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Bezoek aan begraafplaatsen 
met een erfgoedbril voor 

het basisonderwijs.
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Voorwoord

Beste leerkrachten van het basisonderwijs,

Elk jaar rond 1 november wordt er met jullie leerlingen gewerkt rond Allerheiligen en Allerzielen. Respect voor de 
doden zit al lang in onze cultuur ingebakken. Stille getuigen hiervan zijn de vele begraafplaatsen in West-Vlaanderen. 
Waarom deze niet eens bezoeken met een erfgoedbril op?
Deze bundel wil jullie hierbij helpen en biedt een werkboekje voor de leerlingen, een handleiding en vooral heel wat 
achtergrondinformatie. Bekijk zeker ook ons ander boeiend lesmateriaal op de website: 
www.west-vlaanderen.be/erfgoed 

We wensen jullie een boeiende, ingetogen zoektocht.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor erfgoed 
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Speuren naar erfgoed op 
een begraafplaats.
Achtergrond bij een bezoek aan een begraafplaats

Begraafplaats of kerkhof?

Even terug in de tijd

Begraafplaatsen na 1800

Een blik op het ontstaan van de begraafplaatsen
De aanleg van de buitenbegraafplaatsen, na 1800, had 
zo zijn redenen. Vooral de nood aan hygiëne speelde 
een grote rol. Het waren vooral Jozef II en Napoleon 
die deze buitenbegraafplaatsen lieten aanleggen. Dit 
door grote bevolkingsgroei in de 19de en 20ste eeuw. 
Vooral de steden kende een enorme bevolkingsgroei. Op 
die manier waren de kerkhoven in de binnenstad snel 
vol. Op vele plaatsen zelfs overvol. Men begon op die 
manier te beseffen dat men om hygiënische redenen 
niet langer meer kon begraven binnen de stadsmuren en 
op de kerkhoven rond de kerk. Toen kwamen de eerste 
begraafplaatsen. Niet langer rond de kerk gevestigd en 
buiten de bebouwde kom aangelegd.

Buiten de stadsmuren begraven
In 1787 werd er in Madrid beslist dat begraafplaatsen 
buiten de stadmuren moesten worden aangelegd. 
Zo werd in Italië het begraven in kerken verboden 
rond het jaar 1803. Engeland bleef langer dan 
de landen op het continent in kerken en steden 
begraven. In de Nederlanden ging de verhuizing naar 
de buitenbegraafplaatsen minder vlot. Het was bij 
bevel van Napoleon dat de doden begraven diende te 
worden buiten de stad. Toch verliep dit niet goed. Na 
vertrek van Napoleon leefde de oude gewoonten van de 
uitvaartcultuur weer op in de Nederlanden.

Sint andries Roeselare - Beveren Sint-Andries 
Van Maeckelbergh Monique Robert De Vriese

Willem I
Het duurde tot 1829, toen Willem I bij Koninklijk 
Besluit, besloot dat de steden en dorpen die meer dan 
duizend inwoners telden, minstens één begraafplaats 
diende te hebben buiten de bebouwde kom. Nieuwe 
begraafplaatsen mochten enkel worden aangelegd buiten 
de bebouwde kom. Daarom werd er niet minder rond 
en in de kerk begraven. De Kerk zag hun inkomsten van 
het begraven in en rond de kerk niet graag verdwijnen. 
De angst om het verlies van de impact op de bevolking 
wanneer zij een belangrijk onderdeel van de lijkbezorging 
uit handen zou moeten geven, was nog groter.

De Koninklijke familie wordt nog altijd begraven 
in een kerk
Vandaag de dag kan men nog steeds begraven in 
bepaalde kerken. Dit is mogelijk voor onze bisschoppen 
en Koninklijke familie. In Laken hebben ze een crypte 
aangebouwd aan de kerk. Toch verdwenen de kerkhoven, 
rond de kerk, het meest in de 20ste eeuw. Vooral op 
plattelandsgemeenten bleef men lang rond de kerk 
begraven.

Stinkend rijk
Arme mensen kregen buiten een plekje op het kerkhof, 
rijke mensen binnen in de kerk onder de vloer. Omdat 
de afdichting van de graven niet optimaal was, kwam de 
geur van het ontbindende lichaam de kerk binnen. Dit 
was tijdens de kerkdienst of mis te ruiken, en werd dan 
weggewerkt met wierook.

Hergebruik van graven
Wie dat wil, kan zich vanaf nu in bepaalde gemeenten 
laten begraven in een oud graf van andere overledene 
en dat met behoud van de bestaande zerk. Normaal 
wordt na afloop van een concessie het oude graf gewoon 
weggenomen. En dat is in veel gevallen een verlies voor 
de begraafplaats. Met het overnemen van een oude 
grafzerk hopen de gemeentebesturen dat een stuk 
patrimonium bewaard wordt en het zou ook een stuk 
goedkoper zijn dan een nieuw graf.

Grafmonument
Het grafmonument was vroeger de uitdrukking van 
het leven van één of meerdere individuen. Het moest 
een verhaal vertellen over het beroep van de begraven 
personen, hun status, ideologie, religie, enzovoort. Dit 
gebeurde door middel van typologie, sculptuur, epigrafie, 
iconografie en heraldiek. Een funerair monument was 
dus het resultaat van zeer doordacht maatwerk. Het was 
de bedoeling dat de bezoeker van het grafmonument de 
overledenen zou herdenken zoals ze ooit geleefd hadden.

Een funerair monument is een symbiose van architectuur, 
sculptuur en toegepaste kunst. Het ene element is 
onlosmakelijk verbonden met het andere. Het funeraire 
monument was niet enkel het werk van een steenkapper; 
ook beeldhouwers en architecten ontwierpen en 
realiseerden grafmonumenten. Vaak was er een grote 
invloed en een nauw samenwerkingsverband tussen 
hen: een grafkapel werd ontworpen door een architect, 
uitgevoerd door een steenkapper en de beeldhouwer 
realiseerde de sculptuur, zoals een medaillon of een 
buste. Een funerair monument kent steeds een diversiteit 
in vormen en stijlen.

Gits
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EPIGRAFIE, FOTO’S, HERALDIEK EN KENTEKENS

Epigrafie
De epigrafie van een grafmonument is de inscriptie die 
erop is aangebracht. De grafopschriften identificeren de 
personen die daar begraven liggen. Ze helpen je op weg 
om op zoek te gaan naar het levensverhaal van 
deze personen.

Grafische vormgeving
De grafische vormgeving duidt op de visuele vormgeving 
van de epigrafie op het funerair monument. Hierin zijn er 
vier mogelijkheden. Er worden vaak verscheidene opties 
gecombineerd op een grafmonument. 

Verdiepte epigrafie
Bij verdiepte epigrafie zijn de letters uitgehouwen uit het 
gesteente. De letters zijn instulpingen in het gesteente.

Verheven epigrafie
Bij verheven epigrafie worden de letters ook uitgehouwen, 
maar op zo’n manier dat ze als het ware op de steen 
liggen. Hier is er sprake van een soort laagreliëf 
van letters 

Opgelegde epigrafie
Bij opgelegde epigrafie zijn de letters gevormd in een of 
ander materiaal, vaak brons. Ze worden vastgemaakt 
door middel van enkele gaatjes in de ondergrond, zodat 
de letters zijn vastgehaakt in het gesteente.  

Roeselare-Beveren - A.Lietaert

Roeselare-Beveren - A.Lietaert

Roeselare-Beveren - familie Cyriel Caen Vanclooster

Roeselare-Beveren - familie Aloïs Vermandere G.Vansteeland

Izegem - familie W.Bourez Kesteloot

Wervik - Jeanne Descamps, Delodder Gerard, Sarazin Paula en dochter Anita

Roeselare-Beveren - Raf Deltour Maria RoelandtGits - Heldenzerk Rodolf Callewaert

Ingekleurde epigrafie
Bij ingekleurde epigrafie zijn de letters voorzien van een 
kleurig laagje verf, zodat de epigrafie meer opvalt. 

Schriftsoort
De schriftsoort duidt op de stijl van de aangebrachte 
epigrafie. Er zijn talrijke schriftsoorten mogelijk, maar dit 
zijn enkele voorbeelden die vaak voorkomen:

Latijns schrift
Het Latijnse schrift is het best te omschrijven als de 
weergave van tekst in de vorm van hoofdletters. 

Gotisch schrift
Het gotische schrift is gekenmerkt door een zekere 
hoekigheid. De bochten in de letters zijn niet rond, maar 
gebroken. De letters staan ook dichter opeen en ze 
worden gevormd door losse, rechte halen. 

