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 Individualisering op de Vlaamse begraafplaatsen: Een kwalitatief onderzoek naar 

vormgeving van grafzerken en de betekenis ervan voor nabestaanden 

 

Abstract 

 

This study explores the meaning of individualization within the Flemish (Belgian) society and 

how this can be positioned against the contributions provided by individualization 

theoreticians like Simmel, Beck, Giddens and Bauman. To find out what individualization 

signifies nowadays, the focus is on „extraordinary‟ tombs on four West-Flemish cemeteries. 

Extraordinary tombs originally carry an element of distinction within them that implicitly 

signifies the structures that are present and important in a society. Because of practical 

implications, an extraordinary tomb received a foregoing interpretation: „a tomb that includes 

a fixed main constituent that isn‟t crafted out of stone‟. The study uses data collected by 

qualitative explorative research. Interviews were carried out with surviving relatives who 

were responsible for the design of a tomb. The analysis suggests that social classes no longer 

carry a structuring power. The basic structure of the current society exists in essence out of 

familial relations though not with the characteristics of the pre-modern family as social 

institution.  The conclusion further discusses the implications of this study for further research 

on the meaning of family.  

 

Keywords: individualization, Belgium, cemeteries, social classes, family  
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1. Inleiding 

 

Individualisering is een concept dat recentelijk veel opgang maakte. Intuïtief wordt het door 

sommigen gekoppeld aan rechten en beschouwd als een voorwaarde voor vrijheid (Bellah, 

Madsen, & Sullivan, 1985; Buss, 2000; Simmel, 1985b). Anderen zijn van mening dat 

individualisering de ondergang van de gemeenschap inluidt (de Tocqueville, 1963; Durkheim, 

1986a; Durkheim, 1986b). Niet enkel de sociale wetenschapper wordt geconfronteerd met dit 

dilemma, ook de mens in zijn dagelijks leven is ermee bezig en wil weten in welke richting 

het evolueert. Individualisering, of het nu positief of negatief wordt bekeken, is echter geen 

nieuw concept maar een kenmerk van de volledige moderniteit (Luhmann, 1986; Lukes, 

1971; Lukes, 1973). De recente populariteit rond individualisering doet dit vaak vergeten. Het 

begrip individualisering mag er dan ook wel reeds een langere periode zijn, dit betekent niet 

dat de betekenis ervan gestabiliseerd is. In dit artikel wordt dan ook eerst een overzicht 

gegeven van de evolutie die het individualiseringsconcept heeft meegemaakt om het 

vervolgens te kunnen contrasteren met de hedendaagse betekenis ervan die wordt afgeleid uit 

empirisch onderzoek. 

 

Om een invulling te kunnen geven aan de hedendaagse betekenis van individualisering, wordt 

de aandacht gericht op Vlaamse begraafplaatsen. De keuze om te focussen op de laatste 

rustplaats van de mens volgt niet uit willekeur. Begraafplaatsen staan niet los van de 

maatschappij waarbinnen ze zich bevinden, maar vormen een spiegel van wat er gaande is 

(Ariès, 1977; Ariès, 2003; Tyler aangehaald in: Binford, 1971; Binford aangehaald in: 

Chapman, 2004; Collier, 2003). Zowel de grafzerken
1
, als de vorm en de structuur van de 

begraafplaatsen zelf, worden geconditioneerd door de structurele vorm en de complexiteit van 

de veranderende samenleving (Binford aangehaald in: Chapman, 2004). Of zoals Douglas 

