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Voor	het	derde	jaar	op	rij	neemt	Heemkunde	Houtem	deel	aan	erfgoeddag.	
	
Dit	jaar	staat	in	het	teken	van	«	Rituelen	».		
Wij	kozen	enerzijds	voor	een	lezing	over	rituelen	in	onze	moderne	samenleving,	gegeven	door	professor	Rik	
Pinxten.	
Bij	een	aantal	gebeurtenissen	grijpen	we	namelijk	steevast	terug	naar	rituelen.	De	invulling	is	vaak	cultureel	
bepaald.	
	
Ook	begrafenissen	zitten	vol	rituelen.	Iedereen	beleeft	rouw	en	omgang	met	de	dood	op	een	eigen	manier.	
Doorheen	de	jaren	werd	dit	anders	ervaren	dan	zoals	we	het	op	de	dag	van	vandaag	kennen.	Welke	passen	
we	toe	?	Welke	zijn	verdwenen	?	Zijn	er	nieuwe	in	de	plaats	gekomen	?	
	
Het	antwoord	op	die	vragen	kom	je	zeker	en	vast	te	weten	op	de	tentoonstelling	«	Houtem	in	rouw…	»	
We	keren	er	namelijk	terug	in	de	tijd	om	verschillende	evoluties	te	bekijken	aan	de	hand	van	beeldmateriaal	
en	getuigenissen.	
	
In	dit	boekje	lees	je	de	ervaringen	van	verschillende	generaties.	Wat	is	hen	bijgebleven	?	Hoe	ervaarden	zij	
de	omgang	met	rouw	?	
De	kant	van	de	begrafenisondernemer	komt	ook	aan	bod.	Uiteraard	kende	het	beroep	een	aantal	evoluties.		
Aan	de	hand	van	de	interviews	en	getuigenissen	trachten	we	een	evolutie	duidelijk	naar	voor	te	brengen.	
Hier	en	daar	kan	je	een	kaderstukje	vinden	waar	dieper	ingegaan	wordt	op	bepaalde	zaken	die	met	rouw	te	
maken	hebben.	
	
	
Heemkunde	Houtem	
	

Collectie	Marlies	Hofman	
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Wat	kan	je	je	uit	je	jeugd	nog	herinneren	toen	ie-
mand	stierf?	Wat	is	je	vooral	bijgebleven?	
De	overleden	persoon	bleef	thuis	liggen.	De	rollui-
ken	werden	naar	beneden	gedaan.	Iemand	van	de	
buren	ging	de	koster	en	de	pastoor	verwittigen.	Ik	
zie	de	koster	met	zijn	stok	nog	op	zijn	fiets	voorbij	
rijden.	Bovenaan	de	stok	zag	je	een	kruis	en	de	stok	
werd	dan	voor	het	raam	gezet	van	het	huis	waar	
iemand	overleden	was.	
Het	gekke	was	dat	vroeger	ook	eerst	koster	en	pas-
toor	werden	 verwittigd,	 daarna	werd	er	 pas	aan	
een	dokter	gedacht.	
Het	 groeten	 van	 de	 overleden	 persoon	 gebeurde	
eveneens	thuis.	Ik	kan	mij	herinneren	dat	de	over-
leden	persoon	meestal	op	de	kelderkamer	lag.	
Kinderen	mochten	niet	mee	groeten.	Veel	kinderen	
werd	schrik	aangejaagd:	"Je	moet	langs	daar	niet	
rijden,	want	de	dood	is	daar	gepasseerd.	Rij	maar	
rond."	werd	dan	gezegd.	Kinderen	gingen	dan	ook	
niet	mee	naar	de	begrafenis	
Vanaf	 je	 twaalfde	werd	 je	 niet	meer	 aanzien	 als	
kind.	 Ik	kan	mij	nog	herinneren	dat	mijn	moeder	
zei:	 "Pakt	ons	Christine	maar	mee,	 ze	 is	nu	al	11	
jaar,	dus	ze	is	groot	genoeg."	Vergeet	ook	niet	dat	
in	de	jaren	'50	en	'60	veel	kinderen	al	begonnen	te	
werken	op	hun	14	jaar.	De	tijden	waren	toen	hele-
maal	anders.	
	
Wie	hield	de	wake	en	wie	zorgde	voor	de	afleg-
ging?	
De	wake	waren	meestal	de	volwassen	gezinsleden.	
Er	brandde	ook	dag	en	nacht	minstens	één	kaars	in	
de	ruimte	waar	de	overleden	persoon	lag.	
De	persoon	uit	de	straat	die	instond	voor	verschil-
lende	zaken	bij	een	overlijden		zorgde	ook	voor	het	
wassen	 en	 aankleden	 van	 de	 overleden	persoon.	
Het	 mooiste	 kostuum	 werd	 klaar	 gelegd.	
Bij	het	afleggen	van	de	persoon	stak	men	dan	een	
rolletje	wc-papier	onder	de	kin	om	de	mond	dicht	
te	 houden.	 De	 aflegging	 wordt	 nu	meestal	 door	
thuisverpleging	gedaan.	
	
Bij	 accidenten	 of	 bij	 een	 twijfelachtig	 overlijden	
werd	geen	aflegging	gedaan.	De	100	nam	het	lijk	
mee	 naar	 het	 ziekenhuis	 en	 daar																																	
werd	 hij	 of	 zij	 in	 het	 dodenhuis	 gelegd.	
Nu	 neemt	 de	 100	 geen	 doden	 meer	 mee	 maar	

wordt	 er	 naar	 de	 begrafenisondernemer																			
gebeld	 bij	 vaststelling	 van	 een	 overlijden.	
Bij	zelfmoord	mocht	men	toen	niet	meer	in	de	kerk	
voor	een	dienst.	
	
Hoe	en	wie	organiseerde	het	hele	gebeuren	van	
overlijden	tot	begrafenis?	
In	elke	straat	was	er	wel	iemand	die	die	taak	steeds	
op	zich	nam.	Die	persoon	las	onder	andere	de	ro-
zenkrans	voor.	In	onze	zeer	jonge	tijd	gebeurde	dit	
nog	 thuis.	 De	 buren	 namen	 dan	 hun	 eigen	 stoel	
mee	zodat	iedereen	zeker	een	plaats	had	om	te	zit-
ten.	Vanaf	de	 jaren	 '70	ongeveer	werd	de	 rozen-
krans	in	de	kerk	gelezen.	
De	pastoor	zelf	kwam	onmiddellijk	na	het	overlij-
den	om	eventueel	nog	de	laatste	sacramenten	te	
geven.	 In	 elk	 huis	 was	 wijwater	 en	 waren	 geze-
gende	palmtakken	aanwezig.	Bij	aankomst	van	de	
pastoor	 kon	men	 dus	 ook	 onmiddellijk	 beginnen	
bidden.	
	
De	 koster	was	meestal	 degene	 die	 de	 voorberei-
ding	van	het	drukwerk	op	zich	nam.	Veelal	deden	
zij	het	drukwerk	ook	zelf.	
De	begrafenisondernemer	daarentegen	was	enkel	
verantwoordelijk	voor	transport.	Als	iemand	in	een	
andere	gemeente	gestorven	was	moest	er	wel	toe-
stemming	gevraagd	worden	om	door	te	rijden	aan	
elke	gemeente	op	weg	naar	huis.	
De	schrijnwerker	van	de	gemeente	zorgde	voor	de	
kist.	 Ik	 kan	 mij	 nog	 herinneren	 dat	 er	 in	 Letter-
houtem	naar	Flutosense	Remi	(Remi	Goossens)	of	
bij	Mabilde	gegaan	werd.	Bij	doodgeboren	baby's	
of	 kinderen	 die	 na	minder	 dan	 een	 jaar	 stierven	
(Engeltjesdood)	maakte	de	vader	meestal	zelf	het	
kistje.	Er	werd	dan	ook	geen	eucharistieviering	ge-
houden,	enkel	op	het	kerkhof	werd	gebeden.		
Veel	werd	ook	de	put	waarin	het	kindje	dan	zou	ge-
legd	worden	gegraven	door	de	vader.	
Familie	en	buren	werden	eveneens	persoonlijk	uit-
genodigd	 naar	 de	 koffietafel.	 Dat	 werd	 "nujen"	
(noden	-	uitnodigen)	genoemd	in	de	volksmond.	Er	
werd	effectief	huis	aan	huis	gegaan.	In	het	begin	
waren	dit	enkel	mannen	die	dit	mochten	doen.		
Toen	mijn	 broer	 Chris	 (Van	Herzele)	 gestorven	 is	
hebben	René	en	ik	dit	gedaan.	
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Wat	was	de	gang	van	zaken	op	de	dag	van	de	be-
grafenis?	
Cremeren	werd	toen	nog	niet	gedaan,	dus	dat	 is	
nog	niet	van	toepassing.	
De	begrafenis	ging	meestal	door	een	5-tal	dagen	
na	het	overlijden.	Er	waren	toen	nog	geen	frigo's,	
dus	hoe	warmer	het	buiten	was,	hoe	sneller	de	be-
grafenis	doorging.	De	pastoor	besliste	meestal	de	
dag.	
Hoe	rijker	je	was,	hoe	later	op	de	dag	de	begrafenis	
door	ging.	Als	er	een	begrafenis	om	11u	gepland	
was	kon	men	al	zeker	zijn	dat	het	over	een	welge-
steld	persoon	ging.	Het	aantal	misdienaars	werd	
ook	bepaald	door	de	rijkdom	van	de	familie.	
De	 overleden	 persoon	werd	 opgehaald	 van	 thuis	
om	 tot	 aan	 de	 kerk	 gedragen	 te	worden.	 In	 een	
stoet	ging	iedereen	te	voet	naar	de	kerk.	De	mis-
dienaar	met	het	kruis	liepen	op	kop.	
Zelfs	 iemand	die	 in	het	ziekenhuis	gestorven	was	
werd	eerst	naar	huis	gevoerd	om	van	daaruit	naar	
de	kerk	te	gaan.	
Even	terzijde.	In	de	kerk	kochten	de	rijkeren	vroe-
ger	hun	eigen	stoel.	Meestal	was	dat	een,	met	flu-
weel	afgewerkte,	comfortabele	stoel.	Iedereen	kon	
op	 die	 stoelen	 zitten,	 maar	 van	 zodra	 de	 "eige-
naar"	 van	 de	 stoel	 in	 de	 kerk	 kwam	moest	 je	 je	
plaats	afgeven.	
Tot	 eind	 de	 jaren	 '60	 ging	 de	weduwe	 niet	mee	
naar	de	begrafenis.	Zij	bleef	samen	met	een	buur-
vrouw	of	ander	familielid	thuis.	Omgekeerd	was	dit	
niet	 het	 geval.	 Weduwnaars	 gingen	 altijd	 mee	
naar	de	begrafenis.	
In	de	kerk	zaten	toen	nog	de	mannen	rechts	en	de	
vrouwen	links.	
	