Moderne kalligrafie
Bij moderne kalligrafie worden de letters op een sierlijke 
en hedendaagse manier weergegeven. 
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Foto’s

Porseleinfoto
Porseleinfoto’s zijn de oudste vorm van fotografie op 
begraafplaatsen en kerkhoven. Rond 1900 verdreven ze 
de traditie van bustes en medaillons van de overledenen 
op grafmonumenten. Een porseleinfoto wordt gemaakt 
door een foto in een porseleinen oppervlak te branden. 

Signering
Deze porseleinfoto is gesigneerd.   

Fotogravure
Bij een fotogravure wordt het portret van een overledene 
in het materiaal gegraveerd.  

Heraldiek
De heraldiek is de studie van wapenschilden. 
Familiewapens werden vroeger gebruikt als 
herkenningsteken. Binnen het funerair onderzoek kan 
dit nuttig zijn om begraven personen te identificeren. Het 
beschrijven van een wapenschild is zeer complex en vergt 
voldoende kennis. De wapenbeschrijving of blazoenering 
is gebaseerd op strikte conventies. Door deze complexiteit 
is het vaak nuttiger om een foto van het wapenschild in te 
voegen in plaats van het te beschrijven.
Een algemene bron is de website www.heraldica.org. Een 
zeer interessant boek over heraldiek is Wapenboek van 
de Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw van Luc 
Duerloo en Paul Janssens.

Wervik - Hr. Canille-Henri Nisen en vrouw Flavie Ghesquière

Gits - Elmar Van Biervliet

Sint-Andries - Jules Denolf en familie

Architectuur

Signering
Op sommige funeraire monumenten staat de naam 
van de ontwerper of uitvoerder. De ontwerper kan een 
steenhouwer, beeldhouwer of architect zijn. Een architect 
ontwerpt voornamelijk kapellen, tempels, stèles of zuilen, 
terwijl een beeldhouwer voornamelijk engelen, reliëfs en 
beeldhouwwerken ontwerpt. De steenkapper is vertrouwd 
met het hele gamma van de funeraire kunst. 
Een grafmonument werd vaak gekozen uit een catalogus 
of modelboek. De steenkapper maakte dan een 
gepersonaliseerde versie van het model. Vaak zie je dan 
ook talloze variaties op eenzelfde bekend ontwerp. Een 
voorbeeld van een modelboek is het Album Fonteyne.  

Typologie
Funeraire monumenten bestaan in de meeste gevallen 
uit een architecturale basis zoals een obelisk of een zuil. 
Deze architecturale basis noemt men een typologie. 
Een typologie is vaak verbonden met een bepaalde 
historische stijl en tijdsperiode. Soms is een typologie 
symbolisch geladen. De zuil is bijvoorbeeld een typisch 
neoclassicistisch grafmonument. Als deze zuil is 
afgebroken, verwijst dit heel vaak naar het vroegtijdig 
overlijden van de begraven persoon.
Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke 
architecturale typologieën in de funeraire traditie. 
Deze types kunnen als zelfstandig funerair monument 
voorkomen, maar er zijn ook combinaties mogelijk.

Aediculum (Latijn voor tempeltje)
Een aediculum is samengesteld uit pilasters, een 
hoofdgestel en een fronton met een puntgevel en 
vormt de omkadering van een nis, waar beelden of 
gedenktekens in staan. Een aediculum bevat dikwijls 
verschillende natuurstenen onderdelen. Sinds de 
Italiaanse renaissance is dit decoratiemotief terug 
populair geworden. 

Vanaf de zestiende eeuw verspreidde het zich ook in onze 
contreien. Een portiek wordt in de funeraire architectuur 
vooral gebruikt als versiering van de voorzijde van een 
grafkapel en als nis voor een beeld. 

Baldakijn
Een baldakijn is een open nis, gevormd door zuilen of 
kolommen die op een voet of verhoog rusten en een 
overkapping dragen. De afgeschermde ruimte biedt 
plaats voor vazen of beelden. Het gedenkteken is meestal 
opgebouwd uit blauwe hardsteen, graniet of marmer. 

Sint-Andries - familie 
Coppetiers de Madre de 
Maliville

Sint-Andries - familie de 
Formandir de la Cazerie

Izegem - familie Parret

Roeselare-Beveren - alliet alberic callebert irena
Izegem - familie Parmentier

Izegem - familie pierre joseph parmentier
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Cyppe 
Een cyppe is een monumentaal funerair monument in de 
vorm van een afgeknotte piramide. Deze vorm is nauw 
verwant met de obelisk en de sarcofaag. Een must om 
te kunnen spreken van een cyppe is de akroterie, de 
bekroning van een geveltop of -hoek. Deze architecturale 
typologie is afkomstig uit de klassieke oudheid en 
werd vooral populair na 1840. De cyppe werd net als 
de grafkapel en de obelisk een prestigemonument. 
Voorbeeld: Cyppe in combinatie met een kruis. 

Grafkapel
Een grafkapel is een klein, toegankelijk gebouwtje, 
traditioneel opgetrokken uit baksteenmetselwerk met 
een leien dakbedekking, maar soms ook uit complexere 
vormen met natuurstenen koepeldaken, zuilen… De 
openingen zijn afgeschermd met houten, soms bronzen 
of ijzeren schrijnwerk en glas-in-loodramen. De toegang 
heeft meestal een hekwerk. De ruimte bevat een altaar 
en is versierd met beelden, vazen, beschilderingen… de 
grafkapel werd vooral populair na het keizerlijk edict van 
Jozef II in 1784. De grafkapel was een substituut voor de 
traditie van het begraven in de kerk. De mensen namen 
de grafkapellen uit de zijbeuken van kerken weg en 
brachten die over naar begraafplaatsen. Zo ontstond de 
grafkapel als funerair monument. Dit werd zeer populair 
in de negentiende- eeuwse funeraire cultuur. 
De grafkapel heeft geen band met één specifieke 
stijl. Deze architecturale typologie kwam voor in 
neoclassicistische, neogotische, neoromaanse 

en neobyzantijnse stijlen.
Een grafkapel werd aan de voorkant vaak versierd 
met een aediculamotief. De dakbedekking bestond 
voornamelijk uit een zadeldak. De nabestaanden van de 
overledene konden de grafkapel binnengaan via een deur 
aan de voorzijde. Het interieur werd soms opgesmukt met 
een altaar, bidbank, kandelaars, beelden, mozaïekvloeren, 
glas-in-loodramen en brandglas. De toegang tot een 
grafkapel, een poort of drempel symboliseert de overgang 
van de wereld van de levenden naar de wereld van 
de doden. 

Izegem - Louis Joseph Ameye Melanie Francoise Vanmellaerts

Izegem - familie J.Vercoutere Coudron Roeselare-beveren - familien seys en fol

Roeselare-Beveren - priesterkapel

Oude stedelijke begr roeselare - familie Vanwalleghem Faigt

Roeselare-beveren - alexander theophiel vansteelandt

Grafkruis
Een grafkruis is een vrijstaand kruisvormig element. 
Natuurstenen, gietijzeren en betonnen kruisen zijn 
meestal uit één stuk vervaardigd en zitten rechtstreeks 
in de grond of zijn gevat in een betonnen of natuurstenen 
sokkel die zich grotendeels onder de grond bevindt.  
Houten kruisen zijn samengesteld uit een stijl en een 
dwarsregel en zijn rechtstreeks in de grond geplaatst. 
Kruisen kunnen een afdekking hebben. Gietijzeren 
kruisen werden vooral opgetrokken tussen 1840 en 
1960. Kruisen van voor 1800 komen in Vlaanderen nog 
nauwelijks voor. Kruisen werden de laatste jaren massaal 
verwijderd wegens hun slechte conditie. Zowel houten als 
gietijzeren kruisen zijn erg onderhoudsgevoelig. 

Graftrommel
Een bloementrommel of grafkransendoos werd tussen 
1880 en 1945 vaak gebruikt als funerair monument of 
ter decoratie van een grafmonument. Deze traditie was 
zeer populair in de eerste helft van de 20ste eeuw maar 
verdween na de Tweede Wereldoorlog. De overgebleven 
bloementrommels krijgen het zwaar te verduren door de 
weersomstandigheden.  