Davies (2006) het formuleert: “deathstyle matches lifestyle”. Vlaamse begraafplaatsen zijn 

dan ook niet onveranderd gebleven de laatste twee decennia. De individuele grafzerken die er 

worden teruggevonden ondergingen transformaties die informatief zijn met betrekking tot het 

concept individualisering. 19
de

-eeuwse grafzerken waren vooral een middel om te uiten tot 

welke sociale klasse men behoorde (Collier, 2003; Kroeber, 1927). Dit valt logischerwijs te 

situeren binnen een klassensamenleving. Deze trend kende een hoogtepunt rond het midden 

van de 19
de

 eeuw en zou uitlopen tot aan het begin van de 20
ste

 eeuw. Hoe indrukwekkender 

de grafzerk, hoe hoger de positie werd geschat op de sociale ladder. Iedere grafzerk was een 

poging om die van de „buren‟ te overtreffen en zeker om zich af te scheiden van de armen die 

werden begraven op de overbevolkte stedelijke begraafplaatsen (Cannon, 1989; Winter, 

1995). Sociale klassen zijn echter minder opzichtig geworden in de huidige samenleving en 
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dit uit zich ook op de begraafplaatsen. Er heerst een redelijke homogeniteit op de Vlaamse 

begraafplaatsen. Echte uitschieters (bv. grote graven, grafbouwwerken of indrukwekkende 

familiegraven) zoals voorheen komen nauwelijks nog voor (De Cock, 2001). Desondanks is 

er nog steeds een grote, doch minder uitgesproken, variëteit op begraafplaatsen die in verband 

kan worden gebracht met de individualisering die de samenleving treft. De uniekheid, de 

differentiatie, de constructie van een eigen biografie, de optie om zelf keuzes te maken et 

cetera, zijn centrale noties die aan bod zullen komen in de theorievorming rond 

individualisering. Grafzerken met hun grote variëteit qua symboliek, vorm, grootte, 

opschriften, kleuren, materialen en ornamenten bieden de mogelijkheid om deze theoretische 

noties te toetsen. Dit onderzoek richt zich tot „uitzonderlijke‟ grafzerken op de hedendaagse 

Vlaamse begraafplaatsen, waarbij „uitzonderlijk‟ omwille van pragmatische redenen bij de 

start van het onderzoek een eigen invulling kreeg. Uitzonderlijke grafzerken dragen van 

oorsprong een element van onderscheiding in zich dat impliciet aangeeft welke structuren 

aanwezig zijn en van belang zijn in de samenleving. In tegenstelling tot de meeste 

sociologische, historische en archeologische onderzoeken die zich exclusief richten op 

uiterlijke kenmerken van grafzerken, is dit één van de weinige studies die zich inlaat met wat 

er schuilt achter de façade van de grafzerken. Deze informatie werd verkregen door middel 

van face-to-face interviews met nabestaanden die verantwoordelijk waren voor de 

vormgeving van de grafzerken. De volgende vragen staan centraal in dit artikel: Waarom zien 

uitzonderlijke grafzerken er zo uitzonderlijk uit? Kan dit gerelateerd worden aan de biografie 

van de overledene? Met wie identificeren ze zich en van wie trachten ze zich te onderscheiden 

wanneer individuen kiezen voor een uitzonderlijke grafzerk? De antwoorden op deze vragen 

zullen een indicatie vormen van wat individualisering op de begraafplaatsen nu precies 

betekent en dit zal op zijn beurt een licht werpen op wat individualisering in de Vlaamse 

samenleving inhoudt.  

 

In wat volgt, wordt eerst de evolutie van de betekenis van het centrale concept 

individualisering geschetst. Ten tweede wordt in een methodologisch gedeelte stilgestaan bij 

de exploratieve kwalitatieve opzet op basis waarvan data werd verzameld. De data zelf, dit 

zijnde de getranscribeerde interviews met de bijhorende foto‟s, kan worden geraadpleegd in 

de bijlage
2
. Ten derde worden de resultaten besproken en wordt er een terugkoppeling 

gemaakt met de geschetste evolutie van het individualiseringsconcept.  