	
Wat	na	de	begrafenis?	
Na	de	begrafenis	ging	de	familie	alle	cafés	af	tus-
sen	de	kerk	en	de	plaats	waar	de	koffietafel	gehou-
den	werd.	De	dichtste	familie	trakteerde	iedereen	
als	bedanking	om	aanwezig	te	zijn	bij	het	afscheid.	
Zij	 gingen	 dan	 ook	 snel	 door.	 Neven	 en	 nichten				
bleven	 al	 eens	 wat	 langer	 hangen.	
Er	 werd	 wel	 voor	 gezorgd	 dat	 er	 geen	 muziek	
speelde	in	de	café	en	de	meeste	cafés	waren		
	
	

	
	
	
	
voorzien	van	een	apart	vertrek	waar	de	familie	bij	
elkaar	kon	zitten.	Nu	spreken	we	van	de	jaren	80.	
	
	

	
Collectie	Bea	Van	Herzele	

	
De	koffietafel	werd	gehouden	bij	de	mensen	thuis.	
De	buurvrouwen	hielpen	mee	met	de	organisatie.	
Bij	de	gewone	mensen	werden	vooral	sandwiches	
en	 beleg	 gegeten.	 Die	 sandwiches	 moesten	 dan	
speciaal	bij	de	bakker	besteld	worden,	gezien	dat	
in	die	 tijd	meestal	niet	 in	de	winkel	 te	 verkrijgen	
was.	Bij	de	rijken	werd	gezorgd	voor	een	"warme	
tafel".	
	
Wat	 waren	 de	 gewoontes	 tijdens	 de	 rouwperi-
ode?	
Tot	 6	 weken	 na	 de	 begrafenis	 droeg	 het	 gezin	
zwart.	Zelfs	kinderen	die	al	uit	huis	waren	hielden	
zich	aan	deze	rouwregel.	Vanaf	de	jaren	'70	werd	
dit	wat	versoepeld	en	ging	men	over	naar	zwarte	
rouwbanden.	
Tv	en	radio	waren	uit	den	boze	voor	eveneens	een	
6-tal	weken.	Het	werd	aanzien	als	een	zonde	als	ie-
mand	een	radio	hoorde	spelen	in	een	huis	waar	net	
iemand	 van	 de	 familie	 overleden	 was.	 Uitgaan	
mocht	uiteraard	ook	niet.	Men	sloot	zich	eigenlijk	
6	weken	lang	op.	
Zelfs	 toen	 nonkel	 Fons	 (Rottiers)	 stierf,	 de	 broer	
van	mijn	moeder,	verbood	moeder	ons	om	uit	 te	
gaan.	Dat	was	in	de	jaren	'80.	Moet	er	wel	bij	zeg-
gen	dat	mijn	moeder	op	dat	vlak	nogal	streng	was.	
In	de	meeste	families	in	die	tijd	begon	men	al	wat	
losser	met	rouwperiodes	om	te	gaan.	
Na	 de	 begrafenis	 werd	 meestal	 de	 matras	 ver-
brand	waar	de	overleden	persoon	op	gelegen	had.	
Ook	werd	de	kamer	waar	hij	lag	heringericht



	

	
	
	
Geboren	te	Zelzate	op	7	mei	1975.	
	
Het	vroegste	overlijden	dat	ik	mij	kan	herinneren	is	van	mijn	overgrootvader	(+1980),	hij	lag	toen	opgebaard	
in	zijn	klein	huisje.	
We	moesten	gaan	kijken,	en	dat	heeft	een	grote	indruk	op	mij	nagelaten.	
Hij	lag	op	zijn	bed,	bedekt	met	een	wit	laken	en	een	kaars	erbij,	handen	samen	gevouwen	met	Paternoster.	
Op	24	februari	1992	overleed	mijn	vader	thuis	om	2	uur	’s	nachts	in	zijn	bed,	de	huisdokter	is	toen	opgebeld,	
die	de	vaststelling	deed	van	het	overlijden.	
De	huisdokter	heeft	de	begrafenisondernemer	gecontacteerd.	
Mijn	 vader	 nogal	 een	 (kleine)	 blok	 van	 een	mens	moest	 naar	 beneden	 gedragen	worden,	wat	 eigenlijk	
verschrikkelijk	is	om	te	zien	en	te	horen.	
De	begrafenisondernemer	is	eigenlijk	de	man	van	raad	en	daad	bij	een	overlijden	i.v.m.	papieren	allerhande.	
De	beslissing	werd	genomen	voor	een	koffietafel,	dus	koffie	en	koeken.	
De	begrafenisondernemer	heeft	een	eigen	zaal	juist	aan	de	begraafplaats,	de	één	zijn	dood	is	de	andere	zijn	
brood.	
Mijn	vader	wou	een	Katholieke	begrafenis.	Samen	met	de	pastoor,	mijn	mama	broer	en	zus	hebben	we	het	
doodsprentje	opgesteld.	
De	‘laatste	groet’	is	eigenlijk	als	mens	verschrikkelijk,	maar	technisch	zeer	fijn	gedaan,	het	schminken,	de	
muziek	en	de	serene	sfeer.	
Op	28	februari	om	11	uur	vond	de	begrafenis	plaats	in	de	parochiekerk.		
Een	vrij	sobere	plechtigheid	met	het	binnendragen	van	de	kist	gevolgd	door	de	familie,	na	de	mis	volgden	
we	de	lijkwagen	naar	de	begraafplaats.	
De	opstelling	gebeurde	aan	de	begraafplaats,	mama	en	ik	liepen	vooraan	de	rij	achter	de	lijkwagen.	Achter	
ons	mijn	broer,	zus	en	familie.	
Er	werd	nog	voorgelezen	aan	de	put	door	de	pastoor,	de	teraardebestelling	gebeurt	achteraf	als	iedereen	
weg	is.	
De	koffietafel	is	daarna	met	denk	ik	de	gewoonlijke	prietpraat.	
Mijn	vader	ligt	rechtover	zijn	ouders,	een	gewone	zerk	met	foto.	
De	evolutie	van	toen	naar	nu	is	de	meer	persoonlijke	voeling	die	naar	voor	gebracht	wordt.	
	