De trommel of doos is meestal ovaal van vorm en 
een twintigtal centimeter hoog. De trommel werd 
hoofdzakelijk uitgevoerd in zink, maar er bestaan ook 
blikken, ijzeren, koperen en bronzen trommels. De 
doorsnede varieert tussen 30 centimeter en 1 meter. 
Als de binnenkant van de trommel geverfd was, was 
dit voornamelijk in het wit. De buitenkant werd zwart 
geverfd. Door de slechte hechting van de verf zijn deze 
sporen vaak verdwenen. Aan de voorzijde is de trommel 
afgesloten met een dunne, doorzichtige glasplaat. De 
kunstbloemen en –planten werden vervaardigd in zink of 
steengoed. De kransen bestonden vooral uit eikentakken, 
lauriertakken, palmtakken, klimop, rozen, lelies en 
aronskelken. De krans werd soms ook voorzien van een 
rouwlint in metaal of stof. 
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Grafzerk
Een grafzerk is een liggende plaat, meestal van 
natuursteen of architectonisch beton die het graf afdekt.  
De plaat kan rusten of een gemetselde fundering, een 
grafkelder of ingeheide paaltjes.  De funderingen zijn 
soms miniem, waardoor de plaat gemakkelijk verzakt of 
beschadigd raakt bij het inklinken van de kist. Een vlakke 
grafzerk is een liggend paneel ter afdekking van een graf. 
Het kan in diverse steensoorten vervaardigd worden, 
zoals blauwe hardsteen en arduin. Deze typologie wordt 
voorzien van epigrafie en iconografische en decoratieve 
motieven. 

Obelisk
Een obelisk is een natuurstenen monoliet in de vorm van 
een vierkante zuil die naar boven toe spits uitloopt. Ze 
verwijst naar de oud-Egyptische cultuur. 

Pinakel
Een pinakel, een neogotisch grafteken dat erg geliefd 
was in de 19e eeuw, is meestal van blauwe hardsteen 
met een geometrische opbouw. De meeste hebben een 
voet, een schacht en een spits met een kruisbloem 
als topbekroning.  De schacht heeft een vierkante 
of rechthoekige doorsnede.  Typisch zijn de hogels, 
ornamenten in de vorm van een gekruld blad en knop 
of een bloem op de snijvlakken van de spits.  Een 
pinakel is een neogotische funeraire typologie. Een 
pinakelmonument is een slanke beëindiging van een 
architecturaal element in de vorm van een spits gotisch 
torentje. Een pinakelmonument is opgebouwd uit een 
voet, een schacht of lijf en een spits of kepel. De schacht 
is steeds vier- of achthoekig van doorsnede en vaak 
versierd met cassementen (uitgespaarde velden) in de 
vorm van een driepasmotief. Dit is een geometrisch 
motief in de vorm van een klaverblad met drie lobben. 
Het bestaat uit drie geometrische cirkels die elkaar 
overlappen.De spits is vaak versierd met hogels 
(gebeeldhouwde gotische ornamenten in de vorm van 
een bloem, knop of opgekruld blad) en bekroond met een 
kruisbloem. Een pinakel is zeer typisch voor de gotische 
architectuur. Het werd toen gebruikt ter versiering van 
vensters, portalen, steunberen, torens, enzovoort. Sinds 
de negentiende eeuw werkte men een pinakel ook uit 
als funerair monument of herdenkingsmonument. Het 
gebruik van een pinakel in de funeraire traditie bleef niet 
beperkt tot België; ook in Italië, Duitsland en Nederland 
komen pinakelmonumenten voor op kerkhoven en 
begraafplaatsen. 

Wervik - Braem Noel Haubourden Angele

Sint-Andries - Coppetiers ‘t Wallant Izegem - familie Carpentier

Wervik - slachtoffers WOII

Oude stedelijke begr Roeselare - Charles Lobelle en familie

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Denys Tailleu

Izegem - Lucille Van den Bogaerde

Sarcofaag
Dit grafteken ziet eruit als een doodskist, is opgebouwd 
uit monolithisch natuursteen en rust in zijn geheel op de 
volle grond of staat op poten. Het kan vrij sober, eenvoudig 
of rijkelijk versierd zijn. Soms is het afgeschermd door 
een hekwerk of kettingen. 

Serre
Een serre is een metalen skeletstructuur waarin 
glas gevat zit met stopverf.  Ze rust meestal op een 
natuurstenen voet of boord en overkoepelt het graf. 
Grafserres waren ooit courant, maar zijn door hun broze 
opbouw en onderhoudsgevoelige structuur grotendeels 
verdwenen.

Stèle
Een stèle is een stenen paneel of pijler. De doorsnede is 
meestal rechthoekig en wordt iets smaller naar boven 
toe. De stèle is voorzien van epigrafie in combinatie met 
iconografische en decoratieve motieven. 

Zuil
Een zuil is een vrijstaande pijler met een ronde doorsnede 
met motieven zoals groeven of versieringen als klimop… 
de zuil rust op een voet of sokkel, is meestal vervaardigd 
uit een monolitisch stuk natuursteen en heeft soms een 
bekroning met vazen of beelden.  Een zuil in de funeraire 
cultuur is een vrijstaande kolom of pilaster met een 
cirkelvormige doorsnede. De zuil is het symbool van de 
ziel.
 

Een afgebroken zuil wijst op het kortstondige leven of het 
plotse sterven van de begraven persoon. 
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Grafstenen in vloeren en gevels
Tegen de gevels van kerken, in vloeren en paden 
komen soms grafstenen of grafplaten voor. Ze werden 
gerecupereerd of herplaatst. 

Beeldhouwwerk
Om grafmonumenten op te smukken, te personaliseren of 
er een bepaalde symboliek aan toe te kennen, kregen ze 
beelden of sculpturen.  Die waren doorgaans van marmer, 
kalkzandsteen, brons, kunststeen (beton) of terracotta.  
Beelden uit zachtere materialen zoals terracotta of 
kalkzandsteen hadden tot eind 19e – begin 20e eeuw vaak 
een afwerklaag in kalkverf of lijnolieverf als bescherming 
tegen weersinvloeden. 

Materiaal
Het gebruik van materialen is voornamelijk afhankelijk 
van een specifieke periode, stijl en de kennis van 
bewerkingstechnieken. Graniet, bijvoorbeeld, kwam vóór 
de twintigste eeuw vrijwel niet voor in België omdat men 
toen nog niet over de nodige kennis, bewerkingsattributen 
en technieken beschikte. Hoewel veel materialen vaak 
terugkomen, is het materiaalgebruik onderhevig aan een 
zekere evolutie.
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke materialen 
waarin een grafmonument kan vervaardigd zijn. Deze 
lijst is echter niet limitatief en is voor uitbreiding vatbaar. 
Daarnaast zijn er diverse combinaties van materialen 
mogelijk. Het identificeren van een materiaalsoort is 
echter een zeer complexe materie. Daarom is het vaak 
aangewezen om advies van steenhouwers in te roepen. 

Stijl
De funeraire cultuur is steeds onderhevig geweest aan de 
toenmalige historische stijlen. Hierdoor is er een grote 
stilistische diversiteit binnen de funeraire traditie.
De stijl geeft in de eerste plaats een bepaalde periode 
aan, maar is vaak ook een aanwijzing voor een bepaald 
geloof. Terwijl katholieken voornamelijk kiezen voor 
neogotische grafmonumenten is een funerair monument 
in art nouveau voornamelijk de keuze van een vrijzinnige 
familie. Let wel: deze redenering is niet te veralgemenen.
Vanaf het interbellum is het toepassen van een bepaalde 
stijl verloren gegaan. Hierdoor treedt er een vervlakking 

Roeselare-Beveren - begraafplaats Beveren

Izegem - Jozeph Pattyn

Izegem - familie Delaere Vierstraete Deforce

van de funeraire traditie op. De uiterlijke pracht en praal 
is verloren gegaan en het is moeilijker geworden om 
een grafmonument op basis van stijl aan een bepaalde 
tijdsperiode toe te schrijven. Hoewel er her en der nog 
enkele juweeltjes van grafmonumenten te bespeuren zijn, 
is de traditie van de grafkunst verloren gegaan sinds het 
interbellum.
Hieronder is een overzicht gegeven van enkele mogelijke 
stijlen van funeraire monumenten. 

Neogotiek
De neogotiek is ontstaan uit een vernieuwde 
belangstelling voor de eigen tradities. In creaties gaat 
men terug naar de grote bloeiperiode van de kunsten 
en ambachten tijdens de gotiek. Daarnaast betekent de 
neogotiek ook een heropbloei van de gotische bouwkunst. 
De aantrekkelijkheid van de gotische architectuur schuilt 
voornamelijk in de eerlijkheid van de constructie – die 
getoond wordt en niet verhuld – en de echtheid van 
de materialen. De gotiek en neogotiek streven naar 
verticaliteit. Typisch voor de neogotische architectuur is 
onder andere een skeletvormige structuur en het gebruik 
van glasramen om een mystieke gloed te creëren. Ook het 
gebruik van pinakels, hogels en kruisbloemen is typerend 
voor deze neostijl. 

