Jenno ende Marie rakende met de 
voeten aen haer hoft 5 voed diep 
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Den 16 januwari 1748 
Heb ik de huijsvrouw van Jan Tuijtelaers begraven vier steenen van den serk met de kooperen letters 
voor den tuijn van de prikstoel rakende met het hofd daer aen vier voed diep daer is nog plats voor een 
op 
 
Den 30 januwari 1748 
Heb ik het kind van Pero van Reuth begraven nast ons Livevrouwe autaer rakende met de voeten aen 
den serk van Grunsven 4 voet diep daer uijt gedaen seijnde de kinderen van Antoni de Wilde 
 
Den 16 meert 1748 
Heb ik de ingevallen graven gedemt en die sijn regh voor den trap van den prikstoel om beter te weten 
waar die seijn soo moet af tellen van den serk met de kooperen letters 12 plavuijsen daer af nast den 
prikstoel seijn beseijt maer dan 9 steenen regt nast den niuwen bigstoel seijn sonder kisten de welken 
in gevallen waren daer is goede plats 
 
Den 3 april 1748 
Heb ik het graft gemakt voor Cornelia de Wilde agter de erste pilaer nast de suijt seij te midden daer 
tegen raekende met de voeten daer aen en met het hofd aend den voetenhek van den trap van den 
dulper van den prikstoel daer is nogh plats voor een op 
 
Den 27 junius 1748 
Heb ik het kind van Cornelis Tuijtelaers begraven te midden tegen den tuijn van den prikstoel drie 
voeten eneenen halven diep daer is nog plats voor een op het lijd tegen den serk nast de son seij 
 
Den 30 october 1748 
Heb ik juffr. Jennmarie Leppens begraven op haer moetien Jennemarie van Gils daer is nog plats voor 
een op 
 
Den 19 october 1748 
Heb ik het kind van Pero van Reuth begraven op het ander daer is nog plats voor een op maer niet 
grot 
 
Den 31 october 1748 
Heb ik de huijsvrouw van mons. Joannes Kuijpers begraven onder de serk te midden van ons Live 
vrouwe autaer daer is nog plats voor een op maer heel ondiep daer op staet U F in groote letters 
 
Den 19 januwari 1749 
Heb iek het kind van Cornelis Cristiaensen begraven op het kind van sijn broer Henderick Cristiaensen 
daer is nog plats voor een op 
 
Den 21 januwari 1749 
Heb ik het kind van den rectoir Boeijens begraven op sijn tweede vrouw tijen en op de voeten daer is 
nog goede plats voor kinderen want daer geen grote meer op konne staan 
 
Den 16 februari 1749 
Heb ik het kind van Jan Struijf begraven boven op Peter Huijsmans daer is geen plats meer op den 
mulder alhier 
 
Den 22 april 1749 
Heb ik mijn vrouwe vadr Jan van Hoek begraven op Cornelis Jan Peters daer is nog plats voor een op 
en aen de suijd seij is nog goede plats en teijne de voeten ook goede plats want de kist van den 
president Adriaen van Hoek is voor gaan 
 
Den 3 februari 1750 
Heb ik het kind van den rectois Boeijens boven op het ander daer is geen plats meer op maer aen het 
hofd eijnde is goede plats voor kinderen 
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Den 5 februari 1750 
Heb ik Anneke Anssems begraven op haer suster daer en is gen plats meer op 
 
Den 19 februari 1750 
Heb iek het kind van Jan Dingemans van Uijlicoten begraven boven op het hofd eijnd van de vrouw 
van de jonge Peter Oomen daer en is geen meer op 
 
Den 23 julij 1750 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van Cornelis Jan Peters neffen haeren man nast de suijd seij 
vier voet diep daer is nog plats voor een op 
 
Den 30 september 1750 
Heb ik het graft gemakt voor het kind van Adriaen Bastiaensen neffen haer grootmoeder nast de suijd 
seij daer is geen plats meer op het leijd tegen over de pilaer en ses plavuijsen van den serk nast de 
suijd seij 
 
Den 10 desember 1750 
Heb ik het graft gemakt voor Jan Stappers beneffen Cornelia de Wilde aen de suijd seij daer is nog 
plats voor een op 
 
Den 12 januwari 1751 
Heb ik het graft gemakt voor juff. Cornelia Jacops boven op haer moeder die leijd twee steenen van 
den erste pilaer nast den middelpand aen de suijd sij met de voeten aen de hart steenen daer is nog 
plats voor een op 
 
Den 25 april 1751 
Heb ik het kind van Jan Jansen in de kerk begraven 11steenen van het portael nast de suijd sij den 
middeelpand in met het hofd tegen de plavuijsen daer sij de voegen te midden tegen een komen en 
daer is nog plats voor een op 
 
Den 18 augustus 1751 
Heb ik het kind van Jan de Wilde tot Ginnoven begraven in de erste seij koor nast den suijd seij drie 
plavuijsen van de meur drie voet diep daer is nog plats voor een op 
 
Den 27 september 1751 
Heb ik het graft gemakt voor de Heer Martinus Wagmans pastoos tot Uijlicoten in de Hooghkoor onder 
den serk met de witten rand 
 
Den 27 september 1751 
Heb ik het graft gemakt voor Jan Swanen van de Ret boven op Henderick de Bont die leijd te midden 
agter de derde pilaer nast de noord seij met de voeten daer aen daer en is geen plats meer op maer 
aen weder seijde is nogh goede plats 
 
Den 2 november 1751 
Heb ik het graft gemakt voor Adriaen Swanen neffen seijn vader nast den noorden kand daer is nog 
plats voor een op maer heel ondiep 
 
Den 12 november 1751 
Heb ik het graf gemakt voor de weduwe Geraerdus Ansems boven op mijn moeder Saliger daer en is 
geen plats meer op 
 
Den 21 augustus 1752 
Heb ik de vrouw van den ontfanger van den Hertogh den naem is Magmahon die leijd agter den derde 
pilaer nast den suijd seij te midden daer tegen met de voeten daer aen daer is geen plats meer op als 
voor kinderen 
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Den 27 augustus 1752 
Heb ik het graft gemakt voor Adriaen van Reuth aen den Eijkelenbos 14 voet agter den lesten serk in 
den middelpand op sijn vrouw daer is nog voor een op maer heel ondiep 
 
Den 15 september 1752 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van Jan van der Schoot tot Ordel boven op Stoffel van der 
Schoot hier heft nog een tusschen gelegen Jacobus van der Schoot den welken daer uijt gedaen is so 
dat daer nog plats voor een is die leij te midden tegen den serk agter dien met de kooperen letters vast 
daer neffen nast den noorden kant 
 
Den 7 desember 1752 
Heb ik juffr. Jenno van Grunsven begraven boven op Deonisius de Weijs daer is nog plats voor twee 
op en weder sijde is nog goede plats die leijd 7 steenen van Grunsvennen serk nast H.Kruijs autaer 
rakende met de voeden aen de comunibanck 
 
Den 16 januwari 1753 
Heb ik het graft gemakt voor Peter van Hoek te midden tegen de tweede pilaer aen den noorden kand 
drie plavuijsen daer af is nog plats voor een op en nast de noord seij is goede 
plats 
 
Den 20 meert 1753 
Heb ik het kind van Marselis van Sondereijgen begraven boven op de voeten eijnd van de vouw van de 
ontfanger van den Hertogh daer is nog een plats op het hofd eijnde voor een 
kind 
 
Den 2 julij 1753 
Heb ik het kind van den brouwer Peter van Gils begraven tusschen de twee serken nast den suijd sij 
den serk met het doodse hofd daer op staende het kind met het hofd van het agterste eijnd van den 
serk gelijk daer is nog plats voor een op en teijnen de voeten is nog goede plats voor kinderen 
 
Den 16 julij 1753 
Heb ik het kind van Adriaen Bastiaensen begraven negen steenen van de hertsteen en los laten en 
dan na agteren gesteld en twee steenen van den serk met de kooperen letters vier voet diep daer is 
nog plats voor een a 2 op 
 
Den 12 julij 1753 
Heb ik het graft gemakt voor Silst Malfet eenen steen van den pastoris bigstoel nast H.Cruijs autaer 
met de voeten onder den trede van het H.Graft daer en is geen plats meer op sijn vrouw leijd teijnen 
seijn hofd de welke in gevallen is daer is goede plats en nast H.Kruijs autaer is goede plats 
 
Den 9 november 1753 
Heb ik de vrouw van Jan van Peld van Hohstraten in de kerck begraven die leijd op de vrouw van 
Cornelis Jan Peters daer en is geen plats meer op maer nast de suijd seij is goede plats vast daer 
neffen aen die öeijd drie plavuijsen van den lesten serk in den middelpandt nast de suijd seij met het 
agterste eijndt van den serk gelijk 
 
Den 14 november 1753 
Heb ik de gestelijke dogter Jenno Reijns het graft voor gemakt die leijd neffen haer broer Geraert nast 
ons Live vrouwe autaer en drie steenen van het wit Kruijs onder dese drie steenen leijd haer broer op 
haer en op haer broer is nog plats voor 1 a 2 op en nast den autaer is alle goede plats want de graven 
sijn gedempt 
 
 
Den 4 desember 1753 
Heb iek het kind van Henderik Cristiaensen begraven boven op het ander daer en is geen plats meer 
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Den 21 desember 1753 
Heb ik het graft gemakt voor Wouter Liefmans boven op seij vrouw daer en is geen plats meer op als 
voor kleijn kinders maer neffen hem is goede plats nast den noorden kand te beginnen van de hard 
steenen naer agteren uijt te tellen Liefmans leijd tegen den serk voor dien met de kooperen letters nast 
den noord kand 
 
