THEMA 71- HOUT 3 : HEDENDAAGSE HOUTEN GRAFTEKENS
houten graftekens in Metropoolregio Eindhoven anno 2020-21
2020-2021 zal de geschiedenis ingaan als de periode dat de coronapandemie (covid 19) woedde
en woekerde. Maatregelen, die getroffen werden, waren een intelligente lockdown, daarna
een versoepeling met beperkingen en na een
tweede en derde golf weer een lockdown en zelfs
een avondklok. Iedereen kent de basisregels:
hygiëneregels, 1,5 m afstand houden, geen handen geven, thuiswerken, vermijden van drukte
en het dragen van een mondkapje.
Omdat wij toch geregeld de neus buiten de deur
wilden steken zonder het risico te lopen aangestoken te worden door het virus, grepen wij de
gelegenheid aan om alle begraafplaatsen in eigen omgeving te bezoeken, aanvankelijk in Eindhoven en daarna
uitbreidend tot Metropoolregio Eindhoven (Zuid-oostBrabant), de regio waarin
wij de regiocoördinatoren en
adviseurs waren van De Terebinth, vereniging voor funeraire cultuur.
Omdat wij de meeste begraafplaatsen in onze regio
al eens bezocht hadden, was
de hernieuwde kennismaking vaak erg verrassend.
Wat was er veranderd in de
10, 15 tot 20 jaar, dat wij er
niet geweest waren? Lees
het in de columns 69 en 70
van Jeannette op deze website. Kort samengevat: er
was veel kaalslag, er was dus

Eindhoven : kaalslag

veel geruimd; waar wel nieuwe graftekens waren
gekomen, waren dat over het algemeen uniforme golfjes en glimmertjes; vooral in de dorpen werden heel vaak de paden en/of grafplekken geharkt, er was altijd weinig bezoek en
meestal waren dat korte bezoekjes aan een specifiek graf. En in deze coronatijd was het niet
verwonderlijk dat er redelijk veel nieuwe graven
waren, voorzien van een tijdelijk grafteken(tje).
Gelukkig werd hier en daar de uniformiteit doorbroken, er was ook vernieuwing: persoonlijke
graven met ook andere materialen dan steen,
namelijk cortenstaal, glas, basalt en hout.

Asten : aangeharkt

Maarheeze : uniform

hout
Het bezoek aan de begraafplaatsen was tevens
een goede gelegenheid te inventariseren in hoeverre, in welke aantallen en in welke vorm vandaag de dag hout als materiaal voor graftekens
wordt gebruikt.
Van de 190 begraafplaatsen in Metropoolregio
Eindhoven bezochten wij er 177: 164 van september 2020 tot en met maart 2021. Enkele begraafplaatsen hadden we eerder en andere hebben we niet bezocht, omdat ze gesloten en/of
privé waren of bij een klooster lagen. Over het

algemeen zijn daar ook geen houten graftekens.
De drie natuurbegraafplaatsen in deze regio hebben we wel bezocht, maar in de telling niet meegenomen vanwege het uitsluitend gebruik van
houten graftekens (boomschijven); ze worden in
een later artikel apart beschreven.
Let wel, de begraafplaatsen in deze regio zijn natuurlijk niet representatief voor Nederland, omdat het merendeel een katholieke signatuur
heeft, waardoor graftekens in kruisvorm zeer
veel voorkomen.

cijfertjes : begraafplaatsen en houten graftekens in Metropoolregio Eindhoven

TOTAAL AANTAL BEGRAAFPLAATSEN

TOTAAL AANTAL HOUTEN GRAFTEKENS

• 190 begraafplaatsen
• 177 bezocht in 09.2020 - 03.2021

• 573 houten graftekens
• 72 begraafplaatsen zonder houten graftekens

GEMEENTE

begraaf
plaatsen

houten
graftekens

GEMEENTE

begraaf
plaatsen

houten
graftekens

A-ASTEN

7

19

L- HELMOND

11

36

B-BERGEIJK

10

22

M- LAARBEEK

8

20

C- BEST

3

23

N- NUENEN CA

8

21

D-BLADEL

7

47

O-OIRSCHOT

14

26

E-CRANENDONCK

7

6

P- REUSEL-DE MIERDEN

4

2

F-DEURNE

15

30

Q-SOMEREN

7

12

G-EERSEL

8

13

R-SON & BREUGEL

4

20

H-EINDHOVEN

28

171

S- VALKENSWAARD

6

14

I-GELDROP-MIERLO

7

14

T- VELDHOVEN

5

23

J- GEMERT-BAKEL

16

30

U-WAALRE

4

19

K- HEEZE-LEENDE

11

15

TOTAAL

190

573

soort begraafplaats
-

gemeentelijk
rooms-katholiek
protestants
orthodox
joods
particulier
oorlog
natuurbegraafplaats
crematorium: urnentuin
totaal

soort grafteken
25
126
15
1
3
11
3
3
3
190

-

tijdelijk houten grafteken
houten kruis
houten staander
boom (boomdeel / versteend)
horizontaal houten grafteken
combi hout + ander materiaal
creatief met hout
houten calvariekruis
houten accessoire / decoratie
totaal