Neoclassicisme
Het neoclassicisme begon rond 1750 en eindigde op 
het einde van de negentiende eeuw. Deze neostijl greep 
terug naar de schoonheidsidealen van de klassieke 
oudheid. Neoclassicistische architectuur is gebaseerd 
op rationalisme. Typische kenmerken zijn dan ook 
symmetrie, eenvoud en herhaling. 

Sint-Andries - Coppetiers ‘t Wallant

Gits - familie Van Canneyt

Izegem - familie J.Vercoutere Coudron
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Neoromaans
De neoromaanse stijl grijpt terug naar de romaanse 
architectuurstijl van het einde van de tiende eeuw. De 
romaanse architectuur is gekenmerkt door ronde bogen, 
horizontaliteit en een zekere massiviteit. 

Eclecticisme
Het eclecticisme is een architecturale stijl die populair 
was tussen 1830 en 1890. Deze stijl streeft geen 
persoonlijke eigentijdse uitdrukking na. Het eclecticisme 
is ontstaan rond 1800, toen men de geschiedenis 
van de architectuur begon te onderzoeken en te 
documenteren. Hierdoor werd men geconfronteerd met 
een divers gamma aan historische architectuurstijlen. 
Door deze vergaarde kennis ontstond het eclecticisme. 
Hierin worden diverse elementen van vroegere stijlen 
gecombineerd om een nieuw geheel te bekomen. 

Art nouveau
Art nouveau ontstond rond 1890 en eindigde aan het 
begin van de Eerste Wereldoorlog. De art nouveau is 
geïnspireerd op de Arts and Craftsbeweging van William 
Morris. De art nouveau was de kunstvorm van de 
progressieve liberalen en de vrijmetselarij. In de funeraire 
kunst wordt voornamelijk de florale art nouveau gebruikt, 
dit wil zeggen dat er vooral elementen van bloemen en 
planten voorkomen op art- nouveau grafmonumenten. 
Andere kenmerken van deze stijl zijn asymmetrie, 
vloeiende lijnen en vormen die geïnspireerd zijn op de 
natuur. 

Wervik - onleesbaar geworden

Sint-Andries - onleesbaar geworden

Izegem - familie Portman

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Ingels Houthoofd

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Ingels HouthoofdRoeselare-Beveren - Gabriël Demeulenaere Roeselare-Beveren - Gerda De Winne

Izegem - familie Wybo

Art deco
Art deco is een decoratieve stroming die een grote bloei 
kende in de jaren 1920 en 1930. Deze totaalkunst streefde 
een geometrische belijning na en was voorstander van 
machinaal vervaardigde producten. De naam van de 
stroming art deco is afkomstig van de gelijknamige 
tentoonstelling uit 1925 in Parijs. In de funeraire 
traditie wordt art deco pas volledig gebruikt vanaf 1940. 
Deze stijl komt voornamelijk tot uiting in de prachtig 
gebeeldhouwde rozen en de geometrische vormen en 
motieven. 

Modernisme
Het modernisme was populair tussen 1920 en 1945. 
Het is een stroming die volledig afstand neemt van 
de ornamentiek. Deze architectuur is gebaseerd op 
pure geometrische volumes en functionaliteit. Het 
modernisme is de architectuur van de democratische 
egalitaire samenleving en de industriële productie. 
Architectuur is niet langer een individuele uitdrukking 
van de opdrachtgever en de architect. Het drukt niets 
specifieks meer uit.
Deze stroming ontstond in de jaren 1980. De 
grafmonumenten refereren niet langer aan historische 
stijlen, maar er is ook geen radicale breuk met het 
verleden en de traditie. Men hanteert nog wel principes 
van de traditie. Daarnaast heeft de hedendaagse 
architectuur haar ideologische geladenheid verloren.   

Interieur van de kapel: meubilair en afwerking
De aankleding van het interieur van de grafkapel was in 
de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw 
een zekere uiting van welstand en geloofsovertuiging. 
Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke 
aankleding van het interieur.

Altaar
Sinds het decreet van 1784 konden nabestaanden hun 
overleden familieleden niet meer begraven in de kerk en 

wilden ze een kleine kerk creëren op begraafplaatsen. 
Grafkapellen werden funeraire monumenten waar 
de nabestaanden konden bidden bij een altaar met 
heiligenbeelden. 

Interieur van de kapel: meubilair 
en afwerking

De aankleding van het interieur van de grafkapel was in 
de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw 
een zekere uiting van welstand en geloofsovertuiging. 
Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke 
aankleding van het interieur.

Altaar
Sinds het decreet van 1784 konden nabestaanden hun 
overleden familieleden niet meer begraven in de kerk en 
wilden ze een kleine kerk creëren op begraafplaatsen. 
Grafkapellen werden funeraire monumenten waar 
de nabestaanden konden bidden bij een altaar met 
heiligenbeelden. 
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Tegelvloer
De grafkapel werd veelal opgesmukt met mooie, 
kleurrijke tegelvloeren. 

Glas-in-loodramen
Glas-in-loodramen zijn vervaardigd uit kleine stukjes 
glas, al dan niet gekleurd. Ze zijn gevat in loodstrippen 
met een H- vormige doorsnede. Hierdoor ontstaat een 
glasoppervlak dat niet groter kan zijn dan 60 centimeter 
breed en 1 meter hoog.  

Gebrandschilderde glasramen
Gebrandschilderd glas ontstaat door een tekening en 
kleuren op hoge temperaturen (circa 610°C) op vlak blank 
of gekleurd glas te tekenen. 

Beeld
Door middel van heiligenbeelden wilde men de religieuze 
cultus van de kerken in de grafkapellen introduceren. 

Omheining
De uitwerking van een omheining is zeer divers. Er kan 
sprake zijn van hekwerk, buizen, paaltjes, een muurtje en 
dergelijke meer. Daarnaast zijn de gebruikte materialen 
ook zeer verscheiden. Een omheining werd niet louter 
gebruikt om de concessie af te bakenen, maar bakent ook 
symbolisch het domein van de doden af ten opzichte van 
dat van de levenden.   

Izegem - familie Schacht

Roeselare-Beveren - priesterkapel Polydor Delporte

Izegem - Marie Declercq en Zeh Pieter Emm Declercq

Izegem - familie Schacht Wervik - familie Verhaeghe

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Ingels Houthoofd

Sokkel
De sokkel van een funerair monument is het fundament 
ervan, dat dient ter ondersteuning van het grafmonument 
zelf. Ook hier is er een grote variatie in de uitwerking.

Sculptuur
Een sculptuur is een beeldhouwwerk dat gemaakt werd 
door bekende of minder bekende beeldhouwers, of het is 
het resultaat van massaproductie.

Vrijstaande sculptuur
Vrijstaande beelden zijn in de meeste gevallen het 
resultaat van de creatieve geest van beeldhouwers. 
Vaak heeft deze vrijstaande sculptuur een of andere 
symbolische betekenis, die deel uitmaakt van het verhaal 
van een funerair monument. 

Ten voeten uit

Plorante
Een plorante is een treurende vrouw die bij het graf staat 
of zit. Zij symboliseert het verdriet van de nabestaanden.  

Engel
Een engel symboliseert vaak de Godsbode en de 
beschermengel.

Piëta
Een piëta is het symbool van het moederinstinct en de 
band tussen moeder en kind, tussen God en de gelovige. 

Wervik - Simon Vanseyt Julienne Breyne

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Holvoet Verhoestraete lagae

Izegem - Guido Vanwalleghem

Roeselare-Beveren - familie Seys Fol
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Beeldengroep
Door middel van een beeldengroep kan de beeldhouwer 
diverse symbolische boodschappen meegeven aan de 
voorbijgangers. Hier toont de kunstenaar het verdriet van 
de nabestaanden. 

Abstract
Een kunstenaar kan met diverse materialen een abstract 
kunstwerk maken om op een funerair monument te 
plaatsen. Bij dit abstracte kunstwerk gebruikte het atelier 
Pia Manu uit Ingelmunster glas en inox. 