Den 23 desember 1753 
Heb ik het graft gemakt voor Peter van Reuth boven op den mester Elsackers daer en is geen plats 
meer op als voor kinderen die leijd vast neffen den serk voor dieeen met de kooperen letters met de 
voeten aen de hart steenen nast de suijd seij 
 
Den 19 januarius 1754 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van Peter van Hoek boven op haeren man daer en is geen plats 
meer op maer nast den noorden kand is goede plats die leijd te midden tegen de tweede pilaer nast 
den noorden kant drie plavuijsen daer af onder dese plavuijsen is plats voor kinderen 
 
Den 1 februari 1754 
He iek het kind van Iperseel Comies tot Sondereigen in de kerck begraven boven op het kind van Jan 
de Wilde en daer en is geen plats meer op maer teijnen op de voeten is plats voor kinderen het leijt in 
de ersten seijkoor nast den suijden kant te midden onder het gelas drie plavuijsen van de meur 
 
Den 30 meij 1754 
Heb iek het graft gemakt voor men Heer Joannes Reijns ficaris tot Sondereijgen voor den autaer in de 
Capel 
 
Den 17 augustus 1754 
Heb iek het graft gemakt voor de heer Secritaris Bter van Gils in de koor neffen den serk van den 
deken de Weijs rakende met de voeten aen den serk die ligt onder dern trede van den autaer daer is 
nog plats op voor een die die leijt nast den son seij 
 
Den 7 januwari 1755 
Heb iek het graft gemakt voor Adriana Smekens de huijsvrouw van Pouwels de Wilde boven op 
Geraert Smekens daer en is geen plats meer op als voor kinderen die leijd drie plavuijsen van den 
serk met de kooperen letter nast den noorden kant met het hoft te midden daer tegen maer neffen dit 
graft nast den noorden kant is goede plats en teijne de voeten is ook goede plats 
 
Den 17 juli 1755 
Heb iek het graft gemakt voor Jan Cristiaensen in de kerck beneven Peter van Hoek die leijd te 
midden tegen den tweeden pilaer nast de noorden kant drie plavuijsen daer van daen en is geen plats 
op maer nast den noorden kant is nogh goede plats en aen het hofd eijnd ook goede plats 
 
Den 23 maert 1756 
Is juffr. van Gils begraven onder den serk van haer en van haeren soon in de hooge koor daer is nog 
plats voor een op maar heel ondiep 
 
Den 15 april 1756 
Heb iek het graft gemakt voor het kind van Jan de Wilde op het ander daer en is geen plats meer op 
het leijd in de erste seij koor aen de suijd seij te midden onder het gelas drie plavuijsen van de meur 
aen het voeten eijnd is goede plats 
 
Den 15 april 1756 
Heb ik het graft gedempt van Willem van Gils die leijd veijf steenen van den eersten serk in den 
middelpant nast den noorden kand met de voeten tegen aen de comunibanck daer is 
goede plats om te graven 
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Den 4 october 1756 
Heb ik het kind begraven van Marselis van Sondereijgen op de vrouw van den ontfanger Magmahon 
daer en is geen plats meer op en het leijd bij het ander agter den derde pilaer aen de suijd sij te 
midden daer tegen met de voeten tegen het ander dat ligt op het hofd eijnd en het ander op het voeten 
eijnt 
 
Den 13 junius 1757 
Heb ik het graft gemakt voor Bastiaen Bastiaensen op Adriaen Jan Swanen daer en is geen plats meer 
op maer nast den noordenkand is goede plats 
 
Den 11 januwari 1758 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van Hendrik Smekens boven op haere man daer en is geen 
plats meer op 
 
Den 15 februari 1758 
Heb ik het g5raft gemakt voor juffr. Lucia Leppens boven op haer suster Jennemaria die leijd agter de 
erste pilaer aen den kerckmester stoel te midden daer tegen met de voeten daer aen nast den 
middelpnad is goede plats maer boven op haer niet meer 
 
Den 27 april 1758 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van Adriaen Bastiaensen beneven haar vader die leijd nast den 
noorden kand daer is nog plats voor een op 
 
Den 16 mei 1758 
Heb ik het graft gemakt voor Antoni Barbiers van Weldt die lijd beneven Jan Swanen nast de suijd seij 
van de pilaer en Jan Swanen die leijd aghter den derde pilaer nast den noorden kant te midden daer 
tegen met de voeten daer aen en Barbiers die leijd daer nast neven nast de suijd seij is goede plats 
 
Den 16 junius 1758 
Heb ik het graft gemakt voor Jan van Spran beneven Antoni Barbiers van Weld daer is nog plats voor 
een op en nast den middelpunt is is goede plats en aen het hoofd eijnd ook 
 
Den 26 junius 1758 
Heb ik het graft gemakt voor de suster van monseur Hendrikus de Mol op Jenno Reijns daer en is 
geen plats meer op 
 
Den 5 julij 1758 
Heb ik het graft gemakt voor juffr.  van  Eldijk  op  juffr. Jacops daer en is geen plats meer op  maer  
tusschen  juffr. van Eldijk en den mesters Elsackers is nogh een goede  plats voor een smalle kist die 
die leijd neffen  de  erste  pilaer nast de hardsteenen en den mesters Elsackers lud  neffen  de serk 
juffr. van Eldijk kist bekled vier plavuijsen soo  bred is die kist 
 
Den 13 augustus 1758 
Heb ik het graft gemakt voor Jan Scherders op sijn vrouw daer en is nog plats voor een op 
 
Den 17 november 1758 
Hen ik het graft gemakt voor Peter van Kemp boven op Jan Cristiaense die leijd te midden tegen den 
tweede pilaer nast den noorden kant 9 plavuijsen daer van sij beleijd met Peter van Hoek en Peter van 
Kemp en dreij plavuijsen nast den pilaer is nog plats voor kinderen soo dat daer maer 6 van seij belijd 
en nast den noorden kant is nog goede plats en aen het hoofd eijnd ook 
 
Den 9 mei 1759 
Heb iek het graft gemakt voor het kind van Peter Jansen 11 steenen van de meur nast de suijd seij het 
leijd daet het oudportael gestaen heeft met het hofd daer de plavuijsen de voegen tegen een 
verspringen 
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Den 9 julij 1759 
Heb iek nogh een kind van Peter Jansen begraven boven op het ander daer en is geen plats meer op 
maer aen weder seijde is goede plats 
 
Den 9 september 1759 
Heb iek het graft gemakt voor het kind van Jan Peters van Turnhout boven op de vrouwe van Pouwels 
de Wilde daer en is geen plats meer op 
 
Den 12 november 1759 
Heb ik het graft gemakt voor het kind van den secritaris Piter van Gils in het grafken van het ander 
daer is nogh plats voor 2 op want het andere was voor gaen en dat leijd tusschen de twee serke nast 
den noorden kant van den serk daer het dodshoft op stadt met het aghterste eijnd het hoofd eijndt 
gelijk en nast de koor is nog plats voor kinderen 
 
Den 6 februari 1760 
Heb iek het kind van mijn swager Adriaen van Hoek in de kark begraven dat leijd met de voeten tegen 
het hofd van den grootvader daer is nog plats voor een op 
 
Den 21 februari 1760 
Heb iek het graft gemakt voor juffr. Elisabet Nelst kusteres alhier onder het wit kruijs voor H.Kuijs 
autaer daer is nog plats voor een op maar heel ondiep 
 
Den 8 meij 1760 
Heb ik het graft gemakt voor de huijsvrouw van Cornelis van Nishoven tot Sondereijgen die leijd op de 
vrouw van Adriaen Bastiaensen daer en is geen plats meer op mar nast den noorden kant is goeden 
plats en aen het hofd eijnt en voeten eijnt ook goede plats 
 
Den 9 meij 1760 
Heb ik het graft gemakt voor Jan Gilis aen den Eijkelenbos boven op Corneia de Wilde van 
Sondereijgen daer en is geen plats meer op maer nast de suijd seij is goede plats nogh ses plavuijsen 
 
Den 5 augustus 1760 
Heb ik het graft gemakt voor Jan Baptist Leppens die leijd te midden tegen de tweede pilaer nast den 
noorden kant afgeteld dan begint het graft van Jan Baptist Lippens en dan nog ses plavuijsen nast de 
meur is nog goede plats maer op Leppen en is geen plats meer 
 
Den 3 november 1760 
Heb ik den serk gelight voor den pastoirs bighstoel en daer onder begraven de weduw van Jan van 
Spran daer en is geen plats meer onder want Filippens van Bedaf en seijn huijsvrouw die leggen ook 
daer onder 
 
Den 7 merdt 1761 
Heb ik het graft gemakt voor Maria Smekens 6 steenen van den serk met de kooperen letters nast den 
noorden kant beneffen Marie Smekens nast den noorden kant is goede plats en in het graft van haer 
suster is ook goede plats want die is vergaen die leijd neffen haer nast den serk met de kooperen 
letters 3 steenen daer af en teijnen de voeten is ook goede plats op Marie Smekens is nog plats voor 
een op 
 
Den 10 september 1761 
Heb ik het graft gemakt voor Adriaen Mateijs Verheijden op Jan van Spran daer en is geen plats meer 
op maer nast den middelpant is goede plats en aen het hofd eijnt ook 
 
Den 17 augustus 1762 
Heb ik het graft gemakt voor .... van Gils huijsvrouw van Nicolaes Smekens beneffen den ersten serk 
in den middelpunt nast H.Cruijs autaer met de voeten aen de comunibanck daer is nog plats voor een 
op en vast daer neffen haer nast H.Cruijs autaer is ook goede plats want de kiste sijn ingevallen 
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Den 9 november 1762 
Heb ik het graf gemakt voor de moeder van den ontvanger Magmahon beneven seijn vrouw nast de 
suijt seij daer is nogh plats voor een 
 
