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3 mei: schoonmaak kerkhof.  4 mei Dodenherdenking  
Mogen we het  ‘toevallig’ 
noemen dat we  dit 
weekend onze doden 
speciaal herdenken, maar 
ook hun graven 
onderhouden? 
Velen bezoeken op 
geregelde tijden ons 
kerkhof en waarderen het, 
als kerkhof  en graf-
monumenten er verzorgd 

uitzien. Al eeuwen lang kennen we de traditie van grafmonumenten en 
graftekens… 

De geschiedenis in Nederland van begraven en cremeren:  Begraven en 
cremeren, hoe gebeurde dat vroeger?              

De oudste gegevens over omgang met doden stammen uit 3500 voor 
Christus. Grote stenen uit de 
voorlaatste IJstijd werden in ons 
land gebruikt om hunebedden te 
maken. Voor het 
Trechterbekervolk - genoemd naar 
een van hun gebruiksvoorwerpen - 
waren deze hunebedden de plek 
waar zij hun doden collectief 
konden begraven.  
De grootstenige graven bestonden 
uit stenen tot zo'n dertigduizend kilo per stuk. De overledenen werden 
begraven in de grafkelder, gevormd door de stenen. Deze lag altijd in de 
richting van de opkomende zon, het oosten. De ingang van het hunebed 
kwam aan de zuidzijde. Over de stenen kwam een dekheuvel met zand, 
zodat alleen een langwerpige heuvel met de punten van de stenen 
zichtbaar bleef. 
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 In de rechthoekige grafkelder werden de overledenen zittend, gehurkt 
of liggend bijgezet. Daaromheen legden de nabestaanden giften: 
sieraden, wapens en bekers met voedsel. Uit deze giften blijkt dat ze 
geloofden in een leven na de dood. Zo begroeven ze honderden jaren 
lang de doden in deze hunebedden. Er werden zodoende meerdere 
generaties in begraven. Waarschijnlijk ruimden ze de grafkelders* op 
bepaalde momenten.  

 
In Scandinavië, Duitsland en Nederland zijn veel hunebedden te vinden. 
Nederland heeft er iets meer dan 50. Met verschillende typen 
grafkelders. Ook zijn er kleinere steenkist- en keldergraven* gevonden. 
Dat zijn waarschijnlijk de opvolgers van de hunebedden. Deze kleine 
graven werden vermoedelijk afgedekt met hout. 

Het verbranden van doden gebeurde in ieder geval vanaf de Midden 
Bronstijd. Uit die tijd zijn namelijk crematiegraven gevonden. De 
overledenen werden op een brandstapel van verschillende houtsoorten 
verbrand. De verbrande resten plaatsten de nabestaanden in een 
grafkuil of een boomkist. In de Late Bronstijd (vanaf 1100 voor Christus) 
werd deze lijkverbranding een traditie. De verbrande resten werden 
vanaf die tijd in een urn, doek of los in een kuil begraven. Er ontstonden 
grote urnenvelden met verschillende typen grafmonumenten. Tot 500 
voor Christus (de Vroege IJzertijd) zijn deze urnenvelden veel gebruikt. 

                                                Er zijn bewijzen gevonden dat mensen in de Late 
IJzertijd de lichamen van overledenen eerst in de open lucht lieten 
vergaan voordat ze werden verbrand. Tussen overlijden en cremeren* 
kon soms wel een jaar zitten. Het verbranden van de doden vormde ook 
in de daarop volgende duizend jaar een wezenlijk onderdeel van 
Griekse, Romeinse en Germaanse samenlevingen. Dit bleef zo tot de 
komst van het christendom, zo rond het jaar 800. 

In het voorjaar van 785 verbood de toenmalige vorst Karel de Grote het 
verbranden van doden. Alleen bij epidemieën of na grote veldslagen 
was cremeren nog toegestaan. Vanaf dat jaar kreeg begraven ook in 
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Nederland steeds meer de voorkeur. In die tijd begroeven mensen hun 
doden eerst nog buiten de nederzettingen. Maar langzamerhand werd, 
mede vanwege het geloof, de voorkeur gegeven aan begraven in of 
vlakbij de kerk. 
  
