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Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC (1814-1879) :

“Van alle monumenten zijn het de graven die wellicht het omvangrijkste studie-

object vormen voor de archeoloog, de historicus, de kunstenaar, en zelfs voor 

de filosoof.

De beschavingen hebben, op alle niveaus, de aard van hun geloof in een 

ander leven getoond door de wijze waarop zij hun doden behandelen”

Vertaald citaat uit : Dictionnaire raisonné de l’architecture Française du XIe au 

XVIe siècle, Parijs, vol.9,  1880.

Adolf LOOS (1870-1933) :

Als we in het bos een heuvel vinden van zes voet lang en drie voet breed, die 

met de schop piramidevormig is opgeworpen, dan worden we ernstig en iets in 

ons zegt:Hier ligt iemand begraven. Dat is Architectuur

Vertaald citaat uit : Architectur, 1910



Grafschildering in een stenen grafkelder

Afkomstig uit de Sint-Salvatorkerk in Brugge

14de eeuw

Foto KIK

MET ZEVENMIJLSLAARZEN DOOR DE GESCHIEDENIS VAN ONZE 

FUNERAIRE MATERIELE CULTUUR

Vloer kerk Deventer

Begraven in kerken



GRAFMONUMENTEN IN KERKEN

Grafmonument

Margareta van Oostenrijk (+1530)

Bourg-en-Bresse (Fr)



Henry Chichelle, bischop Canterbury (+1443)

“cadaver tomb” 1427



Monument René de Chalon (Reinaut van 

Nassau) prins van Oranje

Voor 1557

Toegeschreven aan beeldhouwer Ligier

Richir

Bar-le-Duc (Fr) waaronder alleen hart 

begraven

= voorbeeld “transi” of “cadaver tomb”



Campo Santo Pisa (I)

1278 

architect Giovanni di Simone

voltooid in 1464

Grotendeels vernield tijdens WOII

Heropgebouwd nadien



Claude Nicolas Ledoux –

cimetière Chaux (Fr) 

(1774-76)

Nooit uitgevoerd

18de eeuw - kentering



1820

Thomas Willson

Metropolitan Sepulchre

(Londen)

Nooit uitgevoerd

(plaats voor 5 miljoen 

graven)

“Hygiënisten”



Parijs kent in de middeleeuwen maar één groot kerkhof. Dat is het 

beruchte cimetière des innocents, het kerkhof van de “onozele kinderen” 

en de grootste “vleeseter” van Europa. Dit kerkhof was  een ommuurde 

begraafplaats, aan drie kanten omgeven door galerijen  waarvan de 

belangrijkste functie was : het opslaan van knekels. Alles op zijn plaats : 

schedels, bekkens, scheenbenen, ribben en schouderbladen. De 

grafkuilen op het cimetière des innocents zijn zo groot dat  ze zo’n 

vijftienhonderd lijken konden bevatten, maar zelfs massagraven van deze 

omvang waren in een stad als Parijs in enkele maanden gevuld.

Middeleeuwse begraafplaatsen waren overigens niet alleen als 

dodenakker in trek. Het waren  marktplaatsen waarop toneelspelers en 

goochelaars hun kunsten kwamen vertonen(…) 

Parijzenaars begroeven er hun doden in de altijd half open kuilen met een 

verpestende stank – al lijkt het erop dat deze stank toen nog niet als een 

probleem werd ervaren.

Acht eeuwen lang lijken de Parijzenaren zonder problemen met hun doden 

te kunnen samenleven. 

“Wandelen over Père Lachaise Montmartre en Montparnasse

.Parijse dodenakkers en hun legendarische bewoners.(1996):

De gewone sterveling ……

Parijs ‘Cimetière des innocents’  



Cimetière

des 

innocents

Parijs



Parijs – cimetière des innocents - knekelhuis

Toestand 1783 – tijdens de opruiming



Beknopte historische context 

Jozef II – Keizerlijk edict -26 juni 1784

verbod op begraving in kerken

verwijdering van kerkhoven uit de bewoonde kernen

Napoleon – decreet 12 juni 1804

Gemeenten hebben  recht aanleggen eigen begraafplaatsen

invoeren van “eeuwigdurende concessie” 

> het individuele grafmonument voor de burger

Willem I – maakte in 1813 het besluit van Napoleon ongedaan en dat tot 1827. 