1762 den 16 desember 
Heb ik den serk gelight daer op stat den naem Godtschalck van Gils en daer onder begraven Jan 
Fransus van Reuth op seijn vader en seijn oom daer is nog plats voor een op maer heel ondiep 
 
1762 den 18 desember 
Heb ik het graft gemakt voor den rectoir Boeijens beneven de vrouw van den ontfanger Magmahon die 
leijd aghter de derde pilaer met de voeten daer tegen aen de suijt seij den 
rectoir die leijd vast neven aen nast den middelplant daer is nog plats voor een op 
 
1763 den 3 januwari 
Heb ik het graf gedempt van de kinderen van Cornelis Tuijtelaers in den Engel daer is plats voor 
groote te begraven die leggen reght voor den tuijn van den prikstoel en tegen den 2 serk van aghteren 
nast de suijd seij in den middelpand 
 
1763 den 15 januwari 
Heb ik het graft gemakt voor Jan Frans de Wilde van Sondereijgen boven op Jan Stappers daer en is 
geen plats meer op maer nast de suijd seij is nog goede plats 
 
1763 den 31 januwari 
Heb ik het gemakt voor Nicolaes Henderik Reijns beneven het wit Kkruijs eenen steen van het wit 
Kruijs mede opgenomen nast ons Livrouwe autaer daer is nog plats voor een op en onder het wit 
Kruijs is ook goede plats dat is gedempt 
 
1763 den 1 junij 
Heb ik het graft gedempt tusschen mij moeder saliger en Geraert Anssems dat is regh voor den erste 
pilaer nast de suijd sij daer is goede plats en nast neven H.Cruijs autaer is ook goede plats nogh isser 
plats voor H.Cruijs autaer teijnen de serken 9 steenen naae aghteren en twaalf steenen bred reght 
voor den autaer is onder de 9 en 12 steenen alle goede plats nogh is goede plats in den middelpand 
nast de suijd seij van den lesten serk 3 steenen vast neven den serk die seijn beleijd en dan 9 steenen 
nast de suijd seij is onder goede plats daer is nogh goede plats beneven den derde pilaer aen de suijd 
seij staende de pilaer is open aen den noorden kant 
van die selve pilaer 
 
1764 
Heb ik het graft gedempt van Dingena Leppens die leijd 2 steenen van den erste pilaer nast den 
noorden kant met de voeten tegen den serk vast benevens den kerkmesters stoel onder deze ses 
plavuijsen is goede plats want de waren in gevallen 
 
1764 den 9 meij 
Heb ik het graft gemakt voor Jacomeijn Jan Swanen beneven Jan van Sprang daer is nogh plats voor 
een op 
 
1764 den 6 meij 
Heb ik het graft gemakt voor den moeder van menheer Dirckx pastoor tot Uijlicoten die leijd aen den 
noorden kant van de erste pilaer veijf steenen daer van daen en is geen plats meer op als voor 
kinderen maer onder de veijf steenen nast den pilaer is goede plats het is aen ons Livrouwe autaer 
met de voeten tegen de serk 
 
1764 den 27 augustus 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw en kind van Jan Baptist van Deijk die leijd met het hoft tegen 
den eijseren offerblok aen den derde pilaer in de seijkoor daer en is geen plats meer op maer nast den 
middelpnad is goede plats 
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1764 den 5 november 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van Jan Eevers neffen Jan de Wilde dat is voor den trap van de 
priekstoel 19 plavuijsen van den serk met de kooperen letters begindt dit graft nast den suij seij daer is 
nog plats voor een op 
 
1765 den 23 augustus 
Heb ik het graft gemakt voor de huijsvrouw van Jan Stappers op de huijsvrouw van Jan Eevers daer 
en is geen plats meer op maer nast de suijd seij id goede plats 
 
1766 den 1 april 
Heb ik het graft gemakt voor Arnoldus van der Schodt beneven seijn moeder en daer en is geen plats 
meer op maer nast de suijd seij is nog goede plats 
 
1767 den 2 januwari 
Heb ik het kind van Arnoldus van der Schoot begraven in de erste seij koor aen den suijd seij met de 
voeten tegen den pilaer die in de meur gewerkt is 3 plavuijsen van de meur daer is nog plats voor een 
op 
 
1767 den 3 januwari 
Heb ik het graft gemakt voor Cornelis Tuijtelaers in den Engel drie plavuijsen van den serk met de 
kooperen letters nast de suijd seij daer en is geen plats meer op maer onder de drie plavuijsen is nog 
goede plats 
 
1767 den 16 meij 
Heb ik het kind begraven van Cornelis Jan Gilis op het kind van Arnoldus van der Schoot daer en is 
geen plats meer op . 
 
1767 den 6 juni 
Heb ik het graft gemakt voor Dilid Havermans neven seijn suster die leijd vast met hoft tegen den 
eijseren offerblok nast de suijd seij en Dilis leijd 8 plavuijsen van de meur dan begint seijn graft nast 
den middelpand daer is nog plats voor 1 op 
 
1767 den 23 julij 
Hen ik het graft gemakt voor men Heer van Riel pastoor van Ginneken die leijd voor H.Vruijs autaer 
eenen plavuijs van den serk en veijf plavuijsen en eenen halven van den pilaer die tegen ten meur 
staet aen de suijd seij dan begint seijn graft daer en is geen plats meer op maer onder de 5 plavuijsen 
nast de meur is goede plats en nast de ander seij is ook goede plats 
 
1767 den 30 desember 
Heb ik het graft gemakt voor het kind van mijn swager Adriaen van Hoek dat leijd vier plavuijsen van 
de erste serk in den middelpand nast de suijd seij en eenen plavuijs van den serk naer aghteren dese 
4 plavuijsen seij beleijd maer nast de suijd seij is goede plats 
 
1768 den 9 meij 
Heb ik het kind van Jan de Wilde begraven op Maria Smekens aen het hofd eijnt en teijne dit kind is 
nog plats voor een kind op Marie Smekens die leijd 6 plavuijsen van den serk met de kooperen letters 
nast de noort seij te midde daer tegen 
 
1768 den 9 juni 
Heb ik get graf gemakt voor de vrouw van Jan Gielis aen den Eijkelenbos beneven men Heer van Riel 
aen de suijd seij daer en is geen plats meer op maer beneven men Heer van Riel nast den middelpand 
is goede plats tot aen de pilaer 
 
1768 den 2 augustus 
Hen ik het graft gemakt voor de vrouw van Mareijnis Verheijden die leijdt te middelt van de kist de 
lende tegen de 2 pilaer aen de suijd seij die tegen de meuw stadt en eenen plavuijs en daer van daen 
is nogh plats voor een op en nast den middelpand is nog goede plats nast daer beneven 
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1769 den 22 juni 
Heb ik het kind van mijn swager Adriaen van Hoek begraven beneven de ander die leggen vier 
plavuijsen van den lesten serk in den middelpand nast den suijd seij en eenen plavuijs naer aghteren 
dese vier plavuijsen seijn beleijd nu begindt dit kind daer is nog plats voor een of 2 
 
1770 den 4 januwari 
Heb ik het grafken gemakt voor het kind van men Heer van den Lee dat leijd 9 plavuijsen van de serk 
naer aghteren getelt en 2 kleijn plavuijskens van de meur aen de noord seij voor ons Lieve Vrouwe 
autaer dan begindt dat grafken het lanck 7 plavuijsen en bred 2 plavuijsen 
 
1770 den 10 meij 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van Cornelis Henderikx die leijd 9 plavuijsen van den serk 
aghteren getelt en 3 groot en 2 kleijn plavuijsen van de meur aen de noord seij voor ons Live Vrouwe 
autaer den begind dat graft daer is nog plats voor 1 of 2 op en nast den middelpand is goede plats 
onder 7 plavuijsen 
 
1770 den 20 junius 
Heb ik het graft gemakt voor Henderikus de Mol die leijd op Nicolaes Reijns daer en is geen plats meet 
op het graf is nast ons Livevrouwe autaer eenen steen mede van het wit Cruijs opgenoomen met de 
voeten aen den dulper van de comunibanck nast Ons Livevrouwe autar is alle goede plats want de 
graven seijn gedempt 
 
1770 den 22 september 
Heb ik het graf gemakt voor Elisabed Jan Swanen bove op haer suster Jacomeijn daer en is geen 
plats meer op als voor kinderen maer nast den middelpand is goede plats en aen het 
hoofdeijnd ook 
 
1770 den 2 october 
Heb ik de ingevalle graven gedempt dese seijn vast aen de comunibanck ban H. Kruijs outaer tot aen 
den serk van Grunsven seijn alle goede plats voor een kist of 2 van den serk tot aen het wit Kruijs is 
ook goede plats van ons Live Vrouwe outaer getelt 7 plavuijsen is ook goede plats 
 
1770 den 29 desember 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van Nicolaes Cristiaen Reijns beneven hem en op haren eerste 
man Jacobus Kempen nast den middelpand daer is nog plats voor een op 
 
1771 den 3 mert 
Heb ik het kind van Cornelis Jan Gilis begraven dat leijd te midden tegen het gelas in de erste seij koor 
aen de suijd seij drie plavuijsen van de meur met de voeten tegen het hofd van het ander is nog plats 
voor 1 of 2 op en nast den middelpnd is goede plats 
 
1771 den 31 mard 
Heb ik het kind van Cornelis van Kamp begraven dat leijd te midden tegen den tweede pilaer nast den 
noorden kand eenen plavuijseen daer van daer is nog plts voor een op en aen het hofd eijnd is goede 
plats 
 