Ingewerkte sculptuur
De ingewerkte sculptuur op een funerair monument 
kan een ontwerp of een realisatie van een bekend 
persoon zijn, maar is doorgaans het resultaat van 
massaproductie. Dikwijls hebben de opdrachtgevers van 
het grafmonument een ingewerkte sculptuur gekozen uit 
modelboeken en catalogi. Mogelijk heeft de ontwerper 
of uitvoerder de ingewerkte sculptuur gesigneerd. De 
ingewerkte sculptuur is net als de vrijstaande sculptuur 
een manier om een symbolische boodschap uit te 
drukken. Het is een bijdrage aan het hele verhaal dat een 
funerair monument vertelt. Er bestaan diverse vormen 
van ingewerkte sculptuur. Hieronder vind je een overzicht 
van enkele veelvoorkomende elementen. Deze lijst is 
echter niet limitatief.

Laagreliëf 
Een laagreliëf is een afbeelding die uitgehouwen of 
gegoten is in een materiaalsoort. De  oppervlakte van 
het bewerkte materiaal vertoont weinig hoogteverschil. 
Voorbeeld: Een medaillon is een profielkop van de 
overledene. Deze kunstvorm werd rond 1900 verdreven 
door de porseleinen foto. 

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Vandendriessch Bouckaert

Oude stedelijke begr Roeselare - Raymond Lagae Pelagie Vandendorpe

Oude stedelijke begr Roeselare - familie lefevre Engels Wervik - familie Claeys Cockelaere

Roeselare-Beveren - Dries Reyntjes

Hoogreliëf
Oude Stedelijke Begraafplaats van Roeselare Een 
hoogreliëf is een afbeelding die uitgehouwen of gegoten 
is uit een bepaalde materiaalsoort. Het oppervlak van het 
bewerkte materiaal vertoont relatief veel hoogteverschil. 
De ingewerkte sculptuur kan in verscheidene materialen 
vervaardigd zijn.

Kleinsculptuur
Een veelvoorkomend item ter opsmukking van 
grafmonumenten is de kleinsculptuur. In tegenstelling 
tot de ingewerkte en vrijstaande sculptuur is de 
kleinsculptuur het resultaat van massaproductie. Mensen 
bestelden deze decoratie uit catalogi en modelboeken. 
Nochtans is deze kleinsculptuur zeer waardevol en 
bepaalt ze vaak het totaalbeeld van de begraafplaats 
of het kerkhof. Spijtig genoeg is kleinsculptuur zeer 
kwetsbaar. Veel bloemenkransen, engelen en dergelijke 
zijn in de loop der jaren verdwenen, vernield of verkocht. 
Kleinsculptuur werd niet louter ter decoratie van het 
grafmonument gekocht. Ze heeft, net als de vrijstaande 
en ingewerkte sculptuur, ook een symbolische betekenis 
en draagt bij tot het symbolische verhaal van een funerair 
monument.De kleinsculptuur die op grafmonumenten 
terug te vinden is, is zeer verscheiden. Hieronder vind je 
een overzicht. Deze lijst is echter niet volledig.

Vaas 
Funeraire monumenten worden vaak gedecoreerd met 
vazen in verscheidene modellen en materialen. De vaas is 
niet louter een decoratief element, ze is ook symbolisch 

als de houder van leven en dood. Hierbij wordt de parallel 
gelegd met het menselijk lichaam. 

Engeltje
Op grafmonumenten van kleine kinderen wordt vaak een 
engeltje geplaatst, als symbool voor de onschuld van het 
kind. Het engeltje beeldt het ontroostbare verdriet van de 
ouders uit. 

Sint-Andries - Vivienne Verlinde
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Krans 
Soms is er een krans met bloemen en planten ter 
versiering bij het funerair monument gelegd. Vaak 
hebben de bloemen en planten in zo’n krans symbolische 
connotaties  

Plaat 
Vaak zetten nabestaanden een plaat op het funerair 
monument, ter nagedachtenis van de overledene. Deze 
plaat is meestal voorzien van een klein gedichtje of een 
dankbetuiging.  

Bloemstuk 
Soms ligt er een bloemstuk als decoratie op het funerair 
monument. Vaak hebben de bloemen en planten van dit 
bloemstuk een symbolische betekenis.  

Iconografie
Funerair iconografisch onderzoek is erop gericht de 
betekenis van bepaalde visuele voorstellingen en 
ornamentiek te achterhalen. De ornamentiek van een 
funerair monument diende vaak niet louter als opsmuk. 
Een grafmonument was vroeger vaak het resultaat 
van een zeer grote denkoefening over de uitdrukking 
van geloof, overtuiging, beroep, status, verdriet, liefde, 
enzovoort. Vandaag de dag versiert men eerder louter 
om te versieren. Vroeger was ornamentiek het resultaat 
van de symboliek die de opdrachtgever wou uitdrukken in 
zijn funerair monument. De iconografie maakte deel uit 
van een traditie en was steeds afhankelijk van de smaak 
en/of overtuiging in een bepaalde periode. Vaak zijn 
bepaalde symbolen typerend voor een bepaalde periode, 
steenkapper, streek of gemeente. 
Iconografie beperkt zich niet enkel tot de ornamentiek die 
op het grafmonument is aangebracht. Ook de aangeplante 
vegetatie draagt vaak bij tot het symbolische verhaal van 
het funerair monument. Daarnaast dien je je er ook van 
bewust te zijn dat niet elk ornament van een funerair 
grafmonument oorspronkelijk met een symbolische 
betekenis is aangebracht. Soms maken ornamenten ook 
louter deel uit van de stijl waarin het grafmonument werd 
gerealiseerd.
Hieronder vind je een overzicht van de meest 
voorkomende iconografie. Er is telkens een mogelijke 
iconografische verklaring gegeven voor elk ornament. Er 
is echter nog altijd nood aan interpretatie op basis van 

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Rodenbach Mergaert

Roeselare-Beveren - Jean-Pierre Monseré, Giovanni Monseré, Annie Victor, 
Achiel Monseré, Helena Kimpe

Roeselare-Beveren - familie Jerome Gobin Vercruysse

Roeselare-Beveren - familie Jerome Gobin Vercruysse

Roeselare-Beveren - Maria Lievens Georgius Kaes

het specifieke grafmonument en de begraven personen. 
In dit overzicht werd de iconografie ingedeeld in een 
aantal categorieën zoals voorwerpen, vegetatie, dierlijke 
ornamenten, lettersymbolen, enzovoort. Het is natuurlijk 
voor de hand liggend dat er een combinatie kan zijn van 
verschillende ornamenten op eenzelfde grafmonument.

Voorwerpen

Anker
Een anker is het symbool van standvastigheid, 
vastberadenheid, trouw en hoop. In het christendom 
symboliseert het anker ook de onverbrekelijke band 
van de gelovige met Christus over de dood heen. In de 
beroepssfeer verwijst het anker naar het beroep van de 
overledene als zeeman.  

Schedel en beenderen
Een schedel en beenderen op een funerair monument
staan symbool voor de vergankelijkheid en de 
kortstondigheid van het leven. Deze iconografie 
confronteert de overlevende met de dood en met de 
vergankelijkheid van het leven.

Kussen
Het bidkussen is het symbool van gebed en de eeuwige 
slaap. Het nodigt de voorbijganger uit om te bidden bij het 
graf van de overledenen. Een bidkussen suggereert de 
waardigheid van de familie. 

Boek
Een boek op een funerair monument symboliseert het 
‘boek des levens’, de Bijbel. Als er een hoek van het 
boek is omgevouwen of als er een bladwijzer in zit, 
symboliseert dit een plots overlijden. 

Izegem - familie leopold Derynck Julie Davis Wervik - Henri Fove en familie
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Naar beneden gerichte of gekruiste fakkel(s)
Sommige fakkels op funeraire monumenten zijn naar 
beneden gericht of gekruist, of in een combinatie van 
beide. Fakkels in zulke positie symboliseren de dood en 
het onomkeerbaar uitdovende leven. 

Ineengestrengelde handen
Ineengestrengelde handen symboliseren echtelijke trouw, 
liefde en verbondenheid. 

Naar boven gerichte fakkel
De fakkel die naar boven gericht is, is het symbool van de 
vrijzinnige. 

Hart
Het hart is de drager van de ziel en symbool van de 
liefde voor God en de medemens. Een brandend hart 
symboliseert de vurige liefde van de gelovige voor God. 
Een gevleugeld hart staat symbool voor het gebedsleven. 

Kelk (met hostie)
De kelk symboliseert het offer van Christus voor de 
mensheid en de overgave van de gelovige aan God. Vaak 
wijst dit op een funerair monument van een priester. 

Izegem - familie Leon Keyser Izegem - familie Bostoen Termote

Izegem - familie Menens Leenknecht

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Declercq Debaene

Izegem - familie Eduardus Franciscus Deryckere Virginia Maria van Pouillie

Izegem - familie Werbrouck Deceuninck

Sint-Andries - familie Jonckheere - Wauters

Oude stedelijke begr Roeselare - Eerwaarde Heer Vanquekelberghe

Kruis (/ Christus)
Christus aan het kruis of het kruis op zich symboliseert 
de christelijke overtuiging en het lijden van de mens 
tijdens zijn leven. 