Onhygiënisch                                                                            
Door de bevolkingsgroei werd al in de zeventiende eeuw het ruimte 
gebrek nijpend. Begraven werd er tot dan toe in en rond de kerk, 
midden in de stad of het dorp. Het begraven in de kerk gebeurde niet 
altijd zorgvuldig. Geruimd werd er niet, dus de kerken raakten overvol. 
Door het herhaald oplichten van de stenen verzakte de vloer en sloten 
niet alle grafstenen even goed meer aan. Het gevolg was dat – 
afhankelijk van het weer – in de kerken soms een doordringende stank 
hing. Mede omdat er epidemieën in Nederland heersten, zoals de pest, 
werd het steeds onhygiënischer in en rond de kerken. 
Toen er tegen het einde van de achttiende eeuw meer inzicht kwam in 
het belang van hygiëne en het gevaar van besmetting gingen er steeds 
meer stemmen op om het begraven in kerken te verbieden en de 
begraafplaatsen* buiten de stad te verplaatsen. 
In de Franse tijd (1795-1813) werd op grond van de Code Civil* uit 1804 
en de Code Pénal* uit 1810 het bergraven in kerken binnen en buiten de 
bebouwde kom verboden. Willem 1 maakte deze besluiten bij zijn 
aantreden in 1813 weer ongedaan. In 1829 vaardigde koning Willem 1 
wederom een verbod uit op kerkbegrafenissen en moesten gemeentes 
met meer dan 1000 inwoners hun nieuwe begraafplaatsen buiten de 
bebouwde kom aanleggen. Een uitzondering was er voor diegene die al 
een eigen grafkelder bezaten. 
  
Ontstaan van cremeren in Nederland                                     
Tegelijk met het verzet tegen het begraven in en rond de kerken, 
ontstond weer de interesse in cremeren. Vooral medici en 
wetenschappers stelden dat het verbranden van overledenen de 
bestrijding van epidemische ziekten positief kon beïnvloeden. Zij 
ontdekten dat de ontbindende lijken mogelijk het drinkwater konden 



Jaargang 42/nummer 18 : zondag 4 mei 2014 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk  
  

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl  bankrek. NL65RABO0128596538 
   

besmetten. Tijdens medische congressen pleitten zij openlijk voor het 
legaliseren van lijkverbranding. 
De regels met betrekking tot de wijze van begraven, de inrichting van 
een begraafplaats, de begrafenis- rechten en de duur van de grafrust en 
dergelijke, werden vastgelegd in de Begrafeniswet van 1869. Dit was de 
eerste landelijke wet. Er zat echter een leemte in de wet. Crematie* 
werd weliswaar verboden, maar de strafrechtelijke sancties ontbraken. 
Hiervan maakten voorstanders van crematie dankbaar gebruik. 
In 1875 werd er “eene vereeniging tot invoering der lijkverbranding in 
Nederland” opgericht.Pas in 1913 werd in Nederland het eerste 
crematorium op begraafplaats Westerveld in Driehuis gebouwd: 
crematorium* Velsen, waar op 1 april 1914 de eerste crematie 
plaatsvond. De crematie was eigenlijk nog illegaal omdat in de 
wetgeving lijkverbranding nog niet was opgenomen. Vanaf 1955 is 
cremeren wettelijk toegestaan. Vanaf 1968 stelt de wet cremeren gelijk 
aan begraven. 

Grafmonumenten en graftekens                                             

Tijdens de Franse Revolutie kende Frankrijk al een Code Civil (1804); die 
schreef voor dat ieder lijk in een apart graf begraven moest worden en 
dat het geoorloofd was daarop een teken of een grafmonument te 
plaatsen. Omdat een grafteken zeer persoonsgebonden kan zijn, is de 
diversiteit van graftekens groot en varieert de uitwerking tot op de dag 
van vandaag van heel sober tot rijk gedetailleerd. De graven in kerken 
zijn veelal afgedekt met vlakke, hardstenen dekplaten met ingehakte 
opschriften, familiewapens en grafsymboliek. Ook de oudere graven op 
de begraafplaats rondom of bij de kerken kenden oorspronkelijk 
overwegend liggende zerken. Deze traditie bepaalde mede het gezicht 
van de vroeg-negentiende-eeuwse begraafplaatsen met hun 
overwegend liggende, natuurstenen graftekens, die vaak niet meer dan 
een sobere afdekking van het graf waren. Door de toenemende 
individualisering van de maatschappij ontstaat echter ook de wens tot 
plaatsing van een meer persoonlijk grafmonument. In de loop van de 
tijd zijn de volgende typen ontstaan: 
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Liggende graftekens, ofwel zerken, met of zonder ijzeren grafhek. 
Enkelvoudige staande graftekens, zoals een staande steen (stèle*), een 
obelisk, afgeknotte zuil, beeld of kruis. 
Samengestelde staande graftekens, ofwel een combinatie van hiervoor 
genoemde tekens. 
Graftekens in de vorm van een gebouw, ofwel een mausoleum, al dan 
niet onderkeldert. 
Vooral tekens als een obelisk, een afgeknotte zuil, een beeld, kruis of 
mausoleum bieden ruime mogelijkheden voor bijzonder 
materiaalgebruik en het aanbrengen van symbolisch beeldhouwwerk en 
andere decoraties. Vooral samengestelde staande graftekens geven 
daarvan blijk. Grotere vlakken, zoals zerken en staande platen lenen zich 
goed voor het opbrengen van teksten. Vele grafmonumenten van voor 
1900, met name die op de eenvoudige huurgraven, zijn verdwenen. 
Wat nog aan graftekens over is, behoort meestal tot het grafrecht van 
een familie. Toch zijn er op de vele kerkhoven en begraafplaatsen die 
Nederland rijk is, nog talloze mooie en interessante graftekens bewaard. 
De grafmonumenten uit de periode tussen circa 1880 en 1910 zijn in veel 
gevallen omgeven door smeedijzeren hekwerken.  
De grafmonumenten op de zandgraven hebben doorgaans staande 
stenen (stèles) aan het hoofdeinde. Meestal zijn hier meerdere 
personen van één familie begraven.  
Tot circa 1930 werden grafmonumenten voorzien van paaltjes met 
kettingen,  
Tot circa 1960 zien we dat ze zijn omgeven door stenen banden met 
grind en/of groen. 