1771 den 16 desember 
Heb ik het graft gemakt voor Nicolaes Smekens beneven seijn suster Marie Smekens die leijd 6 
plavuijsen van den serk met de kooperen letters te midden tegen den serk soo dat Nicolaes Smekens 
graft is 9 steenen van den serk met de kooperen letters nast de noorden kand op Smekens is nog 
plats voor op en nast den noorden kand is goede plats en op Marie Smekens is nogh plats voor een 
kind op het voeteijnd en onder de ses steenen van Marie Smekens tot aen den serk is goede plats 
wand de kisten seijn vergaen 
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1772 den 5 februari 
Heb ik den serk geligt voor H.Cruijs ouater nast den middelpand daer de naem op staed van Peter 
Jansen schepene van Baerle Hertogh en daer onder begraven Gerardina Geraerd Gerdts daer is nogh 
plats voor een op en nast den middelpand vast beneven den serk is ook goede plats 
 
1772 den 6 maerd 
Heb ik het graft gemakt van juffr. van Eldijk en juffr. Jacobs en van mester Elsackers gedempt dese 
seijn onder het banken van juffr. van Gils van den serk tot aen de pilaer naest de suijd seij in den 
middelpand sij leggen met de voeten tege de hard steenen onder nege plavuijsen bred is alle goede 
plats wand de kiste seijn vergaen 
 
1772 den 9 februari 
Heb ik het kind van Mortel appoteker begraven op het kind van vander Lee daer en is geen plats meer 
op maer nast den middelpand is plats en aen het hoofd eijnd ook 
 
1772 den 12 februari 
Heb ik de vrouw van Jan van der Schoodt begraven die leijd 2 plavuijsen van den pilaer nast den 
prikstoel met de voeten gelijk den pilaer stad nast de hoge koor nast nast den middelpand daer is nog 
plats voor een op 
 
1772 den 18 april 
Heb ik het graft gemakt voor mijn vrouwe moeder Adriaentie Stoffel van der Schoodt op haere man 
daer en is geen plats meer op als voor kleijn kinderen 
 
1772 den 19 meij 
Heb ik het graft gemakt voor men Heer Adrianus Tuijtelaers Capelaen in Breda die leijd eenen plavuijs 
van de erste pilaer aen de noord seij voor ons Live Vrouwe outaer met het hofd tegen den serk aen 
kerckmesters stoel daer is nog plats voor een op 
 
1772 den 3 november 
Heb ik het graft gemakt voor Mareijnis Verheijden op seijn vrouw daer en is geen plats meer op 
 
1773 den 20 januwari 
Heb ik het graft gemakt voor Monseur Cornelis Henderikx op seijn vrouw daer is geen plats meer op 
als voor kinderen maer nast den middelpand is goede plats 
 
1773 den 7 april 
Heb ik het graft gemakt voor Arnuldus Tuijtelaers op seijn broer daer en is geen plats meer op als voor 
kinderen 
 
1773 den 18 junius 
Heb ik het graft gemakt voor het kind van Jan de Wlden op Marie Smekens daer en is geen plats meer 
op 
 
1773 den 25 october 
Heb ik het graf gemakt voor Annalisabed Jan Gilis beneven men Heer van Riel nast den middelpand 
daer en is geen plats meer voor kinderen te beginne 1 plavuijs van den serk en dan 6 naer aghteren 
en van Annaelisabed Gillis tot aen den pilaer toe is plats voor kinderen maer voor geen groote leijken 
 
1773 den 22 desember 
Heb ik het graft gemakt voor Henderik Cristiaensen in den middelpnad met het hofd aen het aghterste 
eijnd van de laetsten serk gelijk nast den noorden kant daer is nog plats voor 2 op 
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1774 den 5 april 
Heb iekt kind van Monseur Canoniers begraven dat leijd 15 plavuijsen naer aghteren getelt begint dat 
grafken en drie kleijn plavuijskens van de meur nast den noord seij daer is nogh plats voor een kleijn 
op 
 
1774 den 5 april 
Heb iek den soon van Peter Jansen begraven op Dilis Havermans die leijd8 ght plavuijsen van de 
meur aen de suijd seij bij den eijseren offerblock soo dat daer 11 plavuijsen belegd seijn komen met 
het hofd daer de plavuijsen de voegen verspringen daer en is geen pladts meer op maer nast den 
middelpand is nogh plats en aen het hofdeijnd oock 
 
1774 den 13 october 
Heb iek het graft gemakt voor de Heer van Emegadie leijd 3 plavuijsen van ons live Vrouwe outaer af 
getald dan begendt seijn graft nast den middelpand met de voeten tegen het kleijn outaerken daer is 
plats op voor een laege kiste of anders voor kinderen en neven van Emega nast het wit Kruijs is oock 
goede plats en onder de vier plavuijsen nast ons live Vrouwe autaer is oock goede plats 
 
1775 den 14 februari 
Heb iek het graft gemakt voor de vrouw van Peter van Pelt vast neffen den serck voor H.Cruijs autaer 
nast den middelpand saer den naem op staet Peter Jansen schepen daer is nogh plats voor een op en 
nast den middelpand is nogh plats onder 4 plavuijsen want de kiste seijn vergaen 
 
1775 den 13 maard 
Heb iek Maria Henderick Reijns begraven  eenen  steen  onder den tree vanons Live Vrouwe autaer 
nast de koor daer is nogh plats voor een op 
 
1775 den 21 april 
Heb iek het graft gemakt voor de vrouw van Arnoldus Backx op Jan Swolfs daer en is  geen  plats  
meer  op  die  leijt  10 plavuijsen agter den  leste  serck  in  den  middelpand  dan geiendt daqt graft 
daer en is geen plats meer op maer  weder seijts is goede plats 
 
1775 den 20 junij 
Heb iek get graft gemakt voor de heer Godefridus van Grunsven gewesen Rentmeester van seijn 
Hocgheijt van den graef Bulback en Ratsheer van den pals die leijt 2 plavuijsen van den erste serck in 
den middelpand nast H.Cruijs autaer daer is nogh plats op 20 duijm diep soo dat maar een lage kist 
sal moge wesen met de voeten tegen de comuni banck 4 plavuijsen zijn daer toe opgenomen omdat 
de kist soo bred was 
 
1776 den 9 januwari 
Heb ik het graft gemakt voor Cornelis van Berkel die leijd aen den derde pilaer nast den noorden kand 
aghter met het hofd den pilaer gelijck nast den middelpand 2 plavuijsen van den pilaer begindt dat graft 
daer is nogh plats voor een op en nast den middelpand is goede plats 
 
1776 den 5 september 
Heb ik in de kerck gelijdt 2 niuw sercken voor de famili van Grunsven dese legge aen weder seij van 
den ouden comuni banck en 1 steen buijten den serk nast H.Cruijs autaer magh van een ander niet 
begraven worden of daer en is geen plats voor 2 kiesten beneven een ander den niuwe serck soo van 
gelijcken aen de aender seij nast ons Live Vrouwe autaer dese dindt voor een memori 
 
1776 den 17 september 
Heb ik het graft gemackt voor de vrouw van Jan Baptiest Anssems die leijt onder den serck voor 
H.Cruijs autaer dieen nast den middelpand daer en is geen plats meer op maer vast daer neven nast 
den middelpand is plats voor een kiest op de vrouw van Peter van Pelt 
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1776 den 22 october 
Heb ik het graft gemackt voor Margo Smekens die leijdt op haer broer Nicolaes Smekens daer en is 
geen plats meer op dat graf is 9 plavuijsen van den serck met de kooperen letters nast den noorden 
kant dan begindt dat graf 1 steen meer na aghteren als in het midden tegen den serck met het hooft 
en vast neven den serck nast den noorden kant is goede plats en neven Margo Smekens nast den 
noorden kandt is oock goede plats en teijnen de voeten tot aen de haerd steenen 9 steenen lanck 
onder het bansken van juffr. Grunsven is 6 steenen bred goede plats 
 
1776 den 30 october 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van Peter van Reuth aen den Eijkelenbos benevens haer 
moeder die leijd met het hofd van den laeste serck het aghterste eijnd gelijck en 6 plavuijsen van den 
serck nast de suijd sij begindt dat graft van de vrouw van Peter van Reuth daer is geen plats voor een 
op nast de suijd seij is nogh plants want de kist is vergaen 
 
Den 2 mard 1777 
Heb ik het kind van Anthoni van den Kieboom begraven aen den pilaer nast de soon seij en dat leijt 
met het hoft tegen de 3 hartsteenen daer den naem op staat Peter Kruijwighs vast tegen den pilaer 
daer en is geen plats meer op maer nast de suijd seij is goede plats 
 
Den 4 juni 
Heb ik het graft gemackt voor de vrouw van Geraert Verheijden op de vrouw van Jan Peter van Reuth 
aen den Eijkelenbos daer en is geen plats meer op maer nast soon seij is goede plats 
 
Den 11 october 
Heb ik het graf gemaek van Jan van der Schood op seij laste vrouw daer en is geen pladts meer op 
 
Den 20 november 
Heb ik den serck gelight met de kooperen letters en daer onder begraven de vrouw van den secretaris 
Piter van Giels daer is nogh pladts voor twee op en omdat den serck bredt is soo konne wel twee kiste 
tegen een geset worden in het ouwen daer nogh wel 4 onder konnen en aen weder tegen den serck is 
goede plats wand de kiste seij vergaen 
 
1778 den 16 januwari 
Heb ik het graft gemaekt voor Adriaen Bastiaensen op de weduw Geraert Anssems en op mijn moeder 
saliger dat graft is vast neven den serck voor juffr. van Gils banske nast H.Cruijs autaer daer en is 
geen plats meer op als voor kinderen en vast daer neven aen nast H.Cruijs autaer is goede plats 
 