	
Collectie	Guy	Moerman	
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„Uit	de	evolutie	van	die	prentjes	valt	heel	wat	af	te	leiden	over	ons	omgaan	met	het	geloof	en	met	de	dood	
door	de	eeuwen	heen”,	vertelt	Geybels	docent	aan	de	faculteit	theologie	en	religiewetenschappen	aan	de	
KU	Leuven.		
Zelf	heeft	Geybels	heel	wat	bidprentjes	uit	1830	 liggen.	 „Het	 zijn	meestal	 gravures,	 gemaakt	van	 zeven-
tiende-eeuwse	platen,	die	in	drukkerijen	van	vader	op	zoon	steeds	opnieuw	werden	gebruikt.	Na	de	heiligen	
en	Bijbelse	 taferelen,	duikt	de	doodsiconografie	op	en	 spreken	we	over	 ‘knekelprentjes’.	Doodshoofden	
moeten	nabestaanden	doen	stilstaan	bij	hun	eigen	eindigheid.	Vanaf	1830	ligt	de	nadruk	meer	op	afbeeldin-
gen	van	de	gekruisigde	Christus,	de	mater	dolorosa	(bedroefde	Moeder,	n.v.d.r.)	en	op	zerken.	Paus	Pius	VII	
bevestigde	in	1823	de	volle	aflaat	voor	het	opzeggen	van	het	gebed	ter	ere	van	de	vijf	wonden	van	Christus	
bij	een	afbeelding	van	het	kruis.	Met	het	gebed	voor	de	overledene	ernaast,	waren	dat	twee	vliegen	in	een	
klap:	een	aflaat	voor	wie	bidt,	en	één	voor	de	overledene.”		
Bidprentjes	worden	meer	en	meer	gedachtenisprentjes,	nog	steeds	bewaard	in	een	(gebeden)boek,	maar	
stilaan	veeleer	als	bladwijzer.	Na	de	uitvinding	van	de	lithografie	verschijnen	de	eerste	portretten,	vooral	
van	notabelen.	Ook	hier	geldt	dat	het	gebruik	doorsijpelt	naar	‘lagere’	regionen	in	de	samenleving.		
Vanaf	de	jaren	1960	zijn	echter	veeleer	foto’s	van	zeemzoete	herfstbeelden,	kaarsen	en	dorpskerken	popu-
lair	als	beeldmateriaal.	Of,	nog	eenvoudiger,	een	witte	voorzijde,	waarop	enkel	een	zilverkleurig	kruisje	de	
aandacht	opeist.	Sinds	de	laatste	eeuwwisseling	ongeveer	vinden	we	op	gedachtenisprentjes	meestal	het	
portret	van	de	overledene.		
Hans	Geybels:	„De	evolutie	van	die	prentjes	geeft	heel	goed	de	veranderende	tijdgeest	weer.	Ze	weerspie-
gelt	zowel	de	groeiende	individualisering	door	de	eeuwen	heen	als	de	religieuze	uitholling	van	de	jongste	
decennia.	Zelfs	het	kruisje	moet	tegenwoordig	vaak	wijken.	Opmerkelijk	is	dat	het	gebruik	op	zich	blijft	be-
staan	en	zelfs	doordringt	in	vrijzinnige	kringen,	maar	weliswaar	op	een	andere	manier	wordt	ingevuld.”		
Niet	de	traditie	dicteert	vandaag	de	tekst,	wel	de	inspiratie	van	de	overledene	of	de	nabestaanden.	Of	de	
prentjes	halen	hun	inspiratie	in	boeken	met	afscheidsteksten.	Ook	de	vorm	ligt	niet	langer	vast.	Het	prentje	
hoeft	niet	meer	in	een	gebedenboek	te	passen.		
	
Fragment	uit	een	artikel	van	“Kerk	en	Leven”,	29	oktober	2014,	Lieve	Wouters	
	
	 	

Collectie	Marie-Jeanne	Pede	en	Dieter	Waterloos	
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Hoe	was	uw	eerste	ervaring	met	de	dood?	
Daarvoor	moeten	we	terugkeren	naar	4	augustus	
1979.	Ik	was	toen	5	jaar	oud.	Als	kind	bracht	ik	heel	
veel	tijd	door	op	de	oude	boerderij	op	de	Paarde-
markt	 bij	 mijn	 grootmoeder.	 Toen	 woonde	 daar	
ook	 de	 broer	 van	mijn	 grootvader.	 Hij	 was	mijn	
dooppeter.	Zijn	overlijden	vormde	mijn	eerste	con-
frontatie	met	de	dood.	
Ik	herinner	me	nog	dat	er	toen	een	rouwkapel	werd	
opgezet	in	de	voorste	kamer,	daarvoor	moesten	de	
kinderen	even	de	keuken	in.	Als	ik	het	mij	goed	he-
rinner	werd	deze	opgezet	door	Norbert	Van	Dorpe.	
Alle	meubels	verhuisden	uit	de	voorste	kamer	en	
de	wanden	 verdwenen	achter	 voorhangsels.	Ook	
de	gang	werd	afgesloten	met	een	rouwgordijn.		
Heden	 ten	dage	gebruiken	de	mensen	als	 ze	een	
begroeting	inlassen	de	rouwkapel	achteraan	in	de	
kerk.	
	
Wat	 werd	 er	 gedaan	 toen	 een	 familielid	 over-
leed	?	
Bij	mijn	ervaring	bleef	de	overledene	thuis	liggen,	
het	bed	werd	mooi	opgemaakt.	De	aflegging	ge-
beurde	 door	 de	 familie	 zelf,	 nu	 is	 dat	 door	 een	
thuisverplegingsdienst.		
Er	 werden	 seizoensgebonden	 bloemetjes	 op	 het	
bed	gelegd.	Er	werd	ook	een	kruisbeeld	naast	de	
overledene	gezet,	een	kruis	dat	al	generaties	lang	
meeging.	Er	was	ook	nog	een	kleiner	kruisje,	ver-
sierd	 met	 zilverbeslag,	 gewijd	 aan	 de	
zachtmoedige	dood.		Toen	iemand	op	sterven	lag	
of	overleden	was	in	de	familie,	kreeg	die	persoon	
dat	 kruisje	 in	 zijn	gevouwen	handen,	 samen	met	
een	paternoster.		
	
Ik	weet	ook	dat	er	een	soort	van	gewijde	kaarsen	
bij	het	 lichaam	brandden,	witte	kaarsen	met	een	
blauwe	onderrand.	Ik	denk	dat	mijn	grootmoeder	
die	had	meegebracht	van	haar	Lourdesreis	met	de	
Boerinnenbond.	 Dat	 waren	 zaken	 waar	 steevast	
naar	teruggegrepen	werd	toen	iemand	overleed.	
	
Persoonlijk	 vind	 ik	het	wel	goed	dat	de	opbaring	
thuis	geschiedde.	Op	deze	manier	kon	 ik	als	kind	
leren	wat	het	was	om	afscheid	te	nemen.	Ik	moet	
wel	zeggen,	van	de	dood	heb	ik	nooit	schrik	gehad	

als	kleine	jongen.	Wellicht	is	dit	te	danken	aan	het	
feit	dat	mijn	grootmoeder	er	ons	altijd	bij	betrok,	
we	werden	er	nooit	van	weggehouden.	
	
	Mijn	grootmoeder	verborg	de	dood	niet	en	legde	
heel	geduldig	alles	uit,	bijna	als	een	doodnormale	
zaak	in	feite.	Dat	ik	rationeel	met	de	dood	kan	om-
gaan	is	omdat	ik	het	als	kind	‘meegemaakt’	heb	en	
goed	gegidst	ben	door	haar.	Nu	worden	de	kinde-
ren	er	vaak	van	weggehouden	om	hen	zogezegd	te	
sparen,	maar	dat	vind	ik	geen	goede	evolutie.	
Zoals	ik	al	zei	was	dat	dus	bij	ons	niet	het	geval.	Als	
kind	ging	je	evenwel	niet	mee	naar	de	begrafenis.	
	
Ook	zette	zij	de	ramen	open	en	schoof	de	gordijnen	
even	opzij.	Een	ritueel	dat	ik	ook	hanteerde	bij	haar	
overlijden	in	2002.	Dat	zou	gedaan	worden	om	de	
ziel	 vrij	 te	 laten.	 Bij	 het	 overlijden	 van	 mijn	
pleegzoon	heb	 ik	 dit	 ook	 gedaan.	Vraag	me	niet	
waar	die	gewoonte	vandaan	komt,	ik	zou	er	geen	
antwoord	op	weten.	
	
Mijn	grootmoeder	zette	ook		het	oranje	wekkertje	
op	zijn	nachttafeltje	stil	toen	mijn	dooppeter	over-
leed.	Van	vrienden	weet	ik	ook	dat	rond	de	jaren	
tachtig	 in	 bepaalde	 families	 de	 spiegels	 werden	
afgedekt	of	omgedraaid.	Twee	rituelen	waarvan	ik	
de	betekenis	niet	weet.	
	
