THEMA 70 - HOUT 2 : PROTESTANTSE PLANKEN EN KATHOLIEKE KRUISEN
oude houten graftekens in Nederland
Het meest gebruikte materiaal voor graftekens
gravingen moesten plaatsvinden, werd hout geop begraafplaatsen is natuursteen.
bruikt dat meestal direct voorhanMinder vaak zie je kunststeen, glas,
den was en eenvoudig en snel vermetaal, keramiek of hout. Dit
werkt en bewerkt kon worden.
thema gaat specifiek over hout als
Meestal waren ze tijdelijk.
materiaal van graftekens.
Maar waar van oudsher voor de
Het gebruik van houten graftekens
rijken een stenen grafteken werd
komt al heel lang voor op graven,
opgericht, werd voor de minder
maar vanwege de kwetsbaarheid
bedeelden een houten grafteken
van het materiaal is uit vroeger tijgebruikt om de graven te markeden niets of weinig bewaard gebleren, hoewel er vaker geen dan wel
ven. In weer en wind gaat hout zo’n
een grafteken op hun graven
zestig tot tachtig jaar mee, maar
kwam te staan. De kosten van een
door goed onderhoud kan een houhouten grafteken waren aanmerten grafteken zeker honderd jaar
kelijk lager dan die van een stenen
worden. De oudste bewaard gebleexemplaar.
ven houten graftekens in Nederland
Maar niet altijd was hout een blijk
dateren uit het laatste kwart van de
van armoede. Het kan ook een uit19de eeuw tot en met de eerste helft
drukking van een religieuze le* Usquert
van de 20ste eeuw.
vensovertuiging zijn, waarbij een
Hout werd om diverse redenen gebruikt. Als er
sober grafteken in de vorm van een paaltje of
in tijden van nood, oorlogen of rampen, veel beeen plank werd voorgeschreven.
PROTESTANTSE PLANKEN EN KATHOLIEKE KRUISEN
de drie sola’s
Houten graftekens waren over het algemeen eenvoudig, maar de vorm was religieus bepaald: een protestant kreeg een grafplank of een grafpaaltje en een katholiek een grafkruis. Het heeft te maken met
het theologische verschil tussen protestanten en
katholieken, dat uitgedrukt wordt in de drie
sola’s: sola gratia, sola scriptura, sola fides. Alleen Gods genade, alleen de Schrift en alleen het
persoonlijk geloof zijn bepalend voor je handelen, je geloof, je leven, je lot. Dat geldt voor de
protestant.
Voor de katholiek is het geen kwestie van sola,
voor hem komt er elke keer iets bij (et): gratia
et bona opera, scriptura et traditio, fides et ecclesia. Genade en goede werken, Schrift en kerkelijk leergezag, persoonlijk geloof en kerkgemeenschap. Zoals we in het vervolg zullen zien,
had dit verschil tussen protestant en katholiek
consequenties voor de opvatting over dood en
begraven, maar ook gevolgen voor beider grafcultuur.
Veenhuizen-Vierde Gesticht

Eindhoven - Sint Severinus

PROTESTANTSE GRAFCULTUUR
Hervormd of gereformeerd en alle takken en aftakkingen daarvan, de meeste vormen van protestantisme in Nederland zijn van oorsprong calvinistisch. En dat had vanaf de Reformatie invloed op de mening over dood en begraven. De
begrafenis werd ontdaan van ‘paapsche superstitiën’, want voor de protestant betekent het
sola gratia dat het lot van de mens geheel in handen van God ligt. Het oordeel dat de ziel na de
dood ondergaat is definitief. Het is dus nutteloos
voor de doden te bidden: gedaan is gedaan. Niet
de overledenen staan centraal, maar de nabe-

staanden. Men bidt om Gods troost voor de nabestaanden. Aanvankelijk werd ook een kerkelijke uitvaart als zinloos ervaren. Een afscheid
vond zeker niet in de kerk plaats, maar eventueel in een bijgebouw. Alleen in orthodoxe kringen
geldt die zinloosheid nog, maar in de meeste andere kerken wordt er sinds de zeventiger jaren
van de 20ste eeuw weer vanuit de kerk begraven.
Calvijn benadrukte nog sterker dan Luther de
predestinatie van de ziel. De mens wikt, God beschikt. Gebed of je anderszins druk maken over
het zielenheil van de dode is nutteloos.