Den 19 februari 
Het ik het graft gemaekt voor Peter van Reuth aen den Eijkelennbos beneven seij vrouw die leijd met 
het hofd van den lesten serck het aghterste eijnd gelijck en 9 plavuijsen van den serck nast de suijt seij 
begind dat graft van Peter van Reuth daer is nogh plats voor kinderen op nast de suijt seij is nogh plats 
wand te kisten zijn vergaen 
 
Den 5 mard 1778 
Heb ik een graft in de kerck gedemp dat is het hofd eijnd te midden tegen den serck voor dieen met de 
kooperen letters en daer naer den autaer op tellen een graf lende en 4 plavuijsen van den selve serck 
begint dat graft en 4 plavuijsen naer den noorden kand sijn gedempt soo dat onder dese 4 plavuijsen 
plats is 
 
1778 den 21 mard 
Heb ik den serck gelight voor ons Live Vrouwe autaer te midden daer tegen daer staet in twee groot 
letter I F en dar onder begraven monseuw Joannes Kuijpers die daer voor dese hebben ander 
begraven gewest sijn uijt gedaen en Kuijpers leijt 6 voed diep soo dat daer nogh pladts is voor 2 of drie  
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Den 10 april 
Heb ik het graft gemaekt voor den ontvanger Magmahon op seijn moeder daer en is geen pladts meer 
op maer nast de suijt seij is goede pladts dit graft is aghter de derde pilaer met de voeten op seij tegen 
de pilaer omtrent een half plavuijs nast de suijt seij 
 
Den 23 april 
Heb ik het kindt van men Heer Mortel begraven 9 stenen van de serck na aghteren getelt en vast 
tegen den tree van het oud gestoelt tusschen den kusters bighstoel en den bighstoel van den 
Kapelaen nast den noord seij van Ons Live Vrouwe autaer dan begind dat grafsken het is lanck 7 
plavuijsen en 2 plavuijsen bredt daer is nogh plats voor een op 
 
1778 den 6 juni 
Heb ik het graft gemaekt voor de vrouw van Joannes Jansen aghter de derde pilaer 2 plavuijsen van 
de pilaer nast de suijd seij dan begindt dat graft en met de voeten tegen de plavuijsen daer de voegen 
verspringen daer is nogh pladts voor een en nast de suijd seij is goede pladts en teijnen de voeten 
oock goede pladts wand de kiest is vergaen 
 
Den 22 junij 
Heb ik het graft gemaakt voor Joannes Vaarten aen den derden pilaer naast de zuijtsij twee plavuijsen 
daar af met het hoofd tegen de voeten van de vrouw van Jan Jansens daar is nog plaats voor een en 
tegen de voeten en naast de zuijdsij is goede plaats 
 
De 24 julij 
Heb ik den niuwen serck gelijdt van Kuijpers in de pladts van den ouden en den ouden serck terugh 
gelijd soo datter nu pladts is onder alle bij de sserken om graven te maeken die leggen reght voor ons 
Live Vrouwe autaer 
 
1778 den 15 september 
Heb ik het graft gemaekt voor de vrouw van Cornelis Roelhoff die leijd 12 plavuijsen van de tweede 
pilaer nast den noorden kand dan begindt dat graft te midden daer tegen den pilaer over daer en is 
geen pladts meer op als voor kinderen 
 
Den 17 september 
Heb ik het graft gemaekt voor de vrouw van mijn swager Adriaen van Hoek in den middelpand naest 
de suijd seij aen den derde pilaer 2 plavuijsen daer van en het hoft eijdt met de pilaer het aghterste 
eijnd gelijck daer 8s nogh pladts voor een op en nast den middelpand is goede pladts 
 
Den 18 dito 
Heb ik het kind van Monseur Canoniers begraven op het ander daer is geen pladts meer op 
 
1779 den 4 februari 
Heb ik het graf gemaekt voor de vrouw van Cornelis Tuijtelaers in den Engel die leijd vast neffen den 
serck met de kooperen letters nast de suijd seij het hoft met het aghterste eijnd van den serck gelijck 
daer is nogh pladts voor 2 op 
 
Den 20 meij 
Heb ik het graft gemaekt onder den serck met de kooperen letters voor de secretaris Pieter van Giels 
daer en is geen pladts meer op 
 
1779 den 26 junius 
Heb het graft gemaekt voor mons. Pieter van de Lee die leijdt in den middelpand 11 plavuijsen van den 
lesten serck naer aghterren geteld en met den hoek nast den suijdden kandt van den serck de vogh 
van de plavuijsen reghte na aghteren van begind dat graft daer is nogh pladts is voor een op en nast 
den suijden kandt is goede pladts want de kiste seijn vergaen 
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Den 7 julij 
Heb ik het kind van Cornelis Jan Gielis begraven op het ander daer en is geen pladts meer op maer 
aen het hofd eijnd is nogh pladts onder 5 plavuijsen soo dat het maer kleijn kinders mogen seijn 
 
1780 den 16 januwari 
Heb ik den serck van Grunsven nast H.Kruijs autaer gelight en daer onder begraven juffr. Cornelia van 
Grunsvan de kiest van de juffrouw stae 2 plavusen beneven den serck nast H.Cruijs autaer en vier 
duijm onder denserck daer is nogh pladts voor 2 op en vast neffen juffr. Grunsven nast H.Cruijs autaer 
is goede pladts want dat graf is die kiste uijt gedaen  
 
1780 den 1 april 
Heb ik het kind van Anthni van den Kieboom begraven beneven het ander daer en is geen pladts meer 
op maer aen het voeten eijnd en aen de suijtseij is goede pladts wand die kiste seijn vergaen 
 
Den 23 meij 
Heb ik het graft gemaekt voor Jenno van Giels op Cornelis van Berkel daer en is geen plast meer op 
maer vast daer neven nast den middelpandt is goede pladts en dat graf is aen den derde pilaer twee 
plavuijsen van den pilaer en met het hofd het aghterste eijndt van den pilaer gelijck nast den 
noordenkand in de middelpand 
 
Den 9 desember 
Heb ik het graft gemaekt voor VCornelia van Pelt op haer moeder daer en is geen pladts meer op 
maer nast den middelpand is goede pladts om te graven wandt de kiste sijn vergaen 
 
1781 den 31 januwari 
Heb ik het kindt van de doctoir de Mol begraven op het voeteijndt van de Heer van Eminga daer en is 
geen pladts meer op maer op het hoofeijnd is nogh pladts voor een kindt dat kistie is maer 3 plavuijsen 
lanck gewest 
 
1781 den 3 maard 
Heb ik het kind van Cornelis Jan Gielis begraven in de kerck en dat leijdt het hoft tegen den tweede 
pilaer die in de muer stadt in de erste seijkoor nast de suijdt seij dreij kleijne plavuijsen van de muer 
daer en is geen pladts meer op maer nast den middelpandt is goede pladts 
 
Den 27 augustus 
Heb ik het graft gemaekt voor de heer Jacobus Verheijen ficaris in Sondereijgen en die leij met het hoft 
tegen de voeten van men heer van Riel 11 plavuijsen van den serck naer aghteren geteldt dan begindt 
dat graft en 4 groot en 2 kleijn plavuijsen van de muer voor H.Kruijs autaer daer is nogh pladts voor 
een op en aen weder seijde is goede pladts 
 
Den selven dito 
Heb ik het kindt van Jan van Gils in de Leli bergaven op het hooft eijndt van de vrouw van Cornelis 
Roelhofd soo dat op de selve vrouw nogh pladts is op het voeteneijndt voor een 
kindt 
 
Den 19 september 
Heb ik een ingevalle graft toe gemaekt en dat is te midden tegen den blauwe dulper van den trap van 
den priekstoel daer is pladts om een graft te maeken. 
 
Den 28 november 
Heb ik den serck gelight daer den naem op stadt Godschalckx en gemerckt met een oval jaer daer in 
stadt een dodthoft en daer onder begraven den Brouwer Adriaen van Reuth beneven 
zijn broer Fransus van Reuth nast H.Kruijs autaer daer is op Fransus en Adriaen van Reuth ieder jogh 
pladts voor een op en den serck die daer naven leijdt nast H.Cruijs autaer is oock onder goede pladts 
om te graven 
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1782 den 21 meij 
Heb ik het graft gemaekt voor de vrouw van Peter Jansen op haer suster daer is geen pladts meer op 
die leijd aghter de derde pilaer 2 plavuijsen van de pilaer nast de suijd seij dan begindt dat graft en met 
de voeten tegen de plavuijsen daer de voegen verspringen neven dit graft nast de suijt seij is goede 
pladtds tegen de voeteneijndt na vooren Jan Varten daer is nogh pladts voor een op 
 
Den 16 juni 
Heb ik het graft gemaekt voor de Heer doctois de Mol op Maria Reijns daer en is geen pladts meer op 
als voor kinderen 
 
Den 15 julij 1782 
Heb ik het kindt van de Heer doctoir de Mol begraven in de kerck dat leijdt op het voeteneijndt van 
seijn vader daer is geen pladts meer op 
 
Den 25 julij 
Heb ikhet graft gemaekt voor Peter van Peldt benevens Peter van REuth aen den Eijkelenbos die leijdt 
met het hoft van den  leste serck het aghterste eijnd gelijck en 12 plavuijsen van den serck nast de 
suijt seij begindt dat graf van Peeter van Peldt daer is nogh pladts voor een op en nast de suijt seij is 
goede pladts wand de kiste seij vergaen 
 
Den 4 november 
Heb ik het graft gemaekt voor de seuriseijn Fransus Emmis en die leijdt 13 plavuijsen van den 
voorkandt van den kusters bighstoel naer den middelplandt begindt dat graft en 3 aplavuijsen aen den 
tweede pilaer naer aghteren aen den noorden noorder kandt onder dese 13 plavuijsen is goede pladts 
en neven Emmis nast den middelpandt is oock goede pladts en op Emmis is nogh pladts voor 1 of 2 
 