Misschien	 ook	 vermeldenswaardig….	 Ik	 heb	 het	
nooit	zelf	meegemaakt	maar,	toen	er	een	sterfge-
val	was,	werd	een	kruis	voor	de	deur	gezet.	Zo	wis-
ten	de	mensen	dat	er	iemand	overleden	was.	Mijn	
grootmoeder	heeft	me	dat	nog	verteld.	Toen	mijn	
grootvader	 gestorven	was	 in	 1954	moesten	mijn	
vader	en	mijn	tantes	een	tijdlang	een	rouwbandje	
dragen.	
Een	goede	 zaak	 toen	 :	 het	was	 een	uiterlijk	 ken-
teken	 van	 rouw,	 iedereen	 was	 direct	 op	 de	
hoogte.	 Tegenwoordig	 zijn	 die	 uiterlijke	 kenmer-
ken	 er	 niet	 meer,	 je	 bent	 soms	 verplicht	 om	 te	
zeggen	dat	je	in	rouw	bent.	
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Waren	er	nog	zaken	die	jij	je	kan	herinneren	?	
In	 de	 week	 voor	 de	 begrafenis,	 werd	 ook	 een	
rozenkrans	gelezen	in	de	kerk,	ik	snapte	heel	die	li-
tanie	 niet	 goed	 als	 kind.	 Een	 oudere	 dame	mur-
melde	 heel	 snel	 het	 eerste	 deel	 van	 de	 weesge-
groetjes	 en	 de	 onzevaders	 en	 de	 rest	 van	 de	
kerkgangers	 viel	 telkens	 –schier	 onverstaanbaar-		
in.		Ik	merk	dat	dit	ritueel	verdwenen	is.	In	2002,	bij	
het	overlijden	van	mijn	grootmoeder	was	dit	al	niet	
meer	aan	de	orde.		
Het	begroeten	van	de	dode	thuis	hebben	we	altijd	
in	ere	gehouden.	Mijn	grootmoeder	is	hier	rechtte-
genover	 op	 ‘t	Hoeksken	overleden,	maar	haar	 li-
chaam	werd	wel	naar	de	Paardemarkt,	naar	haar	
huis,	gebracht.	Ze	kwam	toen	letterlijk	thuis.		
Ook	de	vader	van	mijn	moeder	kwam	naar	huis.	Hij	
was	in	het	ziekenhuis	overleden,	maar	de	dag	van	
de	begrafenis	vond	de	begroeting	thuis	plaats.	Dat		
	

	
	
	
	
	
was	 in	de	 jaren	‘90,	de	thuisbegroeting	was	toen	
niet	meer	in	de	mode.	Het	gebeurde	af	en	toe	nog	
bij	de	oudere	generatie	of	in	grote	families.	
	
	
En	dan	de	dag	van	de	begrafenis,	hoe	verliep	die	?	
De	dag	van	de	begrafenis	zelf	werden	rouwdoeken	
met	een	soort	van	gordijnen	aan	de	voordeur	ge-
hangen.	 Ook	 dat	 was	 één	 van	 de	 uiterlijke	 ken-
tekens	dat	iemand	in	rouw	was	toen.	De	kist	met	
het	lichaam	werd	dan	naar	buiten	gedragen,	met	
het	hoofd	laatst	(ik	zou	niet	weten	waarom),	naar	
de	‘corbillard’.	Ik	zag	dat	allemaal	gebeuren	vanop	
de	gang.	
	
Ik	weet	van	mijn	grootmoeder	dat	zij	op	de	dag	van	
de	begrafenis	van	haar	man	niet	meetrok	naar	de	
kerk.	Dat	was	in	1954.	Wel	werden	er	foto’s	geno-
men	voor	het	thuisfront,	enkel	buiten	de	kerk	wel	
te	verstaan.	Ook	zwangere	vrouwen	bleven	 thuis	
achter.	 Dat	 was	 niet	 goed	 voor	 het	 ongeboren	
kindje	zeiden	ze.		
	
Na	de	begrafenis….	
De	 rouwmaaltijd	 werd	 vroeger	 thuis	 georgani-
seerd.	In	2002	was	dat	echter	al	in	het	clubhuis.	We	
hebben	toen	een	volledige	warme	maaltijd	aange-
boden,	 het	 lievelingsmenu	 van	 mijn	 overleden	
grootmoeder.	 Nadien	 werd	 nog	 nagepraat	 en	
kwam	 ook	 de	 doos	 met	 resterende	 rouwbetui-
gingen	op	tafel.		
	
In	1979,	bij	het	overlijden	van	mijn	dooppeter	ging	
de	 radio	 uit,	 de	 lichten	werden	 zachter	 gezet.	 Er	
hing	best	wel	een	zware	sfeer.	
Ik	weet	 nog	 dat	mijn	 grootmoeder	met	mij	 ging	
wandelen	de	dag	nadat	mijn	dooppeter	overleden	
was.	Ik	vroeg	haar	wat	dood	eigenlijk	was.	Ze	ant-
woordde	me	:	«	Dood	zijn	is	als	men	je	naam	ver-
geet,	als	 er	niet	meer	over	 jou	gesproken	wordt.	
Zolang	 de	 herinneringen	 blijven,	 leeft	 een	 mens	
nog	voort.	Het	moment	dat	hij	verzwegen	wordt,	is	
hij	echt	dood.	Dat	is	het	ergste,	dat	iemand	verge-
ten	raakt	.	»	Mooie	woorden	van	mijn	grootmoe-
der	die	ik	nooit	ben	vergeten.

Collectie	Geert	Coppens	



	

	
	
	
Rouw	en	plezier	zijn	soms	complementair,	vind	ik.	
Kijk	 naar	 de	 rouwmaaltijden,	 cru	 om	 te	 zeggen,	
maar	 vele	 disgenoten	 hebben	 plezier.	 In	
deemoedige	nostalgie	worden	herinneringen	aan-
geboord,	oude	anecdotes	druk	becommentarieerd	
en	soms	steekt	al	eens	een	verholen	lach	op.	Dat	
zijn	zeer	hartelijke	momenten,	 je	zit	nog	eens	sa-
men	met	de	hele	familie,	met	vrienden.	Daar	over-
heerst	een	mild	nostalgisch	gevoel	van	verbonden-
heid.	
	
	
Er	waren	wel	tamelijk	wat	rituelen	bij	jullie	in	de	
familie	bij	een	overlijden	?	
Toen	mijn	grootmoeder	 in	2002	overleed,	grepen	
we	telkens	terug	naar	dezelfde	oude	rituelen.	Ze	is	
thuis	 overleden,	werd	 thuis	 opgebaard,	 thuis	 ge-
kist.	Een	zeer	intiem	moment	;	het	is	de	laatste	keer	
dat	je	die	persoon	lichamelijk	ziet.			
	
Wat	ik	enorm	betreur,	is	dat	alles	zo	‘klinisch	clean’	
geworden	 is.	 Iemand	 overlijdt,	 verdwijnt	 enkele	
dagen	in	de	frigo,	op	het	kerkhof	ronkt	soms	al	de	
kraan	om	de	kuil	te	dichten	als	de	rouwenden	de	
hoek	nog	niet	om	zijn…	
	
Bij	de	begrafenis	van	mijn	pleegzoon	Julien	op	9	juli	
2011	deden	we	dat	in	samenspraak	met	zijn	vrien-
den	helemaal	anders.	We	droegen	samen	de	kist	
op	de	schouders	naar	het	kerkhof.	Dat	leek	ons	veel	
mooier,	veel	estetischer,	en	vooral	:	respectvoller.	
De	mensen	die	wilden	volgen,	konden	dat	doen,	en	
onderwijl	herinneringen	bovenhalen.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ook	de	dragers	van	zijn	kist	hebben	hem	letterlijk	
zelf	 begraven.	 	 Dat	 heeft	 wel	 wat	 voeten	 in	 de	
aarde	gehad	met	de	gemeentelijke	overheden	van	
Beersel,	maar	we	kregen	gelukkig	de	officiële	toes-
temming	op	de	valreep.	Die	fysieke	arbeid	van	het	
begraven,	verloste	ons	van	een	‘innerlijke	woede’.		
	
Een	 bevriende	 keramiekkunstenaar	 had	 voor	 elk	
van	ons	 een	 soort	 reliekschrijntje	ontworpen.	 Elk	
van	die	kistjes	bevatte	naast	een	haarlok	van	Julien	
en	enkele	 tekstfragmenten	ook	een	stuk	van	een	
steen	met	een	deel	van	«	Ik	heb	een	steen	verlegd	
in	een	rivier	op	aarde	»	van	Bram	Vermeulen	inge-
kerfd.	Terwijl	we	Julien	begroeven	lag	die	steen	sa-
mengesteld	aan	het	hoofd	van	het	graf.	Na	onze	
arbeid	kreeg	elk	zijn	stuk	steen	mee	in	zijn	kistje.	
Elk	 jaar	op	zijn	sterfdag	komen	we	samen	bij	mij	
thuis	en	brengt	elk	zijn	kistje	mee	en	puzzelen	de	
steen	weer	samen.	
	
We	 hebben	 heel	 wat	 vrijheid	 gekregen	 voor	 zijn	
uitvaart,	 maar	 misschien	 lag	 dat	 aan	 de	 jonge	
leeftijd	van	mijn	pleegkind.	De	priester	gebruikte	
niet	 het	woord	 begrafenis	 of	 uitvaart,	maar	 ver-
rijzenisviering.	We	lieten	Alexandre	Debrus	los	op	
de	lievelingscellosuite	van	Julien,	vrienden	verzorg-
den	de	homilie,	kennissen	hadden	gezorgd	voor	de	
opsmuk	van	de	kerk,	…		
Vroeger	 was	 een	mens	 veel	 beperkter	 in	 zijn	 in-
breng	voor	de	uitvaart.	Alles	–behalve	de	lijkrede-	
lag	ingebed	in	een	strikt	te	volgen	stramien.	Nu	is	
er	veel	meer	persoonlijke	inbreng	mogelijk.	