 

2. Theoretisch kader 

 

Over het algemeen zien sociologische theorieën de laatmoderne geschiedenis als een proces 

van steeds toenemende individualisering (Luhmann, 1986). Het startpunt van deze evolutie 



6  Individualisering op de Vlaamse Begraafplaatsen  

 

 

wordt vaak verkeerdelijk heel recent geplaatst. Individualisering is namelijk geen nieuw 

fenomeen dat slechts opgang maakte rond het einde van de 20
ste

 eeuw. Georg Simmel, als 

vroegmoderne denker, kan worden beschouwd als de grondlegger en dus het startpunt van de 

individualiseringsevolutie zoals die hier zal worden geschetst. De conceptualisering en 

theoretisering inzake individualisering onderging een verandering bij de uitwerking ervan 

door diverse laatmoderne denkers, met name Ulrich Beck, Anthony Giddens en Zygmunt 

Bauman. In wat volgt wordt de centrale bijdrage van deze moderne denkers kort behandeld 

om te eindigen met een schets in eigen woorden betreffende de evolutie die het 

individualiseringsconcept heeft doorgemaakt. Overigens dient te worden vermeld dat de 

individualiseringsevolutie geen evolutie is naar een dalende of stijgende trend van 

individualisering. Met de term evolutie wordt louter bedoeld dat individualisering als concept, 

niet stabiel gebleven is doorheen de tijd. Het individualiseringsconcept, zoals hier 

voorgesteld, is als het ware een continuüm.  

 

2.1.  Simmel 

 

Individualisering als thema loopt doorheen de meeste van Simmel zijn werken, 

niettegenstaande hij het misschien zelf niet met zoveel woorden zegt (Simmel, 1978; Simmel, 

1985b; Simmel, 1985a). Als verdediger van de formele sociologie vertrekt Simmel van 

relaties als basiseenheid en hij stelt hierbij dat de sociale relaties van de moderne samenleving 

niet meer dezelfde zijn als die van de premoderne samenleving (Frisby, 2002). De moderne 

mens is lid geworden van diverse sociale kringen, in tegenstelling tot de premoderne mens die 

vertoefde in één vertrouwde sociale kring. Dat we ons niet meer situeren in één sociale cirkel, 

om het met Simmel‟s vocabularium te zeggen, leidt automatisch tot segmentatie. De diverse 

sociale cirkels stellen het individu in staat om verschillende aspecten van zijn of haar 

persoonlijkheid aan te spreken. De persoon zelf ervaart hierbij een gevoel van uniekheid, 

aangezien er slechts een segment van zichzelf overeenstemt met de persoon aan het andere 

uiteinde van de relatie. De toenemende sociale diversiteit met betrekking tot de sociale 

relaties creëert dus een individuele identiteit die verschilt van de identiteiten die idealiter bij 

elke sociale kring horen. De identiteit van de premoderne mens viel samen met de identiteit 

van de sociale cirkel waarin hij of zij zich bevond en waar hij of zij dus ook volledig 

afhankelijk van was. De toenemende vrijheid van het leven op de intersecties van de sociale 

cirkels staat individualisering toe, wat voor Simmel een brug vormt naar het hebben van een 

pluralistische identiteit. Individualisering kenmerkt zich dus door een structuur van diverse 

sociale geledingen, met individuen die zich er relatief onafhankelijk van kunnen opstellen. 

Individuen verwerven de optie om zelf te bepalen welke sociale kring een groot deel van hun 

uniekheid vormt alsook de mogelijkheid om een deels verborgen leven te leiden.  
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Individualisering zoals Simmel die voorstelt mag niet begrepen worden als een proces dat de 

solidariteit afbreekt. De traditionele banden worden deels ingeruild en uitgebreid met diverse 

andere banden met individuen uit verschillende sociale cirkels. Die nieuwe solidariteit mag 

toegegeven minder intens en meer abstract zijn, er is nog steeds solidariteit en wel één die 

veel uitgestrekter is dan de initiële solidariteit.  