107
225
111
44
25
36
25
573

RUBRIEKEN
1. tijdelijk houten grafteken : 107 stuks
Kort na een begrafenis is er nog geen definitief grafteken beschikbaar of is een bestaand grafteken
tijdelijk verwijderd om bijgewerkt te worden. Een eenvoudige aanduiding van metaal, leisteen of hout
met enkel naam en data is dan ideaal om tijdelijk het graf te markeren.
Op katholieke begraafplaatsen heeft de tijdelijke aanduiding vaak de vorm van een kruisje, in andere
gevallen de vorm van een plankje of paaltje. Een selectie.

Asten-OLV Presentatie

Heusden (Asten)

Bergeijk - Petrus

Weebosch-Ger. Majella

Best - Antonius

Best - Odulphus

Helenaveen - RK

Geldrop - PKN

Helmond - Hortsedijk

Helmond - Molenstraat

Gemert - Sint Jan

Stiphout - Trudo

Aarle-Rixtel-OLV Pres.

Beek&Donk-Leonardus

Liessel - Willibrordus

De Mortel - Antonius Abt

Lierop - H. Naam Jezus

Someren - Dellerhof

Someren-Eind

Aalst - Primulalaan

Waalre - M.Slootsweg

Waalre - Willibrordus

Eindhoven- Oude Toren

Eindhoven - Stratum

Eindhoven - Tivoli

2. houten kruis : 225 stuks
Het is niet verwonderlijk dat in het ‘katholieke zuiden’ het meest voorkomende grafteken het kruis is. En
dat geldt ook voor houten kruisen. Er zijn armoedige kruisjes, die herinneren aan de tijden dat men zich
niet meer kon veroorloven. Het meest komt het eenvoudige kruis voor, gewoon rechttoe rechtaan, sommige verweerd, andere goed in de lak gezet. Kruisen met een afdakje, zoals je veel ziet in Zuid-Duitsland
en Oostenrijk, komen ook geregeld voor. En er zijn kruisen in afwijkende vormen. Een selectie.
† armoedig

Deurne - Jacobshof

Hoogeloon - Pancratius

Eindhoven - Tivoli

Helenaveen-protestant

Helmond - Leonardus

Heeze - Oud Kerkhof

Steensel - Lucia

Eindhoven - Trudo

† eenvoudig

Bladel - Petrus Banden

Eindhoven-Oude Toren

Eindhoven - Stratum

Bakel - Willibrordus

Lage Mierde - Johannes

Heeze - Martinus

Helmond - Hortsedijk

Lierop - H. Naam Jezus

Liesel - Willibrordus

Riethoven-Willibrordus

Son - Wolfswinkel

Eindhoven-Oude Toren

Veldhoven- Hoge Boght

Vlierden - Willibrordus

Waalre - M. Slootsweg

† afdakje

Aarle-Rixtel-OLV Pres.

Beek & Donk-Leonardus

Vlierden - Willibrordus

Deurne-Zeilberg

Beek & Donk-Leonardus

Eindhoven - Catharina

Eindhoven - Lambertus

Son - Wolfswinkel

Eindhoven - Stratum

Eindhoven - Petrus

Geldrop - Zesgehuchten

Helmond - Leonardus

Nederwetten-Lambertus

Gerwen - De Huikert

Waalre - Willibrordus

† andere vorm

Budel - OLV Visitatie

Aarle Rixtel-OLV Pres.

Eindhoven-Oude Toren

Breugel - Genoveva

Eindhoven-Oude Toren

Veldhoven-Hoge Boght

Middelbeers-Willibrordus

Eindhoven- Roostenhof

Eindhoven - Catharina

Veldhoven-Hoge Boght

Aarle Rixtel-OLV Pres.