	

Collectie	Anny	Van	Beneden	

Collectie	Godelieve	De	Groote 	



	

	
	
Veel	evoluties	doorheen	de	jaren…	
Als	ik	kijk	naar	de	begrafenis	van	mijn	dooppeter,	grootmoeder	en	pleegzoon,	zijn	er	inderdaad	enorme	
evoluties	 te	onderkennen.	De	dood	wordt	meer	verzwegen,	mensen	kiezen	vaker	voor	een	burgelijke	uit-
vaart…	Nu	organiseren	we	geen	rozenkrans	meer.	Op	namissen	kwam	vroeger	veel	volk	af,	nu	is	dat	eerder	
pro	forma.	Een	namis	was	er	voor	mensen	die	niet	konden	komen	naar	de	begrafenis.	Minder	en	minder	
mensen	vragen	nog	jaargetijden	aan…	Bij	mijn	pleegzoon	Julien	was	er	welliswaar	ook	geen	jaargetijde	meer,	
maar	toch	maakten	we	de	afspraak	om	jaarlijks	samen	te	komen,	zij	het	op	informele	basis.		
	
Nochtans	 is	 het	 teruggrijpen	naar	de	oude	 rituelen,	 die	 vandaag	de	dag	 vaak	 verdwenen	 zijn,	 nodig	om	
afscheid	te	kunnen	nemen.	Je	hebt	als	het	ware	soms	in	de	chaos	van	je	verdriet	de	structuur	van	rituelen	
nodig	voor	de	verwerking	en	om	alles	een	plaats	te	kunnen	geven.	Er	bestaat	immers	geen	algemeen	hand-
boek	voor	verdriet.	Rituelen	bieden	soms	houvast.	
	
Ik	betreur	dan	ook	het	klinisch	sterven	de	dag	van	vandaag	:	zo	snel	mogelijk	naar	het	ziekenhuis,	opbaring	
in	de	frigo…	Ik	zie	liever	de	overledene	in	familiale	kring,	je	kan	je	eigen	tijd	kiezen	om	afscheid	te	nemen.	Het	
maakt	de	dood	meer	tastbaar.	Je	kan	moeilijker	om	met	het	afscheid	als	je	de	dood	niet	ziet.	Maar	dat	is	en	
blijft	een	heel	persoonlijke	keuze.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 	

RITUEELTJES	
	

• Stinkend	rijk	:	vroeger	werden	de	rijken	in	de	kerk	begraven,	dit	was	echt	een	privilege	
voor	mensen	van	een	bepaalde	stand	met	veel	geld.	Een	afbrekend	mechanisme,	zoals	
een	menselijk	lichaam,	heeft	helaas	de	neiging	om	te	gaan	ruiken.	Hierdoor	is	men	tot	
deze	uitdrukking	gekomen.	

• De	 lijkstoet	 nadert	 een	 kruispunt	 van	 landelijke	 wegen	 ;	 dan	 werd	 er	 spontaan	
geknield,	de	stoet	hield	halt	en	er	werd	gebeden.	Volgens	oud	bijgeloof	was	men	er	
namelijk	van	overtuigd	dat	kruiswegen	de	uitverkoren	plaatsen	waren	voor	spoken	en	
geesten.	Men	wilde	door	gebed	de	dode	vrijwaren	van	boze	invloeden.	

• Er	waren	een	paar	voortekens	van	de	dood	:	een	hond	die	huilde,	een	klok	die	plots	
stilviel,	een	houtworm	die	knaagde,	een	zieke	die	naar	de	lakens	greep,….	

	

Collectie	Christine	Vermassen	 Collectie	Simonne	Watté	
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Wat	kan	 je	nog	vertellen	over	hoe	het	allemaal	
begon?	Hoe	is	het	allemaal	begonnen?	
We	zijn	gestart	in	1980.	Ik	weet	het	nog	goed,	onze	
eerste	begrafenis	was	die	van	Gust	De	Pril.	Je	moet	
weten,	op	dat	moment	hadden	we	nog	niks	hé….	
Geen	 kostuums,	 geen	 auto,	 geen	 rouwkapel,…	
Maar	 toch	moesten	we	een	begraving	doen.	Het	
werd	ons	gevraagd,	en	wij	namen	het	werk	aan.	
	
In	 die	 tijd	 moest	 nog	 een	 rouwkapel	 opgezet	
worden	ten	huize	van	de	overledene.		
Ik	 heb	 toen	 gebeld	 naar	 een	 begrafenis-
ondernemer	uit	Zottegem.	Die	mens	wou	zijn	kapel	
aan	ons	uitlenen.	Echter,	een	paar	uur	later	wou	hij	
het	 plots	 niet	 meer	 doen	 na	 contact	 met	 onze	
concurrent.	 Uiteindelijk	 hebben	 we	 toch	 iemand	
gevonden	 die	 zijn	 rouwkapel	 wou	 uitlenen.	 Een	
auto	(cfr.	Lijkwagen)	vonden	we	in	het	Gentse,	bij	
een	firma	die	auto’s	verhuurde.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Een	jaar	later	hebben	André	en	ikzelf	een	auto	en	
kapel	gekocht.	 Een	kostuum	hadden	we	 intussen	
al,	dat	was	niet	zo	moeilijk	te	vinden.	Toen	waren	
we	goed	gestart.	Alles	ging	tamelijk	vlot.	
	
Weet	ge,	we	moesten	met	iets	afkomen	dat	hier	in	
Houtem	 nog	 niet	 was.	 We	 wilden	 echte	 service	
geven.	De	 taak	 van	begrafenisonderneming	 voor	
wij	er	aan	begonnen	was	enkel	het	vervoer.	Nogal	
een	chance	dat	ze	hier	in	Houtem	weinig	gewoon	
waren.	 Het	 was	 dus	 niet	 zo	 moeilijk	 om	 een	
florerende	 zaak	 op	 te	 starten.	 Wij	 boden	 naast	
vervoer	 ook	 het	 in	 orde	 brengen	 van	 de	
administratie	 aan.	 We	 organiseerden	 rouw-
maaltijden,	eerst	in	‘t	clubhuis	(het	zaaltje	waar	nu	
ook	de	parochiezaal	is)	maar	dat	was	toen		

	
erg	verouderd.	We	zijn	dan	in	de	patronage	gestart	
en	 ook	 nog	 bij	 Pede,	 tot	 de	 zaal	 er	 kwam	 door	
pastoor	 Bosteels.	 Toen	 werd	 nogal	 vlug	 het	
clubhuis	weer	voorgesteld.	
Voor	de	rouwmaaltijd	lieten	wij	de	mensen	vrij.	Wij	
regelden,	 maar	 zij	 kozen	 welke	 beenhouwer,	
bakker,…	
	
Op	 reclame	hebben	we	 nooit	 ingezet,	mond	 aan	
mond	reclame	was	toen	het	beste.	
	
Je	krijgt	 telefoon	dat	een	persoon	overleden	 is.	
Hoe	ging	het	dan	verder?	
Wij	baarden	het	 lichaam	op.	 Ik	had	dat	al	gezien	
bij	mijn	vader.	Hij	moest	vroeger	het	lichaam	gaan	
opmeten	om	dan	een	kist	te	maken.	Geruime	tijd	
na	de	stopzetting	van	de	schrijnwerkerij	maakte	hij	
af	en	toe	nog	eens	een	kist.	
	
In't	 begin	 bleef	 de	 overleden	 persoon	 nog	 thuis,	
maar	 dat	 kon	 soms	 wel	 eens	 beginnen	 slecht	
ruiken.	Je	mocht	doen	wat	je	wou,	die	reuk	kreeg	
je	niet	weg.	
In	de	jaren	'80	was	het	de	gewoonte	het	lichaam	
naar	een	mortuarium	te	brengen	 in	Zottegem.	 In	
het	 begin	 werd	 de	 overleden	 persoon	 op	 een	
blauwe	 steen	gelegd,	 er	waren	nog	geen	 frigo’s.	
Later	werd	een	funerarium	gemaakt	in	de	kliniek,	
waar	wij	gebruik	konden	van	maken	mits	betaling.	
We	 hadden	 altijd	 een	 kist	 bij	 toen	 we	 een	
overledene	gingen	ophalen.	Je	mag	namelijk	nooit	
een	lichaam	vervoeren	zonder	kist.	Je	had	ook	een	
attest	nodig	van	de	dokter.	
Het	lichaam	werd	gewassen,	mooi	aangekleed	en	
naar	Zottegem	gebracht,	of	bleef	het	thuis.	
Wat	we	ook	vaak	tegenkwamen	was	het	feit	dat	
niet	 iedereen	 van	 de	 familie	 aanwezig	 was.	 Ze	
vroegen	 ons	 dan	 om	 nog	wat	 te	wachten,	 soms	
uren	aan	een	stuk…..tot	alle	 leden	van	de	familie	
bij	de	overledene	langsgeweest	waren.		
De	dag	van	de	begrafenis	gingen	we	het	lichaam	
halen.	We	droegen	de	kist	zodanig	dat	de	voeten	
eerst	 buiten	waren	 zowel	 thuis,	 als	 in	 Zottegem.	
Vroeger	ging	de	familie	mee	naar	de	ophaling.	
Tegen	het	einde	van	mijn	carrière	werd	dit	minder	
en	minder	gedaan	en	spraken	ze	af	aan	de	kerk.	