Rouwsluier
De rouwsluier is het symbool van de dood en de rouw. 

Schelp
De schelp is het symbool van de verrijzenis, de liefde, 
het huwelijk, de vruchtbaarheid en het leven. In het 
christendom symboliseert de schelp de wederopstanding 
van Christus uit het graf. 

Ster
De ster is het symbool van succes, gezondheid, hoop. De 
vijf punten van de ster verwijzen naar de vijf wonden van 
Christus. 
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(Gesluierde) urne
De urne is de symbolische aanwezigheid van de 
overledene tussen de levenden. Daarnaast staat de urne 
ook symbool voor de vergankelijkheid van het leven. De 
sluier op de urne symboliseert het afdekken van het 
leven. 

Eeuwige vergunning
De eeuwige vergunning verwijst naar de wens om eeuwig 
herdacht te worden en naar de rijkdom van de familie.  

Ketting
De ketting is het symbool van twee geliefden die door de 
dood van elkaar gescheiden worden. Daarnaast is dit ook 
het symbool van onvergankelijkheid. 

Vuurpot / lantaarn / olielamp
De vuurpot symboliseert het leven na de dood en het 
goddelijke licht dat de overledene van het dodenrijk naar 
het hemelrijk leidt. De lantaarn symboliseert het leven na 
de dood. 

Oude stedelijke begr Roeselare - Pierre Ferdinand Rodenbach

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Constant Vandekerckhove Feys

Sint-Andries - familie Descheemaeker Claeys Sint-Andries - Julien Sieane Clementine DuyverIzegem - Jules Verstraete Petillon

(Gevleugelde) zandloper 
De zandloper staat symbool voor de kortstondigheid van 
het leven, de levenscyclus (geboorte, leven en dood).
Een gevleugelde zandloper symboliseert het vervliegen 
van het leven en de verrijzenis na de dood. De vleugel van 
de duif verwijst naar het leven en de dag. De vleugel van 
de vleermuis staat symbool voor de dood en de nacht. De 
zandloper tussen de vleugels verwijst naar de tijd tussen 
leven en dood.  

Weegschaal
De weegschaal is het attribuut van de aartsengel Michaël. 
Dit is het symbool van de rechtvaardigheid en het afwegen 
van goed en kwaad tijdens het Laatste Oordeel. 

Doornenkroon
De doornenkroon symboliseert het lijden van Christus. 

Zeis
De zeis is het symbool van de onverwachte en plotse 
dood. Dit ornament symboliseert het doorkappen van de 
levensdraad.

Biddende handen
Biddende handen symboliseren de christelijke overtuiging 
en de toewijding en trouw aan God. 
Wierookscheepje
Het wierookscheepje symboliseert de wil tot opoffering en 
het gebed van de 

Wierookscheepje
Het wierookscheepje symboliseert de wil tot opoffering en 
het gebed van de christenen.

Hugenotenkruis
Het hugenotenkruis is een symbool van reinheid en trouw. 

Izegem - familie Pierre Joseph Parmentier

Gits - familie Arsene Demare Callewaert

Gits - familie Arsene Demare Callewaert

Sint-Andries - familie Floor Lannoye

Izegem - Maria VandewalleSint-Andries - familie Strypstein Vanacker
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Stralenkrans / aureool
De stralenkrans of aureool symboliseert de machtige 
eeuwige cirkel, die geen begin of einde heeft. 

Eeuwigdurende vlam
De vlam is het symbool van het verdienstelijke leven van 
de overledene.  

Cirkel
De cirkel vertoont geen begin of einde en is daarom het 
symbool van het eeuwig leven. 

Maltezerkruis
Het maltezerkruis is het symbool van de wedergeboorte. 
De acht punten verwijzen naar de acht zaligsprekingen uit 
het evangelie van Mattheus. 

Uit elkaar glijdende handen
Uit elkaar glijdende handen verwijzen naar het afscheid 
tussen geliefden. 

Wervik - familie Leroux

Beveren - Sonia Deweerdt Roland Pillen

Wervik - Joseph Vanacker

Sint-Andries - Pierre de Poerck Leonie Van Compernolle

Wervik - familie Deput Prouvosq Vandenbussche Wervik - Albert Verbeke Idalie Naessens Joseph Naessens

Raversyde - Max Weissbach

Izegem - familie Joseph Ameye Melanie van MellaertGits - familie Verhaeghe

Beroepsgebonden symbolen

Passer, schietlood en winkelhaak
In de beroepssfeer symboliseert de passer het beroep van 
de architecten, steenhouwers, timmerlieden....Daarnaast 
verwijst de passer ook naar de vrijmetselaars of 
vrijzinnigen. De passer symboliseert de wetenschap en de 
rede. In de beroepssfeer symboliseert het schietlood het 
beroep van de architecten, steenhouwers, timmerlieden...
De winkelhaak is het symbool van de vrijmetselaars of 
vrijzinnigen. Het symboliseert de overwinning van de 
geest op de materie. 

Helm 
Een helm staat symbool voor soldaten of 
brandweerlieden.

Esculaapteken
Het esculaapteken is de term voor een slang die zich rond 
een staf kronkelt. Dit is het symbool van de artsen. 

Maskers
Maskers verwijzen naar de illusies van het toneel en het 
drama. Vaak is dit een ornament dat gebruikt wordt om 
het beroep van acteurs en toneelkundigen weer te geven.

Instrumenten
Instrumenten verwijzen naar muzikanten. Vaak is dit 
een ornament dat gebruikt wordt om het beroep van 
muzikanten of componisten  weer te geven.
 

Vegetatieve symbolen

Eikenblad/-tak
Een eikentak symboliseert onsterfelijkheid, het eeuwig 
leven, levenskracht, levensduur en geborgenheid.

Koren(aren)
Korenaren op een grafmonument verwijzen naar het 
Laatste Avondmaal, de eucharistie en de offerdood van 
Christus. 
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Klimop
Klimop is een altijdgroene plant en staat daarom symbool 
voor het eeuwig leven, de onsterfelijkheid, eeuwige 
vriendschap en blijvende herinnering. 

Krans
De krans is het symbool van de sterfelijke roem. 

Laurier
Een lauriertak of -krans staat symbool voor de 
onsterfelijkheid die verworven is door overwinning. 
Daarnaast is een lauwertak of -krans ook bedoeld als 
eerbetoon en symbool voor geestelijke roem. 

Lelie
Een lelie symboliseert zuiverheid, maagdelijkheid en 
onschuld. Er is vaak een lelie afgebeeld als er een vrouw 
als eerste werd begraven. 

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Melsens Dewilde Izegem - familie Bourgeois - Dartois Wervik - familie Callewaert Lenoir Oude stedelijke begr Roeselare - Vanderschaeghe Houthoofd

Oude stedelijke begr Roeselare - Casteleyn Ingels

Izegem - familie Callens Vanwalleghem

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Dulieu Van DammeIzegem - familie Julius Rosseel Holvoet

Palmtak
Een palmtak is het symbool van de onsterfelijkheid, het 
martelaarschap en de overgang van de dood naar het 
eeuwig leven. 

Papaver
De papaverbloem is het symbool van de kortstondigheid 
van het leven en de gelukzalige eeuwige slaap. 

Roos
De roos is het symbool van liefde, trouw, schoonheid en 
zondeloosheid. De roos symboliseert de echtelijke liefde 
en trouw over de dood heen. Ze is ook het symbool van 
het lijden van Jezus en Maria. 

Wijnrank
De wijnrank is het symbool van het geduldig wachten 
op de verrijzenis. Daarnaast verwijst de wijn naar het 
bloed van Christus, dat de zonden van de mensheid heeft 
weggewassen. 
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Afgeknotte boom(stronk)
De afgeknotte boomstam is het symbool van de 
(onverwachte, plotse) dood. Vaak komt dit symbool voor 
op een funerair monument van iemand die veel te jong 
stierf. 

Guirlande / festoen
Een guirlande of festoen is een slinger van bloemen 
en bladeren. Dit symboliseert de levensloop, de 
eindigheid van het leven, de rouw en de droefheid van de 
nabestaanden. 

Hulst
Hulst is het symbool van de onvergankelijkheid van, het 
leven. 

Dierlijke symbolen

Vleugel van een duif
De vleugel van een duif staat symbool voor de dag en het 
leven. 