1783 den 5 februari 
Heb ik het graft gemaekt voor den schoolmester Fransus de Meij die leijdt 1/2 plavuijs van de derde 
pilaer nast den noorden kandt en het hofdeijndt met den aghter kandt van den pilaer gelijck daer is 
nogh pladts voor een op en nast den noorden kandt tot aen de meur is alle goede pladts 
 
Den 30 october 
Hen ik den serck gelight voor juffr. Annacatrina van Grunsven die leijdt op haer suster Cornelia daer en 
is geen pladts meer op maer op den Rentmester Godefridus is nogh pladts voor een op want de kiest 
is ingevallen die leijd te midden onder den serck en Annacatrina leijdt daer vast aen nast H.Cruijs 
autaer 
 
1783 Den 5 november 
Heb ik het graft gemaek voor ADriana huijsvrouw van Adriaen Verheijen op den mester de Meij 
scholmester daer en is geen pladts meer op maer nast den noorden kandt tot aen de meur 
is alle goede pladts 
 
1784 den 1 januwari 
Geft Jan Baptiest van Dijck in de Hooge koor begraven den W.E.geboore gestrenge Heer Joncker 
Gulielmus Leonardus van Vught Heer van Schoppenhooven die leijt vast neven den serck van juffr. 
van Giels en met het hoft ontrent 3 plavuijs van den serck die leijt neven dieen van Verelst om dat daer 
onder in het graft is 1 fonfament en nast den noorden kandt van dat graft tot aen den sercck van den 
landeken is oock fondament soo dat van dit graft een wijnigh miet af gebleven worden maer op dat 
selfs Heer is nogh pladts voor een op 
 
1784 den 23 januwari 
Heb ik het graft  gemaekt  voor  de  doghter  Catariena  van Adriaen van Hoek op haer moeder daer 
en is geen pladts  meer op maer vast daer neven nast den middelpandt is goede pladts die leijdt aen 
de derde pilaer 2 plavuijsen daer van en  het hoft eijndt met den pilaer het aghterste eijndt geleijck nast 
den middelpandt van den pilaer daer is geen pladts mer op 
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Den 5 april 
Heb ik het graft gemaekt voor het kindt van monseur Adrianebertus Henderickx dat leijdt 3 plavuijsen 
van het aoudgestoelt en eenen plavuijs aghter den ouden serck van Kuijpers die verleijdt is dan 
begindt dat graf en is lanck na aghteren geltelt 8 plavuijsen en bredt 3 plavuijsen gelijck een groot graft 
daer is nogh pladts op voor een kindt en ouder de 3 plavuijsen op het kindt van Martel is ock pladts op 
voor een kindt aen de noertseij en aen de suijt seij is onder 4 plavuijsen is goede pladts en aen het hoft 
eijnt ock voor ons Livrouwe autaer 
 
1784 den 28 julij 
Heb ik het graft gemaek voor juffr. Sofia van Grunsven onder den serck van van Eldijck daer is nogh 
pladts voor een op 
 
1790 den 25 september 
Heb ik een graft opgebrocken en wederom toegemaekt dat is aen juffr. van Gilse bansken met de 
voeten aen de hartsteenen vast neffen den serck aen de suijt seij daer is goede pladts 
 
1795 den 5 juni 
Heb ik het graft gemaekt voor juffr. Annacatrien Schrouwe beggeijn tot Hoghstraten die leijt 5 
plavuijsen van de erste pilaer nast der norde kant dan begint dat graf en met de voeten tegen den 
serck voor Ons Lieve Vrouwe autaer daer is nogh pladts voor 1 of 2 op en onder de 5 plavuijsen leijt 
Adriaen en Arnoldus Tuijtelaers 
 
1795 den 9 januwari 
Heb ik een graf gedempt in de kerck en dat is 2 kleijn plavuijsen van de meur nast den son seij en 22 
plavuijsen van den 1 pilaer en in de selve seij koor daer is goede pladts om te graven 
 
1797 den 20 april 
Heb ik het graf gemaekt voor den jongen Jan Gilis aen de Eijkelenbos die leijt op men Heer van Riel 
voor H.Kruijs autaer eenen plavuijs van den serck en vijf plavuijsen en eenen halven van den 1 pilaer 
die tegen de meur staet aen de suijt seij dan begint seijn graft daer en is geen pladts meer op maer 
onder de 5 plavuijsen nast de meur is goede pladts want de kist is ingevallen 
 
Den 19 julij 
Heb ik graft gemaekt in de kerck voor den Erwardigen Heer Pastoir van Santerbuijten Cristiaen Reijns 
op het bogentie schruwen daer en is geen plaets meet op 5 steenen van den ersten pilaer nast den 
noorden kandt begindt dat graf 4 plavuijsen bredt en 10 plavuijsen lanck onder de 5 plavuijsen nast 
den pilaer ligdt Adriaen en Arnoldus Tuijtelaers 
 
Den 25 november 
Heb ik het graft gemaekt voor de huijsvrouw van Adriaen Marselis van Sondereijgen die leijt vast 
neven den serck met de voeten aen den hartsteenen nast de suijtseij van den serck onder juffr. Gils 
bansken neven haer onder 6 plavuijsen tot aen den pilaer is goede plast om te graven en op haer is 
nogh platst voor 2 op 
 
1798 
Heb ik in de kerck een graft toegemaekt dat ingevallen was en dat is aen de suijtseij 2 1/2 plavuijs van 
den pilaer die in de meur stat tegen het benderhuijs met het hoft gelijck van den pilaeren nast de deur 
6 plavuijsen bred en 9 plavuijsen naer den autaer is goede pladts want de kisten seijn vergaen nogh 
heb ik een graft toegemaekt in de kerck dat is aen de suijtseij tegen de eerste pilaer en het hoft tegen 
den dulper van de preckstoel daer is goede pladts het is ingevallen 
 
1799 den 23 desember 
Heb ik in de kerck den serck gelight van van Eldijck daer 3 bomkens op staen nast ons lieven Vrouwe 
autaer en daer onder begraven juffr. Cornelia van Eldeijck daer en is geen pladt meer op maer nast 
Ons liven Vrouwe autaer is goede pladts om te graven 
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1802 den 12 april 
Heb iek in de kerck aen den pastoers biekstoel den graven gedempt soo dat daer goede plast is om te 
graven 
 
Nogh den selven dito 
De graven gedempt tussen den aghtersten pilaer tot aen den pilaer nast den noord seij daer is ock 
goede plast 
 
Den selven dito 
Heb ik de graven gedempt 4 plavuijsen van het wit Kruijs nast Onslievrouwe autaer tot aen den serck 
van men Heer van Eldeijck daer is goede plast nog heb ik 7 plavuijsen gedempt neffen den serck van 
Grunsven nast heiligh Kruijs autaer daer is goed plast 
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BEGRAVEN REGISTER VAN LIJKEN BEGRAVEN IN DE KAPEL VAN 
S.SALVATOR VAN BAARLE NASSAU GEHOUDEN DOOR DEN 
DOODGRAVER W. BOUMANS EN ZIJNE OPVOLGERS 
BEGINNENDE MET DE JAER 1723 EN EINDJAER 1804 
 
1723 den 27 februarius 
Heb ik juffr. Luijckx van Turnhout begraven in den Capelle van Neijhoven in de koor nast den 
noordekand 5 voet uijt de meur rakende met het hofd midden tegen het blind ligh ende 
met de voeten midden tegen het erste wapen 
 
1723 den 5 meij 
Heb ik men Heer Marijnis van Gils fabrik der Stadt Breda begraven in de Capelle van Neijoven midden 
in de koor rakende met het hoft aen de trede gelijk men op gadt en met de 
voeten te midden tegen het erste wapen 5 voed diep 
 
1723 den 16 junius 
Heb ik men Heer van Veggelen domine van Baerle Nassou begraven 2 voed voor den voed van den 
prikstoel ins de Capel tot Neijoven 5 voed diep 
 
1726 den 3 april 
Heb ik den voster van Opstal begraven boven op juffr. Luijckx daer is nog plats voor een op 
De erste vrouw van den kuster van Gils leijd begraven voor den prikstoel rakende met de voeten aen 
den optre 
 
1728 den 15 meij 
Heb ik men Heer Peter van Brenase Stadthouder van Breda begraven in de St. Salvatoris Capel 
rakende te midde tegen het gestolt met de voeten daer en is geen plats meer op maer 
aen weder seijts is goede plats 
 
1730 den 21 september 
Heb ik de vrouw van den kuster van Gils begraven in het midden van de koor rakende met de voeten 
aen den optre daer en is geen plats meer op maer aen wederseijts is nog goede plats 
 
1733 den 14 januwarius 
Heb ik dde Heer Goswinnus van Brenase Contraleur der Stat en Baronie van Brda begraven onder 
den serck van seijn broer en daer is geen plats meer op 
 
1734 den 14 januwari 
Heb ik het kind van Monseur Pistorius begraven in de S.Salvatoris Capel 3 plavuijsen van den meur 
aen den noord seij rakenden met de voeten tegen den optre 4 voed diep 
 
1735 den 12 desember 
Heb ik de moeder van de vrouw van Jan de Kock begraven in de S.Savatoris Capel rakende met het 
hofd tegen den optre omtrent eenen voed uijt de middelt nast de  son seij 5 voed diep daer is goede 
plats voor een op en nast de son seij is alle mael goede plats 
 
1736 den 11 meij 
Heb ik het graft gemakt voor den vader van de vrouw van men Heer Kots tusschen men Heer van Gils 
en juffr. Luijckens 5 1/2 voed diep 
 