Collectie	Margriet	Van	Herzele	
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Waren	er	nog	andere	zaken	dat	jullie	deden	?	
We	zorgden	ook	voor	het	drukwerk,	allez	niet	zelf	
drukken	maar	contact	nemen	met	de	drukker.	Ook	
hier	 lieten	we	de	 familie	 vrije	 keuze.	We	hadden	
hier	 namelijk	 twee	 drukkers:	 De	 Moor	 en	
Deriemaeker.	
	
Een	winkel	hadden	we	niet,	alles	gebeurde	bij	mij	
thuis	 voor	de	administratie.	De	kisten	 stonden	 in	
het	begin	in	de	ouderlijke	woning	van	mijn	ouders	
op	 't	 Hoeksken	 naast	 de	 woning	 van	 de	 familie	
Pluym.	 Maar	 toen	 het	 huis	 leeggemaakt	 moest	
worden,	werden	ze	overgebracht	bij	mij	thuis,	in	de	
garage.	 De	 kisten	 werden	 veelal	 ingekocht,	 van	
Italiaanse	makelij.		
	

	
	
We	 verzamelden	 ook	 alle	 rekeningen,	 betaalden	
die	en	daarna	werd	er	afgerekend	met	de	familie.	
Behalve	 kosten	 van	 de	 pastoor,	 daar	 stond	 de	
familie	zelf	voor	in.	
Vroeger	spaarden	de	mensen	voor	hun	begrafenis.	
Vaak	 kregen	wij	 geld	 dat	 erg	 naar	mottenballen	
rook.	Ze	bewaarden	hun	geld	echt	in	een	kistje.	Dat	
werd	gedaan	om	de	kinderen	niet	in	de	schulden	te	
steken.	
	
Wanneer	ben	je	gestopt	?	
Op	 mijn	 zeventigste.	 Simon	 had	 intussen	
gestudeerd	voor	begrafenisondernemer	en	kon	de	
zaak	overnemen.	Dat	is	allemaal	vlot	gegaan.	
	
Nog	iets	wat	je	kwijt	wilt	?	
Wij	 deden	 ook	 crematies,	 vroeger	 was	 hier	 niet	
echt	 een	 crematorium	 in	 de	 buurt.	We	moesten	
dus	naar	Ukkel.	Ik	kan	zeggen	dat	die	aangifte	van	
een	 crematie	 wel	 helemaal	 anders	 is	 dan	 een	
teraardebestelling.	 In	 het	 crematorium	 moesten	
we	vaak	lang	wachten.	Dat	kon	wel	eens	vervelend	
zijn,	zeker	als	het	naar	de	avond	toe	ging.	Je	moet	
weten,	volgens	de	grondwet	mag	je	dus	niet	meer	
op	het	kerkhof	na	zonsondergang.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Collectie	Margriet	Van	Herzele	
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Herinner	 je	 nog	 je	 eerste	 contact	 met	 de	
dood	toen	je	kind	was	?	
Dat	was	rond	1938,	 ik	moet	dan	een	 jaar	of	10	
geweest	zijn.	De	mensen	stierven	thuis,	vaak	na	
een	 lange	 periode	 van	 ziek	 zijn.	 	 Daardoor	
overleden	ze	 in	hun	eigen	bed.	De	mensen	wer-
den	toen	ook	nog	berechtigd.	De	pastoor	kwam	
te	voet	met	een	misdienaar	van	aan	de	kerk	tot	in	
de	wijk.	Ze	hadden	een	lantaarn	mee	en	de	heilige	
hostie,	Christus	zoals	ze	zegden.		
We	 moesten	 ervoor	 zorgen	 dat	 er	 een	 tafeltje	
aanwezig	was	waarop	een	kruis,	twee	kandelaars	
en	 een	 glas	wijwater	 klaarstonden.	De	 persoon	
werd	gezalfd	met	Heilige	Olie	door	de	pastoor.		
Hij	 deed	 dan	 een	 voorspelling	wanneer	 de	 per-
soon	 ongeveer	 zou	 overlijden,	 pastoors	 waren	
toen	ook	halve	dokters.	
Indien	de	persoon	al	overleden	was,	werd	hij	ook	
nog	berechtigd.	Op	het	doodsprentje	stond	dan	:	
«	Gezalfd	met	de	H.	Olie	‘In	Extremis’	».	
	
Wat	gebeurde	dan	verder	?	
De	persoon	werd	afgelegd.	Hij	of	zij	werd	gewas-
sen,	 vaak	 door	 een	 dame	 uit	 de	 buurt.	 De	
overleden	persoon	werd	opgekleed	en	de	handen	
werden	samengevouwen	waarin	dan	een	pater-
noster	 zat.	 Over	 het	 algemeen	 bleef	 de	
overledene	drie	dagen	liggen,	de	begrafenis	vond	
plaats	na	de	derde	dag.	
Gedurende	 die	 drie	 dagen	 bleef	 er	 ‘s	 nachts	
iemand	bij.	Die	maakte	hem	dan	een	kan	koffie,	
om	wakker	te	kunnen	blijven…	en	de	jeneverfles	
stond	ook	nooit	veraf.	
Je	moet	weten,	dat	waren	vaak	oudere	mensen	
uit	de	buurt	die	dat	deden.	De	jongeren	deden	dat	
niet.		
Twee	dagen	werd	de	rozenkrans	gebeden.	De	bu-
ren	werden	dan	uitgenodigd	om	 te	 gaan	 lezen.	
Als	het	gedaan	was,	mocht	ge	nog	nekeer	gaan	
kijken	naar	de	overledene.		
Van	de	dood	had	ik	geen	schrik	als	kind.	Dat	was	
allemaal	normaal	voor	ons.	We	werden	daar	ook	
niet	van	weggehouden.	

	

Hoe	werden	de	mensen	op	de	hoogte	gebracht	
van	een	overlijden	?	
De	 buren	waren	 automatisch	 op	 de	 hoogte	 van	
een	overlijden,	en	die	brachten	dan	weer	de	ande-
ren	op	de	hoogte,	ook	familie	gaf	die	boodschap	
door.	 In	 die	 tijd	 was	 er	 nog	 geen	 sprake	 van	
doodsbrieven.	Ook	de	klokken	luidden	in	het	dorp,	
de	 doods-klokken	 zei	 men,	 en	 als	 een	 lopend	
vuurtje	wist	gauw	iedereen	wie	er	overleden	was.	
In	 de	 zondagsmis	 werd	 vanaf	 de	 preekstoel	 het	
overlijden	 gemeld	 door	 de	 pastoor	 of	 onderpas-
toor.	
	
Gebeurde	er	nog	iets	de	avond	voor	de	begrafe-
nis	?	
Na	de	rozenkrans,	werd	het	 lichaam	ook	 ‘gelich-
terd’	(n.v.d.r.	gekist).	Want	als	‘s	anderendaags	de	
begrafenis	was,	moest	alles	klaar	staan	he.	Zeker	
als	het	om	9	uur	was.	
Je	kon	kiezen	welk	uur	het	begrafenis	was,	hoe	la-
ter	in	de	voormiddag	hoe	duurder.		
De	kist	werd	gehaald	bij	een	bevriend	schrijnwer-
ker.	Hij	kwam	dan	de	dode	opmeten	om	een	ge-
paste	kist	te	maken.	Het	was	soms	een	probleem	
om	 aan	 een	 kist	 te	 geraken,	 vroeger	 waren	 er	
geen	winkels	waar	ze	kant	en	klaar	stonden.	
Vroeger	moest	ge	nog	 te	voet	naar	de	kerk.	Wij	
woonden	toen	tegen	Ijshoute,	de	Keiberg.	Dat	was	
nog	een	eind	stappen	tot	aan	de	kerk,	zeker	een	
uur.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Collectie	Freddy	Van	Bever	
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Hoe	zag	die	lijkstoet	er	dan	uit	?	
Eerst	had	ge	een	jongen	die	het	grote	kruis	droeg.	
Daarachter	liep	iemand,	vaak	een	meisje,	met	een	
kleiner	kruis.	Dat	werd			achteraf	op	de	kist	gelegd.	
Ik	heb	vaak	het	grote	kruis	gedragen	toen	iemand	
uit	de	buurt	overleed.		
En	dan	kwamen	de	dragers	van	de	kist,	zes	perso-
nen,	mannen	uit	de	buurt.	Die	waren	content	als	
ze	na	de	dienst	een	pint	getrakteerd	kregen	in	het	
café	op	den	hoek	aan	de	kerk,	meer	moesten	zij	
niet	hebben.	
En	dan	kwam	de	familie.	Halverwege	de	‘Pleutse’	
kwam	de	pastoor	met	twee	misdienaars	de	stoet	
tegemoet.	
	
