
Grafsymboliek op het Kerkhof van Bekegem. 
   

Opmerking 
De recentere 
graven (na 1980) 
zijn eenvormiger 
en soberder qua 
symbolen dan de 
oude graven. In 
Bekegem, waar 
alle oude graven 
aan de straatzijde 
van het kerkhof 
rond de kerk 
liggen. Onze 
nummering van 
de graven is 
gemaakt in het 
opzicht van een 
rondleiding. Dus 
R1 (4e) is de 
eerste rij (het 
dichtste bij het 
pleintje), het 
vierde graf (te 
tellen van aan de 
kerkzijde). De 
tweede rij begin 
ik dan te tellen 
vanaf de 
straatzijde en de 
derde rij opnieuw 
vanaf kerkzijde, 
zodat men 
eigenlijk een 
slang maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 (4e) * Vanmoortel // doornkrans, Px 
- Doornkroon: symbool van de zonde van de mens. ook symbool van Christus, die de mensen 
verloste door zijn lijden. 
- Px: Het monogram van Christus. Het is samengesteld uit de Griekse Letter X en P, die de 
eerste letters van Christus vormen. Meestal met een ovale cirkel (ei) er rond, is het symbool van 
geboorte en nieuw leven, het is tevens een verwijzing naar de heropstanding van Christus.  
 



R1 (5e) * Decoster // lauwerkrans, kalvarie 
- Lauwerkrans: 1, Een lauwerkrans van laurierbladeren is door de groenblijvende bladeren een 
symbool van onvergankelijkheid, eeuwig leven, eeuwige vriendschap, overwinning, roem en 
eerbetoon. De oudste betekenis van laurier is die van reinheid. Met laurier werden ook de smetten 
van vergoten bloed gereinigd. De lauwerkrans hoort bij de Griekse god Apollo, zoon van Zeus. Hij was 
de god die de hoogste en geestelijke schoonheid bezat. 2, De lauwerkrans bestond reeds als symbool 
van eerbetoon en erkenning bij de Romeinen. De veldheer werd de lauwerkrans omgehangen om 
zodoende het leger te reinigen van zijn bevlekking met het bloed van de vijand. Overgaand naar de 
christelijke symboliek is het een openlijk eerbetoon aan het afgebroken leven door de dood. 
- Kalvarie: de voorstelling van de kalvarie omvat de gekruisigde Christus en meerdere figuren: 
Maria, Maria Magdalena, Johannes. De voorstelling van de kalvarie wordt symbolisch overgemaakt 
naar de overledene: het bovenmenselijke lijden en de onverbrekelijke moederschapband / 
broederband. 
 
R1 (6e) * Sanders // JHS 
- IHS: Dit zijn de eerste drie letters van et Griekse woord dat Jezus betekent. Andere verklaring 
is dat het de afkorting is van Iesus Hominum Salvator (Jezus, de heiland des mensen) of dat het de 
afkorting is van In Hoc Salis (hierin ligt de zaligheid).  
 
R1 (7e) * Maeckelbergh // Engel (kind) 
- Engel (kind): 1, Victoria, de gevleugelde godin van de overwinning uit de oudheid, werd in de 
christelijke traditie boodschapper van God. De evangelist Mattheus wordt afgebeeld als engel. 
Engelen hebben vaak bloemen -of lauwerkransen in de hand, ze strooien bloemen op het graf, 
musiceren of wenen. Op kindergraven komen vaak kleine engeltjes voor, die zijn ontstaan uit de 
naakte Cupido of Eros. De kinderengel draagt daarentegen vaak een lange wijde jurk, symbool van 
hemelse sferen. De vleugels staan voor de goddelijke opdracht. Vaak zijn de engelhoofdjes met 
vleugelparen op de grafsteen afgebeeld.  2, het engeltje met vleugels komt vaak voor op christelijke 
kindergraven. Het kopje is veelal afgeleid van cupido. Het symboliseert het onschuldige kind, dat als 
engel naar god vliegt. 3, De bovenaardse wezens spelen een grote rol in de testamentaire boeken 
van het Christendom. Hun rol bestond er in God te dienen. Bij het doden vertoont zich dat als 
Godsbode (engelen die de wacht houden bij het open graf) of Beschermengel (engel als bewaarder 
van onze ziel, zorg om de kinderziel). 
 