1  januari 1829 : steden en dorpen met méér dan duizend inwoners 

moesten over minstens één begraafplaats buiten de bebouwde kom

beschikken

Belgische wetgeveing 1864 –

definitief toekennen van beheer van kerkhoven aan burgerlijke macht

Nieuwe begraafplaatsen werden niet meer in hun geheel geweid

Alle geloofs- en filosofische overtuigingen ‘broederlijk’ naast elkaar

>>>> kerkhoven oorlog in de 19de eeuw

Aanleg van tal van nieuwe begraafplaatsen in de 19de eeuw

ontplooiing van de individuele dodencultus



Stedenbouwkundige typologie van 

de 19de-eeuwwe begraafplaats



Londen- Highgate cemetery
Landschappelijke  (rural cemetery)

Edinbourgh



Cimeterio di staglieno Genova (I)

combinatie van monumentaliteit en 

landschappelijkheid



Plan van de begraafplaats van Brussel (Evere) 1875



Stockholm

Skogskyrkogarden

1917-1940

Gunnar Asplund



Stedelijke typologie 

Laken



Ondergrondse grafgalerijen Laken (1880) 



Ronse (foto Anne-Mie Havermans)



Tussen pronkerig individualisme en levensbeschouwelijk

idealisme

“Le culte des morts est pratiqué 

pieusement en Belgique. La 

richesse de nos cimetières en 

est un éclatant témoignage. 

Certes, elle est parfois l’étalage 

d’une vanité déplacée. Mais 

d’une manière plus générale, 

elle est l’indice de la vénération 

vouée par les vivants à ceux qui 

la mort à ravis à leur affection. »

Arthur Cosyn, Le cimetière de 

Laeken, (1904).



Grafteken  is de uitdrukking van:

•Identiteit & status 

•Religie/Ideologie

(levensbeschouwelijk, politiek)

> Via  de schaal, de vormentaal & symbolen



Bischoffsheim

(Brussel)
Vaxelaire

(Laken)



Elsene

Grafmonument familie Solvay

Architect Victor Horta

Hotel Solvay

Louizalaan

Brussel



Court-Saint-Etienne

Grafmonument Goblet d’Alviella

Arch. Adolphe SAMYN

1885



Bliksemschicht- symbool 

romeinse god jupiter

Hamer – embleem Gallische 

goden

Christusmonogram, 

Met alfa en omega 

(begin en einde)

Rad van Boedha

(menselijke 

lotsbestemming

Vuur van perzische

Ahura Mazda, god van 

wijsheid



Grafmonument

Pierre Theodore Verhaegen

Brussel (Evere)

Paradoxen : ideologieën in conflict  



verzoening

Roermond

Protestants// 

katholiek

(symboliek : 

trouw van het 

huwelijk over 

de dood 

heen)



Dood = eeuwige slaap Laken, Gisant Graaf Coghen

Beeldhouwer G. Geefs

Potsdam (D) , Gisant Koningin Luise, 1811-1815

Buenosaires

(foto Frieda Van Goethem)



Gent-Campo Santo

Monument Van Duyse
Sint-Joost-ten-Node

Pleurante

Sint-Gillis



Gent- Campo Santo

Beeldhouwer Geo Verbanck



Grafteken = maatwerk (van ontwerp tot uitvoering)

Het grafteken Hallot ,Laken

1933- 35

Ernest II Salu

Documenten archief Salu - © Epitaaf



Documenten archief Salu - © Epitaaf



Documenten archief Salu - © Epitaaf



Documenten archief Salu - © Epitaaf

1935 – Prijs van dit monument;