In navolging van Ernst Troeltsch en Friedrich Meinecke stelde Simmel later dat het individu 

niet streeft naar een uniekheid volgens zijn of haar eigen innerlijke logica, maar zoekt naar 

een uitzonderlijke manier om deel uit te maken van de samenleving (Lukes, 1973). 

Individualisering werd zo een eigenschap niet meer als iets van personen, maar iets wat zich 

enkel nog kon afspelen op een hoger niveau, voornamelijk dan op het niveau van de natie.
3
  

 

2.2.  Beck 

 

Beck definieert individualisering als volgt: “… first, the disembedding and, second the re-

embedding of industrial society ways of life by new ones, in which the individual must 

produce, stage and cobble together their biographies themselves.” (Beck, 1994). In 

Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences 

(Beck & Beck-Gernsheim, 2002) schetsten Beck en Beck-Gernsheim, doch in abstracte 

termen, hun invulling van individualisering. Sta me toe hier enkel mijn interpretatie van hun 

individualiseringstheorie weer te geven om het kort en bondig te houden. De sociale klassen 

die centrale karakteristieken waren van de premoderne samenleving maar ook van de vroege 

moderniteit zijn van geen belang meer in het uitstippelen van een individuele levensweg.
4
 De 

individualisering in de vroege moderniteit was wel nog enigszins klassengebonden. Leden 

van de hogere sociale klassen hadden namelijk de vrijheid om voor zichzelf een eigen leven 

op te bouwen. Deze vrijheid komt nu toe aan iedereen, ongeacht de sociale klasse waardoor 

deze minder relevant wordt. De hedendaagse individualisering kan dus niet meer worden 

gezien als een bron van ongelijkheid. Individualisering heeft geleid tot een samenleving 

waarin elk individu de vrijheid heeft om zijn eigen biografie op te bouwen, maar wel binnen 

de institutionele context die hiervoor ter beschikking wordt gesteld (die trouwens zelf werd 

gecreëerd door de laatmoderne individuen). Hierdoor is er toch in beperkte mate 

overeenkomst tussen de biografieën die individueel tot stand komen.  

 

2.3.  Giddens 

 

Giddens zijn visie loopt in dezelfde lijn als die van Beck hoewel hij zelf het woord 

individualisering niet gebruikt (Atkinson, 2007). Volgens Giddens (1994b) detraditionaliseert 

de sociale orde. Om zijn standpunt te verduidelijken hanteert hij het concept „self-identity‟. 
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Zelfidentiteit moet niet worden gezocht in het gedrag dat individuen stellen, maar het gaat om 

een soort van geestestoestand waarbij het individu voor zichzelf het gevoel heeft dat hij of zij 

omringd wordt door een context van opties. De traditionele gemeenschapsbanden worden 

hierbij afgezwakt samen met de uitgestippelde biografie die eraan verbonden was. “How shall 

I live?” is de centrale vraag geworden in het leven van de laatmoderne mens (Giddens, 1991).  

Ondanks de positieve evaluatie van deze evolutie, vergeet Giddens niet te vermelden welke 

nadelen eraan verbonden zijn. De mogelijkheid van het hebben van een persoonlijke 

zelfidentiteit brengt een zware tol met zich mee. Niet alleen moeten continue keuzes worden 

gemaakt, maar het individu moet erop toezien dat de keuzes die hij of zij maakt een logisch 

geheel vormen. Dit vloeit voort uit de „ontologische zekerheid‟ die Giddens noodzakelijk 

acht. 

In tegenstelling tot Beck plaatst Giddens zich aanvankelijk wel bij de klassentheoretici. 