R1 (12e) * Cobbaert // Px herdert de schapen 
- Jezus leidt kudde schapen: Er staan verschillende verhalen in de bijbel over herders en 
schapen. Hier wordt Jezus voorgesteld als herder, de kudde schapen symboliseren de mensheid. God 
en Jezus leidden en herderen de mensheid en van zodra er één schaap vermist is gaan zij driftig op 
zoek om deze terug bij de kudde te krijgen. Het verloren schaap symboliseert dan de zondaar. 
 
R1 (16e) * C. Vanhee // Roos 
- Roos: 1, Eén van de vele gedomesticeerd bloemsoorten die door de mens gekoesterd wordt 
als symbool van liefde, trouw en schoonheid, maar ook van het lijden, is de roos. Symbolisch gezien is 
de rode roos het voorwerp van de eeuwige trouw en echtelijke liefde over de dood heen. 2, In de 
christelijke symboliek verwijst de roos naar Maria en het lijden van Christus. Maria wordt ook wel de 
‘roos zonder doornen’ genoemd. De vijf blaadjes van de roos verwijzen naar de vijf wonden van 
christus, en zijn daarmee ook symbool van het martelaarschap. In de huidige betekenis verwijst de 
roos naar liefde en vergankelijkheid. 3, De roos heeft vele betekenissen, die allen te maken hebben 
met een rein en zondeloos leven. Ze duidt op schoonheid, de navolging van Christus, de liefde en de 
vergankelijkheid van het leven. De roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor 
met een gebroken steel, als symbool van afgebroken leven. Soms zien we ook een verdorde roos 
afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam. De bloem kom in de symboliek met en zonder 
doornen aan een steel of aan een tak voor. 



 
R1 (17e) * Decoster // PAX, INRI 
- PAX: betekent vrede. symbool van Christus die de vrede op aarde bracht. 
- INRI: staat voor Iesus Nazarenus Rex Iudeaorum (Jezus van Nazareth, koning der Joden).  
 
R2 (3e) * Defoor // RIP 
- RIP: Requies’cat in Pace = Rust in Vrede 
 
R2 (5e) * Maene // handen 
- echtelijke handen: 1, Twee ineengrijpende handen, soms liggend op een kussen, zijn symbool 
van liefde, trouw en verbondenheid tussen man en vrouw. 2, handen werden beschouwd als een 
zeer belangrijk lichaamsonderdeel: ze hadden de macht om te zegenen en te genezen. De 
handoplegging was een teken van machtoverdracht terwijl in het Christendom de rechterhand 
zinnebeeld werd van Christus. In elkaar gestrengelde handen betekenen de echtelijke trouw, uit 
elkaar glijdende handen tonen ons het afscheid terwijl de gevouwen handen de toewijding en trouw 
aan God betekenen. 
 
R2 (6e) * Cobbaert // palm à zijkant 
- palm: 1, Als attribuut van de godin van de overwinning, Victoria, symboliseert de palmtak de 
overwinning op de dood. In de oudheid werd de palmtak geschonken aan atleten als teken van 
overwinning. De christenen namen het over als teken voor hen die gestorven waren, in het bijzonder 
de martelaren. In de christelijke kunst was de palmtak symbool van de overwinning op de dood door 
en in Christus. In de katholieke liturgie verwijst de palmtak naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Een duif met een palmtak verwijst naar vrede. De palmboom en de palmtak verwijzen in het 
algemeen naar vrede en overwinning. 2, Volgens het Johannes-evangelie (12:13) gebeurde de intocht 
van Jezus te Jeruzalem, gezeten op een ezel, terwijl de grond bestrooid was met palmtakken. 
Symbolisch stelt de palmtak een onsterfelijke toestand voor. Een bewijs dat met het overlijden zich 
een overgang creëert naar het eeuwig leven. 
 
R2 (12e) * Kyndt // vlam, Α-Ω 
- vlam: 1, symbool van licht, dat de goddelijke harmonie weerspiegelt. symbool van Christus 
als het licht van de wereld. 2, In de oude religies werd het vuur enerzijds als verwoestend en 
vernietigend aanzien, anderzijds als weldadig aanvaard. Weldadig in de zin van licht en warmte … Het 
vuur draagt in zich eveneens een louterende en reinigende kracht die zich manifesteert in de 
voorstelling van het vagevuur, maar ook in een pijnigende of vernietigende kracht in de voorstelling 
van de hel. Het altaarvuur (kaars) diende tot de consecratie van het te brengen offer, terwijl een 
langdurende vlam de duisternis van de dood uitklaart naar een nieuw leven. De eeuwigdurende vlam 
tracht het verdienstelijk leven van de overledene levendig te houden.  
 