20.000 Bfr.



Grafsculptuur = export (import) product

Glasnevin (Dublin)Havanna (Cuba) Laken

Carrara- engel

Coll. Epitaaf/ fonds Salu



Grafkruisen = vaak in gietijzer (standaardisatie/ democratisering)





Confronted with the sober standard stones 

for those individuals who gave their life for 

others, it became difficult to worship the 

well-to-do by means of large and

triumphant mausoleums. Most direct 

celebrations of power and status indeed 

disappeared in the early twentieth

century. From about 1920, cemeteries 

throughout the western world have 

reflected a drastic

decrease in "conspicuous consumption"

Lectuur :

Modes of Individualisation at Cemeteries

by Raf Vanderstraeten

Ghent University

Sociological Research Online 14(4)10

<http://www.socresonline.org.uk/14/4/10.html>

doi:10.5153/sro.1972

Received: 16 Feb 2009 Accepted: 31 Jul 2009 Published: 31 Aug 2009

Tyne Cot – Passendaele – WOI 

begraafplaats

“in de dood is iedereen gelijk”



Mechelen

Moderne grafsteen                          eenvoudige grafstèles met specifiek materiaalgebruik

(marbriet)

Interbellum en na WOII



Grafteken van Le Corbusier (+1965) & echtgenote  (+1957)

(eigen ontwerp) Roquebrune-Cap_Martin (FR)



Leuven Heverlee

Willebroek



Ronse 
Willebroek

Crematie  (wetgeving 1931)

Trendbreuk in de funeraire 

cultuur

Stijgend succes van crematie



Is er nog een hedendaagse funeraire kunst?



Schoonselhof (ereperk)

Graf dichter schrijver Herman De Coninck Graf Julien Schoenaerts



Modena (I)

Cimeterio San Cataldo

Aldo Rossi

1972-78



Carlo Scarpa – familie Brion (Treviso) (I), 1968-1978. 



Memorial Necropole Ecûmenica

Santos - Brazilië

1983-84



Japan

columbaria op industriëel-

technologische schaal met Toyota 

technologie



De toekomst?

Green burrial Virtual cemetery (1995…)

https://cemetery.org/tag/canada/

https://cemetery.org/tag/canada/


Funerair erfgoed – problemen en uitdagingen



Problematieken van het funerair erfgoed 

- Juridische context

Problemen

- verval & vandalisme)

-diefstal

- Gebrek aan onderhoud

Valorisatie : 

Erfgoed van lokaal historisch belang (inventariseren)

Toekomst: 

peterschap of herbestemming



Juridische context

wet 1971 – afschaffing van eeuwigdurende concessies

- Verlenging met max. 50 jaar

- > groot deel van het funerair erfgoed vogelvrij

> 2021 alle verlengde concessies vervallen 

Juridische 

context

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=101

6897&param=inhoud



Juridische 

context



Opruiming van graftekens met verlopen concessie – invloed op  het totaalbeeld

van de begraafplaats

Begraafplaats Willebroek



Verval & 

vandalisme



Verval & 

vandalisme



Brussel (Wouters-Dustin)

Gestolen beeldje J. Dillens

?

Plaat uit “L’Emulation”

Kunstdiefstal



Laken, Doodsgenius , J. Dillens
Gipsmodel collectie Epitaaf vzw

X

Kunstdiefstal



kunstdiefstal
Laken

Vers l’avenir

Graf Strauven

E. Salu



kunstdiefstal
Laken

Vers l’avenir

Graf Strauven

E. Salu



metaaldiefstal



onderhoud

Documenten archief Salu - © Epitaaf



Gebrek aan 

onderhoud

Ukkel Dieweg – Mei 2010



Duurzaam 

beheer van 

groen

(ingroenen) 

(parkbegraaf

plaatsen) Parkbegraafplaats Itterbeek (montage)



Valorisatie ERFGOED

Begraafplaatsen = “lieux de mémoire” (Pierre Nora)

“herinneringsplaatsen”

immaterieel // materieel

gemeenschappelijke// persoonlijke

Vlierbeek, Bezoek tijdens de internationale  week 

Van de bergraafplaatsen

(ASCE)

Luik

Begraafplaats Robermont



Zeker niet alle graven of monumenten komen 

in aanmerking voor bescherming als 

monument, wat een cultuurhistorische 

waarde van algemeen belang impliceert (…).