De	kist	werd	dus	altijd	te	voet	naar	de	kerk	ge-
dragen	?	
Toen	wel	ja,	er	waren	nog	niet	veel	auto’s.		
Bij	mijn	moeder	die	in	1954	overleed	was	dat	een	
firma	uit	Aalst.	Vanuit	het	ziekenhuis	bracht	die	
firma	haar	naar	de	kerk	in	Houtem.	
In	 1982,	 toen	 mijn	 vader	 overleden	 was,	 ge-
beurde	dit	door	de	begrafenisondernemer.	
Ik	heb	ook	nog	geweten	dat	de	kist	door	een	lijk-
koets	vervoerd	werd.	Dat	was	enkel	voor	de	men-
sen	die	het	konden	betalen.	Bij	mijn	moeder	haar	
moeder	was	dat	zo.	

	
Collectie	Francois	Van	Durpe	

Droeg	 je	 dat	 kruis	 ook	 toen	 een	 familielid	
overleden	was	?	
Nee,	toen	mijn	grootvader,	Honoré,	in	1942	over-
leed,	en	het	jaar	daarop	mijn		

	
	
	
grootmoeder,	 Léonie,	 werd	 dat	 gedragen	 door	
een	 andere	 jongen	 uit	 de	 buurt.	 Voor	 je	 familie	
deed	je	dat	niet.	
	
Was	er	nadien	een	rouwmaaltijd	?	
Dat	bestond	toen	nog	niet.	Er	werd	juist	thuis	een	
boterham	met	hesp	of	kaas	gegeten.	Nadien	kre-
gen	ze	nog	een	dreupelke.	
	
Zijn	 er	 zaken	 die	 anders	 gebeurden	 vroeger	 in	
vergelijking	met	nu	?	
Vroeger	gebeurde	veel	thuis.	Mijn	moeder	en	va-
der	stierven	beiden	in	het	ziekenhuis.	Daar	werden	
ze	ook	opgebaard.	Bij	mijn	moeder	was	dat	nog	
door	de	nonnekes.	Ze	werden	overgebracht	naar	
een	 speciale	 kamer	 die	 wat	 aangekleed	 was.	
Frigo’s	bestonden	nog	niet,	maar	die	kamers	wa-
ren	meestal	wel	fris.	In	het	ziekenhuis	werden	wel	
geen	 rozenkransen	 gehouden,	 dat	 was	 enkel	
thuis.	Je	kon	ze	wel	gaan	begroeten.	
	
Wil	je	nog	iets	vertellen	?	
Ik	herinner	me	nog	 iets,	we	woonden	op	de	Kei-
berg	en	 ik	moest	het	groot	kruis	dragen	voor	de	
stoet	 van	 een	 overleden	 buur.	 Alle	 mensen	
kwamen	tot	aan	dat	huis	om	hem	af	te	halen	en	
naar	de	kerk	te	begeleiden.	Iedereen	stond	klaar,	
maar	 de	draagstoel	 voor	 de	 kist	was	 er	 niet.	 Ze	
waren	 hem	 vergeten	 te	 halen.	 Ik	 ben	 toen	met	
José	 Van	De	 Velde	 naar	 de	 kerk	 gelopen	 om	de	
draagstoel.	Normaal	werd	die	een	dag	of	twee	van	
tevoor	gehaald.	
	
En	dan	nog	iets,	het	was	winter.	Er	was	ook	een	
begrafenis.	We	waren	al	wat	aan	de	late	kant,	en	
onderweg	 kwamen	 we	 een	 volledig	
dichtgesneeuwde	 straat	 tegen.	We	hebben	 toen	
nog	een	gang	moeten	graven	zodat	iedereen	kon	
passeren.	Jawadde,	da	waren	nogal	tijden	ze.	Dat	
zouden	ze	nu	niet	meer	tegenkomen.	
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Wanneer	ben	je	begonnen	met	het	funerarium?	
Sinds	2001	ben	 ik	beginnen	helpen	als	drager	bij	
mijn	vader	(André	Pluym)	en	Norbert	(Van	Dorpe).	
Enkel	tijdens	de	plechtigheden	wel	te	verstaan.	
In	 2004	 ben	 ik	 gestart	 met	 een	 opleiding	 om	
begrafenisondernemer	 te	 worden.	 Dit	 was	 in	
avondschool	gedurende	2	jaar.	Hiermee	behaalde	
ik	een	diploma	waardoor	ik	een	zaak	kon	starten.	
Norbert	 en	 mijn	 vader	 kwamen	 op	 een	 leeftijd	
waarbij	 zij	 het	 niet	meteen	 zagen	 zitten	 om	nog	
een	 funerarium	 te	 openen.	 Dit	 was	 echter	
noodzakelijk	en	ik	zag	deze	uitdaging	wel	zitten.	In	
2009	 zijn	 mijn	 vader	 en	 Norbert	 op	 pensioen	
gegaan.	De	winkel	was	 intussen	af	 en	 ben	 ik	 als	
zelfstandige	begonnen.	
	
Waarom	heb	je	dit	beroep	gekozen?	
Doordat	mijn	 vader	 dit	 beroep	 reeds	 beoefende,	
wekte	dit	enige	interesse	bij	me	op	als	kind.	Vooral	
de	 corbillard	 vond	 ik	 het	 meest	 fascinerend.	
Naarmate	ik	ouder	werd,	ging	ik	ook	al	eens	mee	
om	een	overleden	persoon	op	 te	halen.	Zo	 is	dat	
een	beetje	gegroeid.	Ik	ben	dan	ook	tevreden	dat	
ik	in	de	voetsporen	van	mijn	vader	kan	treden.		
	
Zie	 je	 een	 evolutie	 in	 het	 vak?	 Wat	 zijn	
gelijkenissen	of	verschillen	die	je	ziet	tussen	toen	
en	nu?	
In	 de	 jaren	 2000	 was	 het	 een	 «trend»	 om	 een	
funerarium	te	openen.	De	meeste	mensen	die	in	de	
begrafeniswereld	werken	zijn	toen	gevolgd.	Als	je	
niet	 meedeed,	 zou	 je	 op	 den	 duur	 achterop	
geraken.	
	
	

	
	
	
	
Hier	in	Houtem	was	de	vraag	van	de	mensen	wel	
aanwezig	 om	 een	 funerarium	 in	 eigen	 dorp	 te	
hebben.	
	
Vroeger	werden	mensen	 thuis	 opgebaard,	 dat	 is	
dan	 geëvolueerd	 naar	 het	 funerarium	 van	 het	
ziekenhuis	 te	 Zottegem.	 Mensen	 moesten	 dan	
verder	rijden.	De	komst	van	een	funerarium	in	de	
gemeente	 zorgde	 ervoor	 dat	 de	 mensen	 als	 het	
ware	«thuis»	blijven,		in	eigen	gemeente	althans.	
Ook	dit	was	een	enorme	meerwaarde.Het	 is	veel	
bereikbaarder	voor	mensen.	
Wij	 zijn	 ook	 alle	 dagen	 open,	 op	 zaterdag	 en	
zondag	 kan	 het	 op	 afspraak.	 In	 de	 meeste	
gemeentes	zijn	funeraria	slechts	1	of	2	dagen	per	
week	open.	Bij	ons	kan	iedereen	dus	bijna	dagelijks	
de	overledene	begroeten.	
	
Ook	crematies	kwamen	begin	21ste	eeuw	erg	op.	Er	
waren	 allerhande	 spulletjes	 op	 de	 markt	 zoals	
ashoudertjes,	mini	 urnes,	 hangertjes,….Die	 zaken	
werden	vlot	verkocht,	en	nu	nog	steeds.	
Ook	de	diensten	in	Lochristi	zijn	mee	geëvolueerd.		
	
Sinds	 vorig	 jaar	 zijn	 we	 gestart	 met	 het	 online	
condoleren.	 We	 krijgen	 hier	 zeer	 veel	 positieve	
reacties	op.		
Ook	 de	 overlijdensberichten	 kennen	 een	 evolutie	
naar	het	digitale.	De	tijd	dat	gans	de	gemeente	een	
brief	in	de	bus	kreeg	is	voorbij.	Misschien	nog	een	
10-tal	keer	per	jaar	voor	Houtem.		
We	zetten	ook	in	op	reclame.		
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Vroeger	bleef	iedereen	meer	hangen	in	zijn	dorp	en	
kende	iedereen	mekaar.	Nu	komen	meer	en	meer	
inwijkelingen	hier	wonen,	dan	is	het	wel	nodig	om	
je	kenbaar	te	maken.	
	
Je	krijgt	melding	van	een	overlijden,	wat	zijn	de	
volgende	stappen	?	
De	 eerste	 vraag	 die	 we	 stellen	 is	 of	 de	 persoon	
thuis	overleden	is	of	in	het	ziekenhuis.	
Indien	 het	 een	 overlijden	 thuis	 is	 gaan	 we	 de	
overledene	 zo	 snel	 mogelijk	 afhalen.	 De	 dokter	
dient	ook	verwittigd	te	worden	om	het	overlijden	
vast	te	stellen.	Hij	stelt	een	attest	op,	dan	komen	
wij	pas	het	lichaam	afhalen.	
Vroeger	 was	 het	 de	 naaste	 familie	 die	 de	 over-
ledene	 aflegde,	 vandaag	 wordt	 dit	 grotendeels	
overgenomen	door	de	thuisverpleging.	
Daarna	 brengen	 we	 de	 overleden	 persoon	 over	
naar	 het	 funerarium.	 Wanneer	 mensen	 geen	
gebruik	 maken	 van	 de	 thuisverpleging	 dan	
verzorgen	wij	de	opbaring.	
	