Daarom is een protestantse begraafplaats over
het algemeen sober. Het is slechts de wachtkamer voor de Jongste Dag. Protestanten hebben
nooit zo’n behoefte gehad aan eigen begraafplaatsen, ze lieten en laten zich begraven op een
algemene, gemeentelijke begraafplaats. Alleen
als er sprake was van ‘verloedering’ van of overdadige luxe op de gemeentelijke begraafplaats
ontstonden eigen begraafplaatsen; ook strengere protestantse groeperingen verkozen een eigen begraafplaats boven een gemeentelijke.
De aankleding van de begraafplaats was, zoals
al gezegd, sober. Een eenvoudige stèle of zerk
als grafteken voldeed als drager van de gebruikelijke data, waaraan volgens het sola scriptura
een Bijbeltekst werd toegevoegd. Het materiaal
van het grafteken was meestal steen, maar voor
minder draagkrachtigen kon het ook hout zijn.
Een brede staande plank was de meest eenvou-

dige vorm, soms afgedekt met een zadeldakje
tegen inwatering en daaroverheen werd ook wel
een loodslab bevestigd.
Hoe strenger in de leer, hoe eenvoudiger het
grafteken werd. Of nog een stapje verder, zet
helemaal niets op het graf, God kent immers je
naam; het paaltje met nummer is voor de administratie, omdat volgens de Wet op de lijkbezorging alle gegevens in het register moeten worden opgenomen, wil men tot een begraving kunnen overgaan.
In Marken en in Huizen werd men onder een gietijzeren nummerpaaltje begraven, in Arnemuiden
en in Sprang-Capelle onder eentje van beton om
maar een paar voorbeelden te noemen.
In Hoogeloon ligt als een ‘protestants eilandje in
de katholieke zee’ een protestantse begraafplaats, waar op het oudste deel houten paaltjes
staan, ditmaal niet met een nummer, maar met
een naamplaatje.

Protestantse Begraafplaats, Hoogeloon : houten paaltjes
Aan Landrop 22 in Hoogeloon ligt een kleine protestantse begraafplaats.
In 1847 werd een perceel heidegrond aangekocht door de diaconie van de Hervormde gemeente Hoogeloon-Eersel (nu Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel), waarop een bos van 4.800 Amerikaanse eiken
werd aangelegd. Doel was belegging en exploitatie als productiebos.
Toen rond 1900 de verzuiling van de maatschappij in Nederland doorbrak, wilden de protestanten, die
begraven werden op een deel van het katholieke kerkhof, ook een eigen begraafplaats. Daartoe werd
het achterste deel van het perceel in 1911 ingericht als begraafplaats, het voorste deel bleef bos.
Van het totale perceel van 5.290 m2 is een derde deel (1.790 m2) ingericht als begraafplaats met een
totaal van 164 graven.
Op het middenstuk van de begraafplaats liggen de oudste graven,
bestaande uit heuveltjes van aarde met houten paaltjes en zonder
monumenten. Op de paaltjes is een naamplaatje aangebracht met
naam, geboorte- en overlijdensdatum. Een van de oudste graven is
die van het kind Gerritsen H., dat net iets meer dan drie weken
heeft geleefd.
Op de nieuwere gedeelten staan stenen graftekens. Vrij recent is er ook een urnenmuur met 12 nissen
gekomen en een urnenveldje; ook kan de as verstrooid worden. Centraal staat een lijkenhuisje, waarin
in het timpaan een fragment van een waarschijnlijk oude grafsteen is geplaatst, waarin een deel van
de tekst Wie in mij gelooft zal leven… (Joh. 11,25-26) is te herkennen.
Alleen betalende leden van de Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel krijgen toestemming hier begraven
te worden.