[sommige] graven hebben (…)  een lokale 

erfgoedwaarde en vallen onder de categorie 

van de kleine onroerende erfgoedelementen 

zoals gedefinieerd in het decreet (…). 

Het college van burgemeester en 

schepenen maakt een lijst op met graven 

van lokaal historisch belang. Bij 

ontstentenis van initiatief door het college 

van burgemeester en schepenen kan de 

Vlaamse Regering of haar gemachtigde 

zelf een dergelijke lijst opmaken. Die door 

de Vlaamse Regering of haar gemachtigde 

opgestelde lijst moet wel worden 

bekrachtigd door het college van 

burgemeester en schepenen.

Valorisatie:

inventariseren

is een 

verantwoordelijkheid

Van lokale overheid

➢ Samenwerking 

met lokale 

vereniging

➢ Heemkunde



Uit die lijst met graven van lokaal historisch 

belang vloeien wel enkele rechtsgevolgen voort. 

Zo moeten de graven vijftig jaar bewaard en door de 

gemeenteoverheid onderhouden worden (deze termijn 

is verlengbaar, maar niet noodzakelijk opnieuw met 

vijftig jaar). 

Valorisatie:

inventariseren

is een 

verantwoordelijkheid

Van lokale overheid

➢ Samenwerking 

met lokale 

vereniging

➢ Heemkunde



waarden Criteria

Artistiek representativiteit 

cultureel
EVALUATIE

Immaterieel  Materieel 

Lokaal belang

Motivatie

Grafteken van kunstenaar Camille 

Colruyt (+1973) met een reliëf in koper 

van eigen hand : Mater Dolorosa (1960). 

Het reliëf is representatief voor het werk 

van Camille Colruyt. Sober grafteken 

met harmonische opbouw (zerk/ reliëf / 

groenscherm), mooi voorbeeld van 

moderne funeraire vormgeving.

Lembeek (Halle), Grafteken Colryut



Begraafplaats Mechelen

waarden Criteria

Historisch  Representativiteit

sociaal ensemblewaarde

EVALUATIE

Immaterieel 

Lokaal belang

Motivatie

Graftekens van slachtoffers van een 

bombardement in WOII (Historisch/ 

sociaal > immaterieel)

Gaaf bewaard ensemble van bij elkaar 

aansluitende graftekens. 

(ensemblewaarde) . Representatief  qua 

vorm en materiaalgebruik voor de 

periode van de jaren 1930-1950 

(Representativiteit)



Zwevegem: lijst met graftekens van lokaal historisch belang

Valorisatie:

Lokaal 

historisch 

belang

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/overzicht_funerair_erfgoed

_Zwevegem.pdf



Toepassing:

Begraafplaat Elsene –

Inventarisatie door Epitaaf 

2008-2009

727 van de 7000 graftekens geïnventariseerd



Inventarisfiche – databank (Epitaaf vzw)



Inventaris – 727 graftekens geselecteerd van de 7000  



Gent-Campo Santo 

Grafmonument met 

Nieuwe  

Concessiehouder

Herbestemming

Graf geruimd en 

doorverkocht naar 

een nieuwe 

concessiehouder



Pulbiekswerking

Epitaaf –Laken- (voormailig atelier Salu) - tentoonstelling Erfgoeddag 2015





Posters gemaakt door studenten 

Kunstwetenschappen Ugent



DANK VOOR UW AANDACHT