1739 den 18 april 
Heb ik het graft gemakt voor het kind van de W.E.Heer Pieter Daniel Hasselaer in de S.Savatoris 
Capel neffen den serck van de Heer Pieter van Bernage aen de suijdseij rakende met het hofd aen het 
aghterste eijnd van den serk gelijck 3 voed 1/2 diep 
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1739 den 4 desember 
Heb ik het graft voor het kind van monseur Pistorius gemakt in het ander en dat erste daer uijt gedaen 
vier voed diep 
 
1740 den 21 januwari 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van mons. Pistoorius tollenaer tot Baerle Nassouw 6 steenen 
van de meur aen den noorden kand neffen de kinderen 5 voed diep 
 
1741 den 20 februari 
Heb ik het kind begraven van de Heer Foris van Gils schtent van Alphen Bael en Kaem in de 
S.Savatoris Capel rakende met het hofd aen den aghterste eijnd van den serk van de Heer Pieter van 
Brenggi nast den noorden kand 4 voed diep 
 
1741 den 19 julij 
Heb ik het kind van mons. Pistorius begraven op het ander daer is nog pladts voor een op 
 
1741 den 9 november 
Heb ik het kind van Jan de Kok begraven neffen de grootmoeder aen de suijd seij vier en eenen 
halven voed diep 
 
1742 den 1 meij 
Heb ik het kind van den wel.E. Heer Piter Daniel Hasselaer begraven op het ander daer is nog plats 
voor een op maer heel ondiep 
 
1742 den 4 september 
Heb ik het kind van Joannes Manuwel begraven in S.Salvatoris Capel 11 steenen oft 6 voed van de 
meur aen den noorden kand neffen de vrouw van Pistorius 5 1/2 voed diep 
 
1743 den 4 october 
Heb ik het kind begraven van de Heer Floris van Giels neffen het ander aen den noorden kand 4 voed 
diep 
 
1744 den 6 meert 
Heb ik den Luitenand Joannes van Alphen begraven 3 voed uijt de meur nast den suijd seij rakende 
met de voeten aen den optre drie voed daer is nog plats voor een op maer heel ondiep 
 
1745 den 5 februari 
Heb ik het graft gemakt voor Adriaen van Giels gewesen koster van Baerle Nassouw 8 voed uijt de 
meur nast den soon seij tussen seijn vrouw en den luijtenand Joannes van Alphen 6 voed diep en het 
graft van seijn vrouw is ingevallen soo dat daer weer goede plats is 
 
Den 8 dito 
Daer op begraven seijn doghter Cornelia van Giels daer is nog plats voor een op 
 
1745 den 31 augustus 
Heb ik begraven Henderik Kersmans woonende tot Poedenroeij en legd aghter in de S.Savatoris 
Capel rakende met de voeten aen den leer op 2 voed naer gelijck men naer den tooren klimd ses voed 
uijt den meur aen de noord seij 3 voed diep daer en is geen pladts meer op 
 
1746 den 13 januwari 
Heb ik het kind van de Wel.E. Piter Daniel Hasselaer begraven op de twee ander daer en is geen plats 
meer op 
 
1746 den 19 februari 
Heb ik Joannes Manuweel begraven op sijnen soon daer is nog plats voor een op 
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1746 den 31 augustus 
Heb ik de vrou van den Wel.E. Heer Piter Daniel Hasselaer begraven neffen haer drie kinderen ontrent 
voed van den serk van den Stathouder Piter van Bernagi nast de son seij 6 voed diep en het kind is 
onder haer geset soo dat op haer nog plats is voor twee en teijne de voeten van de drie kinderen is 
nog goede plats voor twee kleijn of drie die niet te groot seijn 
 
1746 den 7 september 
Heb ik den wel E.Heer Piter Daniel Hasselaer begraven op seijn vrouw daer is nog plats voor een op 
 
1749 den 20 junius 
Heb ik het graft gemakt voor het kind van Deradt boven op Jacobus Manuwel daer is geen plats meer 
op 
 
1749 den 22 desember 
Heb ik het kind van den swager van monseur Pistorius begraven op het kind van den tolnaer daer is 
geen plats meer op maer teijnen het hofd eijnd is goede plats 
 
1750 den 10 september 
Heb ik het kind van de Raed begraven drie plavuijsen van de meur aen den noorde kand en drie voed 
van den optre naer aghteren 4 voed diep daer is nogh plats voor een op dat is te seggen drie voed tot 
aen de voeten en het kind dan nogh te rugh 
 
1753 den 5 meij 
Heb ik het kind van de Raed begraven boven op het ander daer en is geen plats meer op maer teijnen 
de voeten is nog goede plats voor kinderen 
 
1755 den 16 julij 
Heb ik het graft gemakt voor mons. Pistorius in S.Savatoris Capel op seijn vrouw daer en is geen plats 
meer op 
 
1759 den 31 augustus 
Heb ik het graft gemakt voor de vrouw van den doemine Kodts in het graft van haer vader daer de kst 
van vergaen was daer is nog plats voor een op die leijd tusschen juffr. Luijckx en men Heer van Gils 
en de kist van men Heer van Gils is vergaen en van juffr. Luijckx ook soo dat daer ook plats is 
 
1760 den 18 julij 
Heb ik het graft gemakt voor Jost Deradt voster alhier inde S.Savatoris Capel op den Luijtenant 
Joannes van Alphen daer en is geen plats meer op die leijd 3 voed van de meur nast 
de suijd seij met de voeten tegen de optre 
 
1761 den 5 october 
Heb ik het graft gemakt voor den domine Jacobus Codts in de S.Savatoris Capel op seijn vrouw daer 
en is geen plats meer op die leijd tusschen juffr. Luijckx en men Heer van Gils 
Dese kiste seijn allebij vergaen soo dat daer weer plats is om kiste in te setten 
 
1762 den 8 meerd 
Heb ik den serk gelight en daer onder begraven den W.E. gestrende Heer Bernaerd Brengius in seij 
wel E. leven oudt borgemeester en regende schepene der Stadt Breda daer is nog plats voor 2 op 
wand dese kiste van den stathouder en seijn broer waren vergaen en de benders van den stathoudern 
en seijn broer seij in eenkleijn kistie gedaen en dat kistien is wederom boven op Brengel geset soo of 
het gebeurd dat dese serk wederom most gelight worden om geen abuijs te hebben soo moet dat 
kleijn kistie daer uijt gedaen worden om de andere kist op Brengius te konne setten dan is daer nog 
plats voor 2 op 
 
1766 
Heb ik het kind van van Gaerd voster aöhier begraven in de S.Savatoris Capel dat leijd 10 plavuijsen 
van de aghter de deur en 3 plavuijsen van den meur nast den noorden kand 
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1766 den 18 october 
Heb ik het graft gemakt voor Pitronel Suijkermans in de S.Savatoris Capel die leijd 8 voed uijt de meur 
nast de suijd seij met de voeten tegen de optre begind haer graf daer en is geen plats meer op maer 
aen wederseijds is goede plats maer op Piternel Suijkermans is nog plats voor kinderen 
 
1767 den 6 meerd 
Heb ik het kind van den tolnaer Wilvers in de Capel begraven 5 plavuijsen van de aghter deur en 3 
plavuijsen van de meur nast den noorden kant 
 
1772 den 18 desember 
Heb ik het graft gemakt in de S.Salvatoris Capel voor menij Suijkermns Joanna Masuwael die leijd 7 
plavuijsen uijt de meur nast den suijd seijbegind haer graft met de voeten tegen den optre daer is nog 
plats voor een op maer niet te diep 
 
1775 den 11 februari 
Heb iek het graft gemaekt voor mester Donisius Suijkermans Kuster alhier die leijd op seij maseur 
Joanna ;Masuwael daer en is geen plats meer op maer nast de suijd seij id goede plats want de kist 
van den luijtnand van Alphen is vergaen 
 
1776 den 2 julij 
Heb ik het graft gemaekt voor Adriana van Gert in de S.Salvator Capel die leijd in het midde van de 
koor rakende met de voeten aen den optre daer is nogh plats voor 2 of 3 op 
 
1777 den 25 october 
Heb ik het graft gemaekt voor Joannes Ernst in de S.Savatoris Capel in het ruijen die leijt aen de 
seijdeur aen de suijd seij 5 voed van de meur dan begindt dat graf en met de voeten den hoek van de 
Kruijskoor gelijck daer en is geen plats meer op 
 
1779 den 11 september 
Heb ik het graft gemakt voor den soon van den Voster Jan de Meijer die leijdt 7 plavuijsen van de 
scheijinens en 1 ½ plavuijs van de seijmeur nast de noord seij dan begindt dat graft en is lanck 7 
plavuijsen daer is nogh pladts voor een kleijn op 
 
1779 den 2 october 
Heb ik den sercl gelight in de S.Savatoris Capel en daer onder begraven de vrouw van den wel E. 
gestrenge Heer Bernaert de Brengius in sijn wel E. leeven oud Borgemeester en regeerende scheepen 
der Stadt Breda daer is nogh pladts voor een op 
 
Den 15 october 
Heb ik het fraff gemaekt voor Adriaen van Gaerdt boven op sijn grootmoeder daer is nog pladts voor 
een op 
 
1780 den 11 februari 
Heb ik het graft gemaekt voor mondeur Riemen Snijders woonaghtig tot Hoghstraten die leijdt met het 
hofd 1 plavuijs van de deur gelijck men van binnen in de koor gaen en 3 1/2 plavuijs van de meur aen 
de noord seij dan begindt dat graft daer is nogh npladts op voor een lage kiest of anders voor kinderen 
 