PROTESTANTSE PLANKEN
Het zal duidelijk zijn, dat de meeste houten graftekens in de vorm van een plank
zich ten noorden van de grote rivieren bevinden,
vooral in het oostelijk deel staan nog redelijk veel van deze planken op begraafplaatsen.
NB. bij foto’s waar een * voor de ondertekst staat, berust het © bij Annie van ’t Zand.
Dat houten graftekens zeer kwetsbaar zijn, blijkt wel uit onderstaande foto’s:

* Beilen (Dr)

* Heerde (Gld)

* Winterswijk

* Assen - Zuid

Maar het mag ook duidelijk zijn, dat houten graftekens op begraafplaatsen
belangrijk funerair erfgoed zijn, dat beschermd moet worden
en zoveel mogelijk behouden moet blijven.
In de jaren negentig van de vorige eeuw redde de beheerder van begraafplaats Kranenburg in Zwolle
waardevolle oude graftekens, die geruimd werden, waaronder een aantal van hout,
en bewaarde ze in een soort museumpje op de begraafplaats.

Zwolle - Begraafplaats Kranenburg: museumpje (foto 1998)
Nog enkele houten voorbeelden: oorspronkelijke en opgeknapte.

* Middelbert (Gr)

* Markelo (Ov)

* Roden (Dr)

* Ryptsjerk (Fr)

Groningen - bijna honderd grafplanken uit 1892-1959
Uit een studie van Jan Battjes en Harry de Olde in Natuurtijdschriften (2006) en te vinden op internet 1,
blijkt dat er in Groningen nog bijna honderd grafplanken uit de periode 1892-1959 bewaard zijn gebleven. Hun artikel is niet alleen een beschrijving, maar tevens een terecht pleidooi voor het behoud
van deze vorm van grafcultuur.
• Het materiaal van de planken is geschaafd eiken of grenen met een breedte van 28-36 cm, een dikte
van 4,5-6 cm en een hoogte van 140-180 cm, waarvan 40-50 cm in de grond verdwijnt.
• De vormgeving bestaat uit een rechte plank met een afwerking aan de bovenkant, die in onderstaand
schema wordt weergegeven: 1. drie vormen van halfronde beëindiging: zonder schouder, met horizontale schouder en met glooiende schouder; 2. drie vormen van classicistische beëindiging; 3. twee
vormen van driehoekige beëindiging; 4. beëindiging met ‘spruitstukken’; 5. vrije vormen.
• De beschildering van de plank gebeurde door hem wit te schilderen aan de voorkant en wit of zwart
aan de achterkant, het onderste deel werd meestal geteerd of zwart geschilderd, vaak als weergegeven
onder 6. vier vormen van een geschilderde plint.
• De belettering gebeurde door de personalia van de overledene in zwarte letters te schilderen, soms
met een vers en afgesloten met 7. twee vormen van afsluiting van een tekst. Bovenaan kon een
versiering geschilderd worden, meestal een treurboom.
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Leens - Joodse Begraafplaats : drie houten grafplanken.
Op de Algemene Begraafplaats van Leens is een apart deel ingericht als Joodse begraafplaats, omgeven door en afgescheiden van de algemene begraafplaats door een beukenhaag. De zelfstandige
Joodse gemeente van Leens kreeg dit deel in 1878 in gebruik.
Op de begraafplaats staan 25 grafstenen in twee rijen: mannen en vrouwen apart. Dit komt op meerdere Joodse begraafplaatsen in de provincie Groningen voor.
Bijzonder op deze begraafplaats zijn de drie
bewaard gebleven houten grafplanken, één
aan de vrouwenkant en twee aan de mannenkant. Bekend is dat er ten minste nog
één houten grafplank meer heeft gestaan,
maar dat deze is verdwenen. Om de planken
te beschermen tegen weersinvloeden zijn ze
opgehangen in een soort vitrinekast: Sophia
van Hessen (1813-1886), Izaak van Geuns
(1839-1913) en Jacob van Geuns (18241912). Op de plank van de laatste staat als
overlijdensjaar 1812, maar dat is een fout
en moet 1912 zijn. Het vierde verdwenen
houten grafteken heeft waarschijnlijk behoord aan Berend Levie (1876), de echtgenoot van Sophia van Hessen.
* Sophia van Hessen
* Izaak & Jacob Geuns