Vleugel van een vleermuis
De vleugel van een vleermuis staat symbool voor de nacht 
en de dood. 

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Wyffels Verebout

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Debaillie Schatteman

Oude stedelijke begr Roeselare - Jules Coel

Oude stedelijke begr Roeselare - Albrecht Rodenbach Izegem - familie Vandewalle

Izegem - familie Camille StauthamerEulalie Debaere

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Lefevre Engels Izegem - familie Leopold Derynck Julie Davis

Duif
De duif is het symbool van de Heilige Geest en de verloste 
ziel van de overledene. Daarnaast symboliseert de duif 
ook vrede, verzoening, eenvoud, onschuld, zuiverheid en 
oprechtheid. 

Lam Gods
Het Lam Gods symboliseert Jezus die de christenen naar 
een veilig oord leidt, Jezus als zoon van God, de offerdood 
van Christus en het paaslam dat de zonden wegneemt 
door zijn onschuld. Het Lam Gods wordt vaak afgebeeld 
met een kruis en een nimbus of stralenkrans.

Leeuw
De leeuw staat symbool voor de evangelist Marcus en 
symboliseert daarnaast ook adel, macht en kracht. 
Ouroboros
De ouroboros is een slang die zichzelf in de staart bijt. Dit 
is het symbool van de eeuwigheid en de overgang van het 
leven naar de dood.

Pelikaan
De pelikaan staat symbool voor de offerdood van Christus. 
Hij offerde zijn eigen leven op voor zijn volgelingen.

Feniks
De uitdrukking “als een feniks uit de as herrijzen” wordt 
gebruikt om aan te geven dat iets of iemand tot bloei 
komt, na eerst volledig te zijn afgebroken. De zegswijze 
vindt zijn oorsprong in de mythologie.  De oude Grieken 
geloofden dat er een vogel bestond, de feniks, die om 
de zoveel jaar verbrandde. Zijn opvolger zou dan echter 
uit de verrijzen. De feniks stond daarmee symbool voor 
de onsterfelijkheid en wedergeboorte. Deze mythe vindt 
zijn oorsprong in de Egyptische mythologie die een vogel 
kende, de benoe, wat zoveel betekent als “stralende 
verrijzenis”. Soms werd deze vogel voorgeschoteld als 
gele kwikstaart, vaker als reiger. Dit dier stond eveneens 
symbool voor wedergeboorte. Volgens de Egyptenaren 
vloog de benoe zo nu en dan over de Oerzee om daar een 
oerkreet te laten horen die een scheppende kracht in 
gang te zetten. De Griekse schrijver Herodotus vernam 
vermoedelijk over deze vogel tijdens een bezoek aan 
Griekenland en introduceerde het dier vervolgens bij 
de Grieken als feniks. Hij maakte van de vogel een rood 
met gouden adelaarachtige vogel die op het Arabisch 
schiereiland zou leven. Volgens dit verhaal was er nooit 
meer dan één feniks in leven. Kwam deze om, dan verrees 
zijn opvolger uit de as van zijn voorganger. 
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Lettersymbolen

AVV-VVK 
AVV-VVK is de afkorting van ‘Alles voor Vlaanderen - 
Vlaanderen voor Kristus’. 

D.O.M. 
D.O.M. is de afkorting voor het Latijnse ‘Deo, Optimo, 
Maximo’. De Nederlandse vertaling hiervan is ‘Naar God, 
de Beste, de Grootste’ of ‘God is heer over alles’, of ook 
wel ‘toegewijd aan de hoogste, grootste God’. 

IHS
IHS is de afkorting van Jezus, ‘Iesus ho’minum salvator’ 
(Jezus, redder der mensheid), of van ‘In hoc salis’ (hierin 
ligt de zaligheid). 

X/P
X/P is een Christusmonogram. Een monogram is een 
symbool dat is opgebouwd uit twee of meerdere letters, 
soms in combinatie met andere grafische symbolen. 

R.I.P.
R.I.P. is de afkorting van ‘Requies’ca(n)t in Pace’. Dit is 
Latijn voor ‘Hij/Zij ruste in vrede’. 

Alfa en omega
Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet en staat 
symbool voor het begin van alles. Omega is de laatste 
letter van het Griekse alfabet en staat symbool voor 
het einde van alles. De combinatie van alfa en omega 
symboliseert het begin en einde van alles. In het 
christendom wordt dit gelijkgesteld aan God. 

Oude stedelijke begr Roeselare - pastoor Denys Oude stedelijke begr Roeselare - familie Alexis Carbonez Bonte

Gits - familie Edmond Declercq De Mare

Izegem - familie Deryckere Van Pouillie

Roeselare-Beveren - familie A.Vanzieleghem Hostens

Roeselare-Beveren - Frederik Dedeine en zoon Maurits

Oude stedelijke begr Roeselare - Demonie Lefebvre

Izegem - familie Tanghe Vansteenkiste

PAX
Pax (Latijn voor ‘vrede’) staat symbool voor Christus die 
de vrede op aarde bracht.
Deze lijst met symbolen is niet limitatief. Bovendien 
geeft ze slechts een voorbeeld van wat een symbool kan 
betekenen. Het symbolische verhaal achter een ornament 
is vaak niet eenduidig te benoemen. Combinaties van 
symbolen geven soms een bijkomende symbolische 
betekenis aan het grafmonument. De combinatie van 
een kruis (geloof), een Heilig Hart (naastenliefde) en een 
anker (hoop) symboliseert bijvoorbeeld de drie goddelijke 
deugden.
Daarnaast is het nodig een link te leggen tussen de 
symboliek van het grafmonument en de begraven 
personen, de sociale status, het beroep, de ideologie en 
de geloofsovertuiging van de overledene(n). Symbolen 
verwijzen vaak naar specifieke persoonsgebonden 
kenmerken en karaktertrekken van de overledene(n). 

Iconografische interpretatie: 
geloofsovertuiging en ideologie
Een funerair monument is in de meeste gevallen de 
uitdrukking van een welbepaalde geloofsovertuiging of 
ideologie. De bezoeker van een begraafplaats of kerkhof 
kan het geloof of de ideologie van de begraven personen 
aflezen van het grafmonument door de weergave van 
bepaalde symbolen. Hieronder vind je een overzicht van 
enkele symbolen die uitdrukking geven aan het geloof en 
de ideologie van overledenen.

Katholieken uiten hun geloofsovertuiging eerst en vooral 
door middel van de stijl en de typologie. Katholieke 
families kiezen voornamelijk voor neogotische 
typologieën, zoals een pinakelmonument. Op het vlak 
van iconografie tonen katholieken hun geloof door het 
aanbrengen van een kruis, een ecce homo (een lijdend 

Christushoofd met doornenkroon en soms ook met het 
kruis dat Christus draagt), een doornenkroon, enzovoort. 
Ook verschillende lettersymbolen verwijzen naar de 
katholieke geloofsovertuiging. De epigrafie van een 
katholiek grafmonument zal vrij sentimenteel zijn en 
het grafmonument vertelt het verhaal van de morele 
kwaliteiten en verdiensten van de overleden personen. 
Echtgenoten en vaders worden als goed, genereus en 
bescheiden bestempeld. Jonge echtgenotes worden 
deugdzaam en trouw genoemd, terwijl moeders dan 
weer als teder, goed en liefdevol worden omschreven. Bij 
grafmonumenten van overleden kinderen komt vooral de 
onschuld, puurheid en vriendelijkheid van het kind op de 
voorgrond. Ten slotte wordt er vaak een gebed gevraagd 
aan de voorbijganger, een moment van herdenken.

Protestanten tonen hun geloofsovertuiging op een 
funerair monument vaak door een kruis zonder 
Jezusfiguur. Daarnaast zijn het hugenotenkruis en 
het weergeven van bijbelfragmenten ook typisch voor 
protestanten. Deze fragmenten komen zowel uit het Oude 
als het Nieuwe Testament en handelen voornamelijk over 
de sublimatie van het verdriet door te verwijzen naar de 
vreugde van een hereniging in het eeuwig leven.



39   |   O
p stap m

et Jefke  |  Achtergrond bij een bezoek aan een begraafplaats38
   

|  
 O

p 
st

ap
 m

et
 J

ef
ke

  |
  A

ch
te

rg
ro

nd
 b

ij 
ee

n 
be

zo
ek

 a
an

 e
en

 b
eg

ra
af

pl
aa

ts

De joden brengen een Jodenster of andere typisch joodse 
symboliek aan op hun funerair monument. Daarnaast 
zijn joodse begraafplaatsen makkelijk te herkennen aan 
de graad van verwaarlozing van de grafmonumenten. 
Het maakt deel uit van het joodse geloof om funeraire 
monumenten over te laten aan de tand des tijds.