 
Lief en leed: 

Overleden:  
10 maart: Jan Stokx. 
19 maart: Bastiaan Simonse 
10 maart: Jacomina Engelbert-Vette 
30 maart: Jozina Maria (Sine) van ’t Westeinde. 
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zondag 4 mei: derde zondag van Pasen/ Dodenherdenking 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons 
van Hees met zang van het dameskoor. Na afloop 
koffiehoek achterin de kerk. 
Misintenties: 
Adriaan Goense * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel 
Paree * Clasina  en Josina Boonman * lev. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie 
* Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Deken de 
Zwager * Marietje de Winter-de Vos. 
 

  14.00 uur opent in Ovezande in de  O.L.V.Hemelvaart kerk een 
 tentoonstelling over Franciscus. 

 De tentoonstelling zal worden geopend door pastor Wiel Hacking. 

 Vicaris Paul Verbeek zal een lezing houden over Franciscus van 
 Assisi. U bent allen uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
 

 Maandag 5 mei: Bevrijdingsdag 
 20.00 uur in de Magdalenazaal van Goes 
 de vertoning van de  boeiende 
 documentaire die over pater Damiaan is 
 gemaakt. U bent hiervoor van harte 
 uitgenodigd 

 
Zaterdag 10 mei: Heilige Damiaan 
19.00 uur: eucharistieviering in H. 
Maria Magdalenakerk te Goes.  In alle 

overige kerken in onze regio is er GEEN 
viering! Misintenties voor deze viering kunt 

u doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks.  
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zondag 11 mei: Moederdag/ vierde zondag van Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. 
Voordeckers en zang van het herenkoor. 
Misintenties: 

 Jobina de Jonge-Vette *  Franciscus Stokx * Jan Goense-Maria 
Rosalia Uitterhoeve * Marian de Jonge-de Jonge * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. 
* Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. ouders Bart en 
Janna Geijs-Franse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac *  ov. 
Leden V.O.K. * ov. fam. Vermue-Priem * fam. Hubrecht Vermuë-de 
Winter * Jeroen Vette en Jozina Rijk * voor het slagen van een 
operatie en een goede gezondheid * Albrecht Remijn-Johanna 
Boonman en ov. kinderen * Tilly Vermue-Joossen. 

  

dinsdag 13 mei: H. Maagd Maria van het Sacrament 
19.00 uur: Mariaviering verzorgd door de liturgische werkgroep 

en zang van het dameskoor. 
  
zaterdag 17 mei:  
19.00 uur: viering van Woord en Communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep met zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Cornelia Boonman-van ’t Westende * Jrgt. Mina Stokx-Capello * ov. 

Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries, ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Laurus Grimminck-Adriana Grimminck-de 
Jonge , zonen Jan en Joop en schoondochters Catrien en Agnes * 
Jacobus van ’t Westende en Jacomina Moison 

 
zondag 18 mei: vijfde zondag van Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en samenzang. 
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Misintenties:  
 fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * Cornelis 

Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Jrgt. Jaap Vermue * Mattie Boonman-van Eijkeren en ov. 
fam. * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond- van den Dorpel, zoon 
Sjaak en ov. fam. * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk. 

 
Bedevaartreis Banneux 
Op zondag 25 mei is er een bedevaartreis naar Banneux. Voor velen 
uit onze parochie een bekende plaats. Vorig jaar ging de bedevaart 
niet helaas niet door, in verband met de geringe opgave. Dit jaar 
gaat deze bedevaart WEL door. 
De kosten zijn € 30.- en de opstapplaats is bij het Van der Valkhotel 
te Goes.  
Heeft u vragen of wilt u deelnemen? Bel Ria Hoogesteger-Geijs. tel. 
0113-351875. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 8 mei  voor de volgende  editie doorgeven 

via de brievenbus  parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr. Nel 
de Winter-Roks, tel. 351852. Graag op enveloppe vermelden: 

misintenties. 
 
Ziekenbezoekgroep:   

 Geeft u door indien iemand al langere tijd in het 
ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Een 
klein gebaar of bezoek wordt erg op prijs gesteld 
door velen.  Contactpersoon voor mei: Cathy 
Dingemanse, Deken Tomaslaan 26, tel. 352029.  