Drenthe - een aantal voorbeelden van begraafplaatsen met houten graftekens
• Norg: planken en borden.
De Algemene Begraafplaats in Norg werd in 1829 aangelegd. Omdat men vroeger kon kiezen voor een
concessie voor onbepaalde tijd zijn veel graven bewaard gebleven, vooral die met stenen graftekens.
Er werd in drie klassen begraven. De helft van het oudste deel van de begraafplaats wordt ingenomen
door graven 3de klasse. Dat was de goedkoopste klasse waarbij veelal houten graftekens werden geplaatst. Vanwege de vergankelijkheid van dit materiaal hebben op deze perken weinig graftekens het
overleefd. In 2002 begon een werkgroep begraafplaats van de Historische Vereniging Norch met het
opknappen van het oude gedeelte van de begraafplaats, waarbij de restanten van houten graftekens
werden vervangen door geheel nieuwe houten planken en borden.

* Norg - Algemene Begraafplaats
Op de begraafplaats van Norg staan twee soorten houten graftekens: planken en borden.
Wat betreft de planken is duidelijk dat Norg dicht bij Groningen ligt. Hier zie je het zelfde soort graftekens en, wat in Groningen ook al opviel, is dat de vormgeving, belettering en versiering van de
houten stèles identiek is aan de stenen stèles. Van een afstand zie je vaak geen verschil. In Norg zie
je opvallend veel treurbomen als versiering in het bovendeel van de stèles
In Norg zie je ook een ander fenomeen, namelijk houten borden bevestigd aan een paaltje, die dienst
doen als grafteken. De borden zijn ook wit geschilderd en zwart beletterd zonder versiering.

• Dwingeloo: …van historische betekenis…
Begraafplaats ‘De Oude Bork’ ligt aan de Brink in het centrum van Dwingeloo. Aan de linkerkant liggen
de oudste graven, vanaf het tweede deel van de 19e eeuw. Er is niet veel geruimd, er staan nog
vervallen graftekens. Daar vind je ook een aantal zwaar verweerde houten grafplanken. Zijn het eeuwigdurende concessies, die niet geruimd zijn? In de begraafplaatsverordening staat namelijk: de rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen (art.
19,2). Of geldt hier artikel 23,1: Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis
zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.
Van historische betekenis zijn deze graftekens zeker. Helaas is op een aantal helemaal niets meer te
lezen. Op de nog leesbare planken varieert het jaartal van overlijden van 1900-1948

Dwingeloo - Begraafplaats ‘de Oude Bork’
• Veenhuizen - Vierde Gesticht
De begraafplaats van Veenhuizen wordt in de volksmond het Vierde Gesticht genoemd, omdat hij
bestemd was voor hen die stierven in een van de Drie Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, waar weeskinderen, bedelaars en zwervers gevestigd waren. Voor die armoedzaaiers zou je
houten graftekens verwachten, maar ze werden zonder grafteken in naamloze graven begraven, in
twee grafvakken onder protestants of katholiek gras; het katholieke gras groeit op gewijde grond.
De velden met graftekens waren voor de ambtenaren van de Maatschappij, ook weer verdeeld in
katholiek en protestants. Naast stenen graftekens, ijzeren hekken en graftrommels zijn daar meer dan
veertig houten graftekens bewaard gebleven, die meer dan honderd jaar oud zijn.

Veenhuizen - Begraafplaats ‘Het Vierde Gesticht’

Overijssel en Gelderhand - oud hout
Ook in Overijssel en Gelderland zijn nog begraafplaatsen met oud hout te vinden. Enkele voorbeelden.
Op het oude gedeelte van de Algemene Begraafplaats in Markelo (Ov), die dateert uit 1828, staan nog
een aantal houten graftekens, die een merkwaardige vorm hebben, houten planken in de vorm van
een bat ofwel slaghout. Ook zijn er enkele met een kastje met een ezelsrugvormige afdekking. Ze
stammen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, vooral uit de jaren 40.