Hierna	 gaan	 we	 terug	 bij	 de	 mensen	 voor	 het	
opstellen	van	de	rouwbrief.		
We	maken	dan	ook	praktische	afspraken	omtrent	
de	begrafenis	of	crematie.	
Wanneer	het	een	crematie	betreft	gaat	dit	via	een	
online-inschrijfsysteem.	 Samen	 met	 de	 familiele-
den	spreken	we	een	datum	af	wanneer	de	crema-
tie	en	dienst	zal	plaatsvinden.	
Zo	kan	de	familie	ook	opteren	voor	een	al	dan	niet	
christelijke	plechtigheid.	
Daarna	 bezorgen	 we	 het	 crematorium	 de	 gege-
vens	van	de	familie,	zodat	zij	contact	kunnen	ne-
men	met	hen	voor	eventuele	foto’s,	muziek,…	De	
meeste	mensen	gaan	dan	naar	 het	 crematorium	
om	verdere	afspraken	te	maken.	Op	deze	manier	
kunnen	ze	de	plechtigheid	zeer	persoonlijk	maken.	
	
Sedert	 5	 jaar	 verzorgen	we	 ook	 de	 rouwbrieven,	
prentjes,….	Dit	is	gekomen	wegens	een	gebrek	aan	
drukkers	 in	 de	 buurt.	 Dus	 in	 2011	 zijn	 we	 zelf	
gestart.	 Hierdoor	 kunnen	 we	 een	 betere	 service	
bieden	 wanneer	 er	 een	 overlijden	 is	 in	 het	
weekend.	 De	 familie	 kan	 dan	 sneller	 over	 hun	
drukwerk	beschikken.	
	
	

	
	
	
Verder	staan	we	ook	in	voor	alle	administratie	en	
verwittigen	wij	eventueel	de	pastoor.	
	
We	 bieden	 de	 familieleden	 een	 lijst	 met	
ondernemers	uit	de	gemeente	aan	qua	bloemen	en	
zalen	 voor	 de	 rouwmaaltijd	 enzo…	 Zij	 nemen	 de	
uiteindelijke	beslissingen.		
	
Op	 de	 dag	 van	 de	 begrafenis	 wordt	 de	 auto	
gewassen	en	gaan	we	om	bloemen.	
Vervolgens	kisten	we	het	lichaam.	Mensen	kunnen	
komen	 begroeten	 tot	 de	 laatste	 avond	 voor	 de	
begrafenis.	We	geven	aan	de	mensen	aan	dat	dit	
een	veel	mooiere	herinnering	is	dan	het	bijwonen	
van	de	kisting.	
	
Na	 de	 kisting	 gaan	 we	 naar	 de	 kerk,	 of	 naar	
Lochristi	als	het	om	een	crematie	gaat.		
De	feitelijke	dienst	vindt	plaats,	ik	denk	niet	dat	dit	
veel	anders	is	dan	vroeger	het	geval	was.	
Een	 rouwkapel	 wordt	 nog	 zelden	 geplaatst,	 de	
begroeting	is	nu	vaak	na	de	plechtigheid.	
Nadien	kunnen	de	familieleden	nog	beroep	op	ons	
doen	voor	de	gravure		van	de	columbariumplaat,	
het	 bestellen	 van	 porseleinen	 foto’s.	 Alsook	 ver-
zorgen	wij	de	plaatsing	van	urnenveldmonument-
en.	
	
Kan	 je	nog	zaken	aangeven	waarvan	er	vroeger	
nog	geen	sprake	van	was	?	
Onlangs	hebben	we	een	uitstrooiing	van	as	gedaan	
op	zee.	Bij	een	verstrooiing	op	zee	wordt	gekozen	
voor	vrijheid.	Dit	is	een	sereen,	intiem	gebeuren.		
De	 Franlis	 vaart	 uit	 in	 Oostende.	 De	 as	 wordt	
verstrooid	tijdens	deze	vaart	en	nadien	krijgen	de	
familieleden	 de	 coördinaten	 	 waar	 de	 as	
uitgestrooid	is.	
	
Een	hedendaagse	trend	is	het	ecologisch	begraven.	
Je	hebt	dan	ecologische	kisten	en	urnes.	
Recent	is	de	Bios	Urn	op	de	markt	gebracht.	Dit	is	
een	 volledig	 biologisch	 afbreekbare	 urne,	
ontworpen	 om	 de	 assen	 om	 te	 vormen	 tot	 een	
boom.	De	urne	bevat	een	zaad	dat	zal	groeien	uit	
de	 as	 van	 uw	 geliefde.	 Er	 is	 voor	 elk	 wat	 wils	
tegenwoordig!	
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Zijn	er	nog	dromen	?	
We	ervaren	dat	één	begroetingskamer	te	weinig	is	
en	 een	 tweede	 zou	 zorgen	 voor	 een	 efficiëntere	
werking.	We	 zouden	 graag	 uitbreiden	 om	 dit	 te	
kunnen	verwezenlijken.	
We	 hopen	 een	 goede	 dienstverlening	 te	 kunnen	
blijven	verzorgen	aan	de	familieleden	in	hun	rouw.	

	
	
	
En	om	af	te	sluiten…	
We	zijn	steeds	bereikbaar,	7	op	7,	dag	en	nacht.	Dit	
vraagt	soms	wel	wat	flexibiliteit	maar	we	hebben	
ervoor	gekozen.	Toch	zijn	we	steeds	tevreden	dat	
we	de	familie	kunnen	helpen	tijdens	een	moeilijke	
periode	in	hun	leven.		

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

RITUEELTJES	
	

• Bewieroken	van	het	lichaam	:	werd	ook	gebruikt	als	reukoffer	vroeger.	De	geur	en	
het	gebed	stijgen	met	de	rook	omhoog.	Praktisch	werd	het	ook	gebruikt	om	de	geur	
van	het	lijk	te	verdrijven.	De	oorpronkelijke	betekenis	van	het	woord	is	«	wijrook	»	
(rook	om	te	wijden)	

• Een	overledene	zal	steeds	met	de	voeten	vooruit	gedragen	worden	:	de	ziel	van	de	
overledene	mag	namelijk	niet	meer	terugkeren.	In	de	kerk	staat	de	kist	zodanig	dat	
de	overledene	naar	het	altaar	«	kijkt	».	Bij	een	overleden	priester	is	dit	anders,	zij	
kijken	naar	het	volk.	

• Tegenwoordig	zijn	er	nieuwe	rituelen	:	het	oplaten	van	ballonnen,	witte	duiven,	
branden	van	theelichtjes,	het	houden	van	stille	tochten,	…	

	

Collectie	Simon	Pluym	
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Als	 je	een	dierbare	verliest	begin	 je	aan	een	 lange	weg	van	rouw	en	pijn.	Afscheid	nemen	 is	één	van	de	
moeilijkste	momenten	in	een	mensenleven.	 In	ons	verdriet	staan	we	er	niet	bij	stil	hoe	de	uitvaart	moet	
geregeld	worden.		
Gespecialiseerde	uitvaartcentra	helpen	ons,	en	geven	vorm	aan	de	begrafenis.	
Toch	was	het	niet	altijd	zo.	De	laatste	100	jaar	zijn	de	gebruiken	en	tradities	uit	de	funeraire	sector	enorm	
veranderd.	Dat	hebben	we	hopelijk	aangetoond	via	de	interviews	in	dit	boekje.	
	
Uiteraard	willen	we	ook	een	woord	van	dank	richten	aan	mensen	die	meegewerkt	hebben	aan	dit	boekje.	

• Mensen	die	we	mochten	interviewen	en	ons	meenamen	in	hun	ervaringen,	hun	namen	kan	je	bij	de	
artikels	vinden	

• Personen	die	ons	het	nodige	beeldmateriaal	bezorgden	voor	dit	boekje,	maar	ook	voor	de	tentoon-
stelling.	

• Simon	Pluym,	voor	het	ter	beschikking	stellen	van	de	accommodatie	en	diverse	materialen.	
• Afname	interviews	en	opmaak	artikels:	Greetje	De	Saedeleer	en	Dieter	Waterloos	
• Ontwerp	en	layout:	Dieter	Waterloos.	
• De	gemeente	Sint-Lievens-Houtem,	voor	het	drukwerk	
• Erfgoedcel	Viersprong	

	
	
Erfgoeddag	2017	draagt	het	thema	Zorg.		
Hoe	zag	de	zorgsector	er	in	het	verleden	uit?	Hoe	is	dit	doorheen	de	eeuwen	geëvolueerd	tot	de	zorg	die	we	
vandaag	kennen?	En	vooral,	welke	sporen	vinden	we	hiervan	terug	in	collecties	en	archieven?	
Met	‘Zorg’	zoeken	we	dan	ook	toenadering	tot	de	zorgsector.	
Wordt	vervolgd…	
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