- Alfa en Omega: De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet symboliseren God als 
het begin en het einde van alle dingen. 
 
R2 (15e) * Seynaeve // Christus hoofd 
- Christus hoofd: Het Christus hoofd draagt de sporen van de martelingen en de hartenpijnen. 
De blik van de levensmoede Christus is omhoog gericht naar de Vader, schijnbaar met de vraag of de 
lijdensweg voldoende was. Symbolisch gezien is het de mens die omhoogkijkt in zijn doodstrijd naar 
zijn Schepper met de vraag of zijn leven voldoende was om zijn ziel de eeuwige zaligheid te laten 
genieten. 
 
R3 (2e) * Storme // boek 
- boek: 1, Een boek op een graf verwijst meestal naar de bijbel. Als het boek des levens is de 
bijbel een vaakvoorkomend symbool op priestergraven. Vaak is het boek in zijn geheel afgebeeld, 



soms op een lessenaar gelegen. Soms wordt er ook een enkele bladzijde afgebeeld, met psalmtekst 
of grafschrift. Een vouw in een bladzijde of een boeklegger geeft meestal aan dat de persoon 
plotseling is overleden. 2,  Godsdiensten die steunen op een verzameling boeken worden soms 
‘boekreligie’ genoemd. Het ‘boek des levens’ heeft zijn oorsprong in het Oosten en is – zij het 
christelijk geïnspireerd – door het Christendom overgenomen. Zinspelingen vinden wij terug in 
diverse OT en NT boeken, waaruit het zinnebeeld van Gods alwetendheid blijkt, oa over het leven 
van de afgestorvene. 
 
R5 (4e) * Dekeyzer // vaas, klimop 
- vaas: de vaas is sinds zeer oude tijden in gebruik om vloeistoffen in het bijzonder water, te 
bevatten. Afgeplukte bloemen in een vaas konden de woning opsmukken, maar bij uitdroging 
stierven ook de bloemtakken of knakten af. Symbolisch is de vaas met/zonder water de houder van 
leven en dood, zo ook het menselijk lichaam met hart/ziel ook houder is van leven en dood.  
- klimop:  vanwege de altijd groene bladeren een symbool van eeuwig leven en eeuwige 
vriendschap. De klimop houdt de herinnering vast, daarom wordt ze ook veel als grafbeplanting 
gebruikt. 
 
R5 (8e) * Vandewalle // korenhalmen 
- Korenhalmen: 1, de korenaar is het symbool van Christus, het brood des levens, maar ook 
het symbool van de eucharistie of het avondmaal. 2, oogstbetekenis: In de bijbel wordt er meermaals 
gesproken over de zaaier. God en Jezus zijn dan de boeren die de mensheid zaaien, wat dan de 
geboorte symboliseert. Ze vrucht laten dragen en dan uiteindelijk oogsten, wat dan het overlijden 
symboliseert. De mens zijn taak op de wereld is dan ten einde en God neemt de mens dan weg van 
de wereld. 
 
R5 (11e) * Viane // schaal=kelk, DOM 
- schaal = kelk: 1, De kelk symboliseert de christelijke religie en de eucharistie. De kelk wordt 
vrijwel uitsluitend op priestergraven uitgebeeld. Vaak met hostie. 2, De kelk is één van de 
voornaamste stukken liturgisch vaatwerk, samen met de pateen. Heel eenvoudig: omdat de kelk de 
wijn bevat die geconsacreerd wordt in het bloed van Christus. Het woord ‘kelk’ komt van het Latijn 
‘calix’ wat in werkelijkheid ‘beker’ betekent. De gewone miskelk herinnert ons aan het offer, tot de 
dood toe, dat Jezus bracht voor de mensheid. Dit symboliseert dan ook de volledige overgave van de 
sterfelijke ziel aan God. 
- DOM: Deo, Optimo, Maximo (Naar God, de Beste, de Grootste) 
 
R5 (14e) * Messelier // Ondergaande zon 
- ondergaande zon: symbool van de beëindiging van het leven als de wederopstanding.  
 
R8 (2e) * Dumarey // Druivenranken, kalvarie 
- wijnrank: als bloedsymbool is de druif het teken van leven en dood. De druivenrank verwijst 
naar de eucharistie of het Avondmaal en daarmee naar de offerdood van Christus. 
 
Tom Cobbaert 