* Markelo (Ov) - Algemene Begraafplaats
Op Begraafplaats ‘De Eekelenburg’ in Oldebroek (Gld), geopend in 1900, staan nog diverse houten
grafplanken uit het eerste deel van de 20ste eeuw, helaas in verregaande staat van ontbinding.

* Oldebroek (Gld) - Begraafplaats De Eekelenburg

KATHOLIEKE GRAFCULTUUR
Waar bij de protestanten na de dood de nabestaanden centraal staan, staat bij de katholieken
de overledene in het middelpunt. Alle teksten bij
de uitvaart in de kerk hebben maar één thema:
R.I.P. Requiscat In Pace. Heer geef aan de ziel
van deze gelovige de eeuwige rust. De katholieke kerk bekommert zich ook na de teraardebestelling om de ziel van de overledene, want
het lot van de ziel is nog te beïnvloeden. Naast
hemel en hel kent de katholieke kerk nog de tussenvorm ‘vagevuur’, de plaats waar de ziel gelouterd wordt alvorens over te gaan naar de hemel. De ‘strijdende kerk’ (de gelovigen op aarde)
kan door bona opera = goede werken, zoals gebed, kerk- en grafbezoek, een bijdrage leveren,
waardoor de ‘lijdende kerk’ (de zielen in het va-

gevuur) sneller deel kan gaan uitmaken van de
‘zegevierende kerk’ (de zielen in de hemel). Zoals je ‘Jezus van het kruis kunt bidden’, kan de
katholiek de ziel van de overledene uit het vagevuur verlossen. Op de jaardag, de herdenking van
het overlijden van het individu, en op 2 november = Allerzielen, de herdenking van alle overledenen, is er veel kerk- en begraafplaatsbezoek.
Op Allerzielen kun je dat doen door het eenvoudige pesjonkelen (verdienen van een volle aflaat
bij elk kerkbezoek) tot en met de uitbundige viering van de Mexicaanse Día de Muertos.
Door deze verering van de doden is de inrichting
van een katholieke begraafplaats dan ook een
stuk uitbundiger dan die van een protestantse
begraafplaats.

KATHOLIEKE KRUISEN
Zoals de bijbel op protestantse begraafplaatsen
centraal staat, zo staat op katholieke begraafplaatsen het kruis, soms zelfs letterlijk, in het
centrum. Christus heeft de mens verlost door het
kruis, waardoor het kruis symbool voor eeuwig

Amsterdam - Buitenveldert

leven werd. Het kruis is zeer ruim vertegenwoordigd: het Calvariekruis, al of niet op een ‘berg’,
in de vorm van een grafteken of afgebeeld op
een grafteken; soms is de begraafplaats zelf in
kruisvorm aangelegd.

houten Calvariekruisen
Eindhoven - St. Lambertus

Hoe zit het met de aanwezigheid van oude houten graftekens, c.q. grafkruisen op katholieke begraafplaatsen? Daarvoor moeten we vooral naar
het (katholieke) zuiden van Nederland. Dan blijkt
dat zulke oude graftekens als op algemene en
protestantse begraafplaatsen ten noorden van
de rivieren op katholieke begraafplaatsen nauwelijks voorkomen. Dat heeft een aantal redenen.
- Katholieke begraafplaatsen zijn vaak jonger.
Tijdens de Reformatie deden protestantse begraafplaatsen dienst als algemene begraafplaatsen, waar ook katholieken zich lieten begraven
met een schep gewijde aarde in de kist. Dankzij
de gelijkberechtiging in de Franse tijd, het recht
eigen begraafplaatsen te stichten en de emanci-

Knegsel - St. Monulphus

patie van de katholieken, kwam het verlangen
naar eigen begraafplaatsen steeds meer op
gang, maar later!
- Ze zijn vaak kleiner en omdat ze een belangrijke inkomstenbron voor de parochies zijn, worden de graven na afloop van de grafrechten sneller geruimd en vervangen. Dat geldt overigens
minder voor kinderveldjes, daarover later meer.
Een greep in ons fotoarchief uit foto’s van houten
kruisen tot 50 jaar geleden levert qua jaartallen
niet echt veel ouds op: 1940-1970; de rest is
jonger. Er zijn een flink aantal kruisen en kruisjes, die er wel oud uit zien, maar waarop geen
tekst en jaartal staat.
Hieronder een selectie.