Eindhoven-Oude Toren

Eindhoven- Oude Toren

Eindhoven - Paulus

Westerhoven-Servatius

3. houten staander: totaal 111
Het is niet allemaal kruis wat de klok slaat, er zijn ook nog vele andere houten staanders, die als grafteken aan het hoofdeinde van het graf zijn geplaatst. Het kan een plaat of wandje zijn, plank(en), een
balk, een paal of een (foto)lijst. Soms staat er een eenvoudig bordje op het graf. Op islamitische graven
worden vaak eenvoudige houten graftekens geplaatst. Een selectie.
plaat

Bergeijk - De Bucht

Best - Antonius

Eersel - Willibrordus

Bladel - Petrus Banden

Dommelen - Martinus

Asten-OLV Presentatie

Eindhoven-Roostenhof

Son - Wolfswinkel

Eindhoven - Stratum

Eindhoven - Paulus

Dommelen - Martinus

Veldhoven-Hoge Boght

Eindhoven - Stratum

Stiphout - Trudo

Weebosch - Gerardus

Eindhoven-Oude Toren

Eindhoven-Roostenhof

Eindhoven - Lambertus

Eindhoven - Paulus

Eindhoven - Woensel

Valkenswaard-Eikenhof

lijst

Bergeijk-Petrus Banden

Eindhoven - Trudo

Valkenswaard-Eikenhof

bordje

Aalst - Primulalaan

Eindhoven - Stratum

Son - Wolfswinkel

Geldrop - protestants

Eindhoven - Theresia

balk / paal

Bergeijk - De Bucht

Bladel - Petrus Banden

Helenaveen-protestant

Geldrop - ‘t Zand

Son - Wolfswinkel

Son - Wolfswinkel

Veldhoven-Hoge Boght

Vessem - Lambertus

Veldhoven-Hoge Boght

Eindhoven - Severinus

Geldrop - ‘t Zand

Helmond - Leonardus

Reusel-OLV ten Hemel

Eindhoven - Calixtus

Eindhoven-Stratum

Helmond - Molenstraat

Helmond - Molenstraat

Hoogeloon - protestants: 28 paaltjes

plank(en)

Loo - Petrus Banden

Best - Antonius

Eindhoven - Petrus

islamitisch

Eindhoven - Stratum

Eindhoven - Stratum

Eindhoven - Stratum

4. boom : totaal 44
De boom is de leverancier van het hout, waaruit graftekens in allerlei vormen worden gemaakt. Maar
soms is in het grafteken de grondvorm van de boom of van delen van de boom (stronk, takken, stam,
boomschijf) nog goed te herkennen.
Steeds vaker zie je, dat versteend hout van bomen als grafteken op graven wordt geplaatst. Versteend
hout is eigenlijk fossiel hout van miljoenen jaren oud, waarin alle organische materialen zijn vervangen
door mineralen met behoud van de houtstructuur. Het kan allerlei kleurschakeringen hebben gekregen.
boomdeel

Eindhoven - Catharina

Dommelen - Martinus

Oirschot - Kapelpad

Heeze - Oude Kerkhof

Eindhoven - Stratum

Eindhoven - Stratum

Eersel - Willibrordus

Son - Wolfswinkel

Eindhoven - Stratum

Gemert - Alg. Begr.

versteend hout

Aalst - Pimulalaan

Bergeijk-Petrus Banden

Nuenen - Roosdoncken

Best - Antonius

Deurne -Jozef

Deurne - Zeilberg

Dommelen - Martinus

Eersel - Willibrordus

Eindhoven-crematorium

Eindhoven-Oude Toren

Eindhoven-Roostenhof

Geldrop - protestants

Veldhoven-Hoge Boght

Waalre - Willibrordus

Veldhoven-Hoge Boght

5. horizontaal: liggende houten graftekens : totaal 25
De meeste graftekens, en zeker die in dit artikel, zijn verticale, rechtopstaande grafaanduidingen: stèles.
Vaak biedt de begraafplaats ook niet meer ruimte: een stèle en een strookje voor het graf van 50 cm
voor beplanting. Waar wel het hele grafoppervlak benut kan worden voor liggende grafbedekkingen,
zerken of tombes, wordt zelden hout gebruikt. Wel wordt er vaker hout gebruikt voor een omranding
rondom een ‘bloembed’ met aan het hoofd een (houten) stèle.
houten zerk

Mierlohout - Lucia

Eersel - Willibrordus

Eindhoven - Catharina

Eindhoven - Catharina

Nuenen - Clemens

Eindhoven-Roostenhof

Bladel - Petrus Banden

houten rand

Bladel - Petrus Banden

Best - Antonius

Eindhoven-Oude Toren

rand en stèle

Aarle-Rixtel-OLV Pres.