Ook de funeraire monumenten van vrijmetselaars 
zijn duidelijk te herkennen op begraafplaatsen. De 
maçonnieke typologie is voornamelijk gebaseerd op 
het Oude Egypte en de klassieke oudheid. Op deze 
grafmonumenten zie je vaak een passer en een 
winkelhaak. Ook Egyptisch geïnspireerde symbolen en 
decoratiemotieven, zoals het ankh-teken, komen voor op 
funeraire monumenten.

Materialen

Blauwe hardsteen
Blauwe hardsteen of arduin is een inlandse steensoort 
die zeer fossielrijk is. Deze blauwgrijze steensoort is een 
kolenkalksteen. Hij is voornamelijk terug te vinden in de 
steengroeves van Ecaussinnes en Soignies, in de provincie 
Henegouwen. Ook in de provincies Namen en Luik komt 
deze ‘petit granit’ voor. Blauwe hardsteen kende na 
het decreet van 1784 een zeer grote bloei, die tot het 
einde van de 19de eeuw bleef duren. De populariteit van 
arduin is te wijten aan zijn goede weerbestendigheid. Het 
hoofdbestanddeel van een grafmonument is daarom vaak 
gemaakt in blauwe hardsteen.
Dit materiaal kan zowel gebruikt worden voor een 
typologie, voor vrijstaande sculptuur als voor een 
ingewerkte sculptuur.

Marmer
Marmer is een poreuze steensoort. Het is ontstaan door 
de transformatie van kalkgesteenten. Deze kristallijne 
natuursteensoort wordt bedreigd door ons klimaat. 
Hierdoor gaat het marmer ‘versuikeren’ (korrelig worden) 
en breken. Marmer werd voornamelijk vóór 1784 gebruikt 
in kerken. Daar ondervond het geen hinder van ons 
klimaat. Na 1784 werd marmer vooral gebruikt voor 
epigrafiepanelen en iconografische motieven. De troef van 
marmer is de kleurenrijkdom van het gesteente.
Marmer wordt gebruikt bij het kappen van typologieën, 
vrijstaande en ingewerkte sculpturen.

Graniet
Graniet is een korrelig oergesteente dat zeer duurzaam 
en hard is. Graniet is zeer goed te polijsten. Dit gesteente 
was in onze contreien pas bewerkbaar vanaf het begin 
van de 20ste eeuw, omdat men voordien nog niet over de 
nodige technieken, werktuigen en kennis beschikte.
Graniet wordt voornamelijk voor typologieën gebruikt. 
Natuursteen
Natuursteen is een oergesteente, een afzettingsgesteente 
of sediment dat zich in de aardbodem bevindt.
Natuursteen wordt onder andere gebruikt voor het maken 
van typologieën. 

Izegem - familie Camille Stauthamer 
             Eulalie Debaere

Oude stedelijke begr Roeselare - 
familie Breemersch Neuville

Roeselare-Beveren - familie Maria Lievens Georgius Kaes

Izegem - onleesbaar geworden

Roeselare-Beveren - Paul Van Ruymbeke Bouciqué

Roeselare-Beveren - L.Verbrugghe M Cappelle Gits - Maertens Albert Viaene Juliana

Kalkzandsteen
Kalkzandsteen is een zanderige natuursteen die 
kalk bevat. Daarnaast bestaat kalkzandsteen ook als 
kunststeen met een lichtgrijze kleur. Dit gesteente 
ontstaat door kalk en zand onder stoom te persen. Beide 
soorten van kalkzandsteen hebben duidelijk te lijden 
onder het klimaat en de luchtverontreiniging, waardoor 
het gaat afbrokkelen. Kalkzandsteen wordt gebruikt voor 
het maken van typologieën, vrijstaande en ingewerkte 
sculpturen. 

Gewapend beton
Bij gewapend beton wordt wapeningsstaal volledig 
omhuld door beton. Als de omhulling onvolledig is, gaat 
het beton roesten. Beton is een mengsel van water, 
cement en grove en fijne toeslag. Gewapend beton wordt 
voornamelijk gebruikt voor het maken van funeraire 
typologieën.

Hout  
Hout gaat snel rotten door regen en wind, waardoor het 
geen lange levensduur heeft. Hout wordt onder andere 
gebruikt voor het maken van funeraire typologieën. 

Kunststeen
Kunststeen is een benaming voor alle steenachtige 
materialen die op een kunstmatige wijze gefabriceerd 
zijn. Kunststeen imiteert voornamelijk natuursteen. Het 
gebruik ervan wordt zeer populair vanaf het interbellum. 
Kunststeen wordt onder andere gebruikt bij het maken 
van funeraire typologieën. 

Gietijzer
Gietijzer is het resultaat van ruw ijzer dat gesmolten 
wordt in een koepeloven en dan in een bepaalde vorm is 
gegoten. Het resultaat van dit proces is een hard, broos 
en niet smeedbaar ijzer. Gietijzer wordt gebruikt voor het 
maken van funeraire typologieën zoals een kruis en voor 
kleinsculptuur.  

Sint-Andries - begraafplaats zusters H.Vincentius

Oude stedelijke begr Roeselare - familie Moerman Lambrecht
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Baksteen 
Baksteen is een kunststeen met een rode of gele kleur 
(afhankelijk van het kalkgehalte). Baksteen wordt 
gemaakt uit klei die gevormd is en daarna gebakken in 
een oven. Het heeft een sponsachtige structuur. in de 
funeraire kunst wordt baksteen voornamelijk gebruikt 
voor funeraire typologieën. 

Glas
Glas is een doorzichtig materiaal dat gemaakt wordt door 
een mengsel van zand, kalk, soda of potas te smelten 
op een temperatuur van circa 1100 °C. De kleur die 
glas verkrijgt in het productieproces is te wijten aan 
de aanwezigheid van metaaloxiden. Er kunnen diverse 
versieringen in glas worden aangebracht door te etsen of 
te zandstralen. 

Mozaïek 
Mozaïek wordt gevormd door stukken steen, glas of 
andere materialen naast elkaar te plaatsen. Het formaat 
van de stukken varieert. Het legwerk vormt een bepaalde 
voorstelling of een geometrisch patroon. Mozaïek 
wordt gebruikt voor de bekleding van het oppervlak van 
funeraire typologieën. 

Cortexstaal
Cortexstaal is een bruin oxiderende staalsoort. Het kan op 
diverse manieren gebruikt worden in grafmonumenten. 

Roeselare-Beveren - Priesterkapel Roeselare-Beveren - familie O Werbrouck Staelens en Godfried Staelens

Gits - Guido Vanbecelaere

Izegem - familie M.Terryn R.Verbeke

Roeselare-Beveren - Jean-Luc Verhaest Wervik - Marcella Penet Noël Depuydt Wervik - les familles Cortequisse Mullier Mariacour Izegem - familie Aug Olivier Defoor Sint-Andries - mme Quartier

Marbriet
Marbriet is een ondoorschijnend, stevig stuk glas. Dit 
materiaal komt in verscheidene kleuren voor, soms ook 
gemarmerd. Marbriet kan gebruikt worden in funeraire 
typologieën en kleinsculptuur. 

Keramiek
Keramiek is gebakken en geglazuurde klei. Omdat het zo 
poreus is, wordt dit materiaal vrijwel uitsluitend gebruikt 
in kleinsculptuur. 

Biscuit
Biscuit is ongeglazuurde, op lage temperatuur gebakken 
keramiek. Omdat het zo broos is, wordt het vrijwel 
uitsluitend gebruikt voor het maken van kleinsculptuur. 

Brons
Brons is een roestvrije legering van koper en tin. Koper 
is het grootste bestanddeel. Het nadeel van brons is dat 
het oxideert, waardoor het groene patinasporen nalaat 
op materialen zoals blauwe hardsteen en marmer. 
Deze sporen komen niet voor op graniet omdat dit sterk 
gepolijst wordt. Bij ondeskundige renovaties schildert 
men brons bruin. Brons wordt vaak gebruikt in vrijstaande 
sculptuur, ingewerkte sculptuur en kleinsculptuur.  



Bronnen
• Handleiding tot het invoeren van grafmonumenten van www.

versteendegetuigenissen.be 
• eigen foto’s 
• Projectvereniging BIE, erfgoedcel TERF, www.Midwest.be 
• Onderhoud van Funerair Erfgoed, monumentenwacht Vlaanderen vzw

Colofon
Inhoud: herwerking oktober 2022 Dienst erfgoed provincie West-Vlaanderen