1940
1950

Stiphout - St. Trudo

Eindhoven - Oude Toren

Eindhoven - Oude Toren

Leende - St. Petrus

Eindhoven - St. Joris

Valkenswaard - Oud

Gerwen - De Huikert

Heeze - St. Martinus

Westerhoven - Servatius

Bergeijk - St.Petrus

Eindhoven - Theresia

Thorn - Abdijkerkhof

Helmond-Hortsedijk

Riethoven-Willibrord

Eersel - Willibrordus

Eindhoven - St. Trudo

1950
1960

1960
1970

1970
1980

kinderveldjes
Op een katholieke begraafplaats is vaak een
apart kinderveldje. Het levert een aandoenlijk
beeld op van kleine grafjes met kleine graftekentjes. De vele engelenbeeldjes verwijzen naar hun
status in de katholieke kerk: ze zijn engeltjes geworden, voor wie bij de uitvaart een Engelenmis
wordt opgedragen.
Ook al gelden voor de kindergrafjes dezelfde
grafrechten als voor de andere graven, uit con-

sideratie met de ouders, die hun kind lang overleven, wordt er meestal niet zo snel geruimd, ook
niet als de grafrechten zijn verlopen. Vandaar
dat je daar vaak oudere graftekens tegenkomt.
Het zijn eenvoudige monumentjes, waarbij het
gebruik van een houten kruisje niet ongebruikelijk is.
Een mooi voorbeeld daarvan vinden we op begraafplaats St. Severinus in Eindhoven.

Eindhoven Begraafplaats St. Severinus: kinderveld

De begraafplaats werd in 1959 aangelegd als tweede katholieke begraafplaats in het stadsdeel Gestel
in de wijk Bennekel aan wat nu de Kerkhoflaan heet. Op het aparte kinderveldje staan ca. 100 kleine
graftekentjes, waarvan ongeveer de helft bestaat uit een uniform stenen grafkruisje. Er bevinden zich
op het veldje 27 witgeschilderde houten grafkruisjes.
De houten kruisjes zijn in slechte staat, van sommige staat er alleen nog de verticale lat, andere
kruisjes liggen in het gras. In tegenstelling tot de stenen kruisjes, waarop wel namen en data staan,
staat er geen enkele tekst (meer)
op de houten kruisjes.

Eindhoven - Begraafplaats Eikenburg: het verloren kerkhof
Hoe anders was het bij doodgeboren en ongedoopte kinderen, die tot 1983 formeel geen kerkelijke
begrafenis kregen volgens het oude Kerkelijke Wetboek van de R.K. Kerk. Ze mochten niet in gewijde
aarde worden begraven, maar werden in een afgelegen hoekje van de begraafplaats,
‘het verloren kerkhof’, naamloos en zonder grafteken ter aarde besteld.
Vanaf 2000 vond er een soort rehabilitatie plaats voor deze kinderen en hun ouders.
Overal werden monumentjes voor hen opgericht. Op de begraafplaats van het (voormalige) Broederhuis Eikenburg in Eindhoven ligt helemaal achteraan een nederig
perkje met kindergrafjes van 60 tot 80
doodgeboren en ongedoopte baby’s, afkomstig uit het St. Josefziekenhuis, dat
vroeger dichtbij lag. In 2002 werd op
dit ‘verloren kerkhof’ een engelenkopje
als monumentje geplaatst. Rondom
hebben ouders engelenbeeldjes, frutseltjes, mini-monumentjes en enkele
houten graftekens en grafkruisjes gelegd en gezet voor hun kindjes.
© Atelier Terre aarde
NB. bij foto’s waar een * voor de ondertekst staat, berust het © bij Annie van ’t Zand. Met dank.