1781 den 18 april 
Heb ik het graft gemaekt onder den serck in de S.Salvatoris Capel voor de heer secritaris van 
Veggelen Bedinder is dat ampt tot Etten en de Leur en die leijd uijt de midden van den serck 1 1/2 
plavuijs nast den norden kandt soo dat den serck maer bedeckt de kist ontrent de helft 5 voed diep 
daer is nogh pladts op voor 1 en op Mevrouw Brengel is nogh pladts voor een op soo dat onder den 
selven serck nogh conne leggen 2 kisten maer heel ondiep en aen de suijt seij onder den selven serck 
als mens 2 plavuijsen bij nempt buijten den serck is dan oock goede pladts onder den selven serck 
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1782 den 12 juni 
Heb ik het grake gmaekt voor het kindt van den voster Meijer dat Leijdt op het ander daer en is geen 
pladts meer op die leggen 7 plavuijsen van de scheijmeur en 1 1/2 plavuijs van de seijmeur dan 
begindt de grafkens aen het voeteijnd en aen het hofdeijnd onder de 7 plavuijsen is goede plats 
 
Den 27 julij 
Heb ik het graft gemaekt van de vrouw van Dionisius Suijkermanss die leijdt 4 plavuijsen van de meur 
nast de suijd seij met de voeten tegen den optree dan begindt dat graf daer is nogh pladts voor een op 
in de S.Salvatoris Capel 
 
1783 den 28 november 
Heb ik het kindt van mons. Wolvers begraven in de S.Salvatoris  Capel en dat elijdt 5 plavuijsen van de 
aghter deur en 3 1/2 plavuijs van de seijmeur aen de noorde kandt dan begindt dat grafke het graft is 
lanck 6 plavuijsen teijne dit graft is pladts tot aen den optre en onder de 5 plavuijsen tot aen den deur 
is pladts voor kleijn kinders maer op dit kindt is geen pladts meer op maer nast den priekstoel beneven 
dit kindt is goede pladts 
 
Den 30 desember 
Heb ik het graft gemaek voor Anthoni Bust in de S.Salvatooris Capel op vrouw Suijkermans daer is 
geen pladts meer op maer onder de vier plavuijsen nast de meur is goede pladts gebooren in 
Willemstadt 
 
1784 den 5 julij 
Heb ik het kindt van men Heer Hofmans begraven in de S.Salvatoris Capel dat ligt 13 plavuijsen van 
den optre na boven en 2 placuijsen van den serck begindt dat graft aen de noord seij daer en is geen 
pladts meer op maer neven aen is alle goede pladts 
 
1786 2 maart 
Heb ik het graft gemaekt voor Anna Krips in de S.Salvatoris Capel in het ruijm die leijt aen de seijdeur 
aen de suijt seij 7 voed van de meur bdegint dat graft en met de voeten 2 voet den hoek van de 
Kruijskoor voor bij daer is nogh pladts voor een op 7 voet lanck 
 
Den 15 april 
Heb ik het grafke gemaekt in de S.Salvatoris Capel voor het kindt van den voster Meijer dat leijd 2 
plavuijsen van de scheij meur en 2 plavuijsen van de seij meur aen de noord seij dan begint dat grafke 
6 plavuijsen lanck daer is nogh pladts voor een op en nast en priekstoel is oock pladts 
 
1787 den 21 juni 
Heb ik het graft gemekt voor den heer Gregorius Nieuwland schoutet van Alphen Bael en Caem die 
leijt in de S.Salvatoris Capel met het hoft tegen de optre en met de voeten tegen den serck ontrent 
eenen voed uit de middelt nast de son seij dan begint dat graft daer is nog pladts 
voor een op 
 
1790 den 22 meij 
Heb ik het graf gemaekt voor Anna Magrita Jansen in de S.Salvatoris Capel die light 9 plavuijsen van 
den optre om hogh dan begindt dat graft en 3 plavuijsen van de meur nast de suijd seij daer is nogh 
pladts voor een op en onder de 9 plavuijsen tot aen den optre is goede pladts sij leijt onder de 
sijbancken 
 
1791 den 13 april 
Heb ik het graft gemaekt in het ruim van Piter Sinner ondervoster alhier 6 voet uijt de meur nast den 
osten kant van de hoghkoor te meten en 15 voedt uijt den gevel nast den noorde kant in de Kruijskoor 
dan begint dat graft daer is nogh pladts voor een op 
 
1792 den 1 desember 
Heb ik het graft gemaekt in het ruijm in de S.Salvatoris Capel voor Catriena Seggelaer die leijt met de 
voeten tegen het hoft van Pieter Singener daer is nogh plast voor op en op Pieter oock 
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1792 den 22 desember 
Heb iki mevrouw van Veggle gewese huijsvrouw van de Heer offecier T.van Giels schout van Alphen 
Bael en Caem begraven inde S.Salvatoris Capel beneven den serck aen de noort seij daer isgeen 
pladt meer op vast neffe onder 3 plavuijse is goede plats tot aen het gestolt en het kint van Entens leijt 
aen dese mevrouw 
 
1794 den 16 october 
Heb ik het graft gemaekt in de S.Salvatoris Capel voor Lena Wolfers die leijt 1 plavuijs van de middel 
deur gelijck men van binne in de koor gaet en 3 1/2 plavuijs van de seij meur nast den noorden kant 
daer is nogh plats voor een op 
 
1795 den 30 meij 
Heb ik het kindt van de heer Enten begraven in de S.Salvatoris Capel op de voeten van mevrouw van 
Veggelen daer en is geen plats meer op maer op het hofteijnt is nogh pladts voor een kint op 
 
Den 14 julij 
Heb ik het graft gemaekt voor de vrouw van menHeer Enten in de S.Salvatoris Capel vast neven den 
sercck van den Stathouder Bredsi het hoft met den serck gelijck aen den suijt seij daer is nog pladt op 
voor 1 kist en neven mevrouw leijt de Heer Hasselaer die kist is vergaensoo dat daer ock plats op is 
 
1799 dn 30 april 
Heb ik het graft gemaekt in de S.Salvatoris Capel voor de vrouw van den domine Valck die leijt op 
Lena Wolfers daer is geen pladt meer op maer daer is nogh pladt onder 3 ½ plavuijs nast den norden 
kant neffen de meur 
 
1799 den 22 meij 
Heb ik het graft gemaekt voor Jan van Ghert inde S.Salvatoris Capel schoolmester en kuster alhier die 
leijd 1 1/2 plavuijs van de meur nast de suijt seij met de voeten tegen den optre daer en is geen pladt 
meer op maer neven hem is nogh goede plats 
 
1800 den 25 januwari 
Heb ik het graft gemaekt in de S.Salvatoris Capel voor mevrouw Catriena Sofia Breugel gewese 
huijsvrouw van de Heer secritaris van Veggelen op de vrouw van de Heer Enten daer 
en is geen pladt meer op maer neffen aen de suijt seij is goede pladt want de kist van de Heer 
Hasselaer is vergaen 
 
1801 den 5 januwari 
Heb ik het graft gemaekt in de S.Salvatoris Capel voor den voster Conraet Meijer die leijdt  steenen 
van de scheijmeur aen den noorde kandt van de deur daer is nogh pladt voor 1 op en teijen de voeten 
tot aen den optre is alle goede pladts want de kisten sijn vergaen 
 
Den 29 october 
Heb ik inde S.Salvatoris Capel het graft gemaekt voor de vrouw van de Heer van Straten die leijdt in 
het graft van de Heer Hasselaer daer en is geen pladt meer op maer aan hofteijnt tot aen den optree 
tusschen de gestrebte aen de suijt seij is plats want de kiste seijn vergaen 
 
1801 den 29 october 
Heb ik het graf gemaekt voor Ali van Straaten huijsvrouw van A.van Reijn van Alkema die leijt in het 
graf van de Heer Hapellaen daer en is geen plaats meer op maer aen t hoofdeijnt tot aen den optree 
tusschen de gestoelt aen de zuijdzijde is plaats want de kisten sijn vergaen 
 
1802 den 8 julij 
Heb ik kent van Piter Meijris begraven in de S.Salvatoris Capel dat leijt met de voeten tegen den optre 
aen de nortseij 1 1/2 plavuijs van de meur omdat onder een fondament in is 4 plavuijsen lanck daer is 
nogh plats op voor een kleijn op 
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1803 den 21 februari 
Heb ik het ggrat gemaekt in de S.Salvatoris Capel voor de Heer secritaris Adriaen Enten die leijt 
beneffe mevrouw van Veggeken neffe den serck nast de nortseij tot aen het gestolt tegen de emur en 
is geen pladt meer als voor kleijn kinders 
 
1803 den 20 meij 
Heb iki voor Peter de Bason sij kindt in de S._Salvatoris Capel het graffe gemaekt dat leijt binne de 
tuijn van den priekstoel 3 plavuijsen van de meur aen de suijt seij dan begint dat graf 5 plavuijsen lanck 
daer is nogh pladt voor een kindt op 
 
Den 30 meij 
Heb voor de vrouw van Fransus Veldermans van Giel in de S.Salvatoris Capel het graft gemaekt en 
die legt 9 palvuijsen van de buijte meur aen de nortseij en met hoft tegen de bouwe meur en met de 
voeten onder het gestolt daer is nogh pladt 2 op en beneffe dit graft nast den suijtseij is goede pladt en 
tussen Lena Wolfers en dit graft leggen 3 plavuijsen vast is goet voor kinders te begraven 
 
1804 den 18 september 
Heb ik het kind van Piter Bason in de S.Salvatoris Capel begraven dat leijt op het ander daer is geen 
plats meer op maer neffen aen nast den priekstoel is goed plats voor kinderen 
 
1790 den 27 juni 
Is door de regenten van Baerle geordoneert van wegens de graven te maken in de S.Salvatoris Capel 
In het koor boven den optree van een graft onder plavuijsen  3 - 10 - 0 
Beneden optree onder plavuijsen       2 - 10 -0 
Buijten het koor                       1 - 5 - 0 
Onder een serck die te lighten en wederom te leggen   7 - 0 - 0 
 
 