Asten-OLV Presentatie

Waalre - M.Slootsweg

Asten-OLV Presentatie

Budel-Schoot-OLV Pres

Helmond - Molenstraat

Lierop - H.Naam Jezus

Lieshout - Servatius

Veldhoven - Caecilia

Riethoven-Willibrordus

Riethoven-Willibrordus

Someren - Lambertus

Valkenswaard - Oud

Eindhoven-OLVvLourdes

Veldhoven - Caecilia

6. combinatie: hout met ander materiaal : totaal 36
Er zijn ook graftekens, waarin hout wordt gecombineerd met een ander materiaal, waarbij natuursteen,
baksteen en cortenstaal de meest voorkomende materialen zijn. Enkele voorbeelden zijn: een houten
kruis, dat is geïntegreerd in het grafteken of een houten balk, die als sokkel dient voor een kunstwerk
of andersom, een stenen sokkel met een houten kunstwerk. Een selectie.
met houten kruis

Deurne - Zeilberg

Liessel - Willibrordus

Nuenen - Oude Landen

Eindhoven - Calixtus

Riethoven-Willibrordus

Helmond - Hortsedijk

Dommelen - Martinus

Budel - OLV Visitatie

Lieshout - Servatius

Veldhoven-Hoge Boght

met houten sokkel

Asten-OLV Presentatie

Son - Wolfswinkel

Borkel&Schaft-Servatius

Netersel - Antonius

Middelbeers-Willibrordus

Son - Wolfswinkel

Borkel&Schaft-Servatius

Veldhoven-Hoge Boght

Heeze - Oude Kerkhof

Nuenen - Oude Landen

Eindhoven - Stratum

Eindhoven-Grote Beek

andere toepassing

Best - Odulphus

Bladel - Petrus Banden

Eindhoven-Oude Toren

7. creatief met hout : tussen kunst en kist : totaal 25
Op veel begraafplaatsen in deze regio staan uniforme graftekens van natuursteen, de begraafplaatsverordening laat niets anders toe. Toch zie je daar vaak de wens iets persoonlijks aan, op of voor de steen
te doen door middel van een accessoire, een decoratie of tekst. Wat het houten grafteken betreft, dat is
nooit een massaproduct, maar altijd een uniek monumentje. Meestal eenvoudig, echt houten kunstwerken staan er niet, wel kunstige beelden of houtsnijwerk. Maar er is wel sprake van creativiteit, bedenk
maar eens wat je met een kist kunt doen, dat is geen kitsch. En waarom niet een vogelhuisje of insectenhotel als grafteken?
kunstig hout

Bergeijk-Petrus Banden

Veldhoven-Hoge Boght

Nuenen - Oude Landen

Oirschot - Kapelpad

Eindhoven-crematorium

Best - Antonius

Eindhoven-Oude Toren

Veldhoven-Hoge Boght

Eindhoven - Tivoli

Bakel - De Hoberg

kast / kist

Bergeijk-Petrus Banden

Eersel - Willibrordus

Heeze - crematorium

Eindhoven-Roostenhof

Heeze - crematorium

Veldhoven-Hoge Boght

Son - Wolfswinkel

Son - Wolfswinkel

Son - Wolfswinkel

Veldhoven-Hoge Boght

8. nog meer hout
Het hout, dat als materiaal gebruikt wordt voor graftekens, is niet het enige object van of met hout dat
op begraafplaatsen voorkomt. Op katholieke begraafplaatsen staat het calvariekruis centraal. Het komt
voor als losstaand kruis met of zonder corpus of als onderdeel van het trio Maria (rechts), Jezus (midden)
en Johannes (links). Het domineert meestal de begraafplaats en staat ofwel gelijkvloers of op een Calvarieberg. Een enkele maal staat er ook een groot kruis op de absouteplaats. De calvarie- en absoutekruisen van hout zijn niet meegenomen in de telling van de graftekens; Wij telden zo’n veertig van
dergelijke houten kruisen. Enkele voorbeelden.

Eindhoven - Antonius Abt

Veldhoven-Lambertus

Hooge Mierde - Johannes Evangelist

Budel-Dorplein - Jozef

Maarheeze - Gertrudis

Neerkant - Willibrordus

Netersel - Antonius

Milheeze - Willibrordus

Ook bij decoraties en accessoires op de graftekens komen houten voorwerpen voor. Fraai gevormde
takken, harten van en met hout, beeldjes, klompen, vogelhuisjes, het zijn enkele veel voorkomende
voorbeelden van de honderden grafdecoraties, die het graf een persoonlijk tintje geven.
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