Zolang we leven in een kapitalistische samenleving, en er dus een klassenstructuur aanwezig 

is, zal deze ook een invloed uitoefenen op de samenleving (Giddens, 1998). De 

levensstijlopties
5
  waartussen individuen kunnen kiezen zijn niet voor allen gelijk, deze zijn 

deels afhankelijk van de sociale klasse waartoe het individu behoord. In later werk komt 

Giddens op zijn woorden terug. Niet meer de sociale klassen met de diverse levensstijlen als 

producten vormen de structurerende grond, maar het zijn de levensstijlen zelf die de 

structurerende functie van de sociale klassen hebben overgenomen (Giddens, 1991). Hiermee 

bedoelt Giddens dat de diverse levensstijlen niet langer kunnen aanschouwd worden als de 

resultaten van het behoren tot een bepaalde sociale klasse. Zelfidentiteit komt dus volledig los 

te staan van de sociale klasse tot dewelke een persoon behoort, aangezien die nu voortvloeit  

van een reflexieve “filtering [of] all sorts of information relevant to [one‟s] life situations” 

(Giddens, 1994a).  

 

2.4.  Bauman 

 

Beck en Giddens worden vaak samen aangehaald als tegenstanders van de sociale klassen 

(Atkinson, 2008). Zygmunt Bauman, die gelijkaardige ideeën heeft ontwikkeld met 

betrekking tot individualisering, wordt meestal niet bij deze groep van theoretici geplaatst. 

Toch stelt Bauman dat sociale klasse geen relevante sociologische categorie meer is in de 

geïndividualiseerde samenleving. Individualisering voor Bauman houdt ongeveer hetzelfde in 

als bij Beck, althans tot op een bepaalde hoogte. Het is ook zo dat de persoonlijke identiteit 

niet meer wordt meegegeven aan het individu bij de geboorte, maar de identiteitsvorming is 

een opdracht. Zoals bij Beck betreft dit het aspect disembedding. Het tweede element 

waarover Beck het heeft, re-embedding, is bij de overgang van de vroege naar de late 

moderniteit verloren gegaan. De moderniteit, zo argumenteert Bauman, werd altijd al 
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gekenmerkt door de ontworteling van de individuen, maar de ontworteling kwam nooit alleen. 

Deze ging steeds gepaard met de herbevestiging van het individu in een bepaalde klasse 

(Bauman, 2002). Diegenen met de meeste materiële middelen waren als het ware in staat om 

voor zichzelf een grote optie aan potentiële toegangen tot verschillende sociale klassen te 

bewerkstelligen. De gelijkenis met wat Simmel oppert, is treffend. In de late moderniteit, de 

liquide (of vloeiende) moderniteit zoals Bauman ernaar refereert, treffen we enkel nog de 

ontworteling aan met chronisch ontwortelde personen als uitkomst. De zoektocht naar de 

identiteit kent geen eindpunt meer zoals dat het geval was in de vroege moderniteit. De 

identiteit kwam er toen vast te liggen eenmaal men de sociale klasse bereikte waarnaar men 

had gestreefd. Ofschoon sociale klassen nog bestaan, bieden ze geen soelaas meer in de 

identiteitsconstructie (Bauman, 2001). De vaste sociale structuren waar we mee vertrouwd 

waren, zijn zelf mobiel geworden en kunnen ieder moment compleet van vorm veranderen. 

Hoe hoog iemands positie ook is volgens de sociale klassennormen, de onzekerheid die 

gepaard gaat met deze positie is even groot als gelijk welke andere positie op gelijk welk 

ander niveau. Bauman concludeert dat de gemeenschap gereduceerd is tot vluchtige 

netwerken van angstige individuen. Individualisering voor Bauman leidt tot desintegratie en 

het verdwijnen van de gemeenschap. Individualisering (= ontworteling) is er en zal niet gauw 

plaats maken voor een ander proces. Of dit een positieve dan wel een negatieve evolutie is, is 

hiermee nog niet gezegd. Bauman spreekt enthousiast over een toegenomen vrijheid voor een 

steeds grotere hoeveelheid personen bij de overgang van de moderniteit naar de liquide 

moderniteit. Deze vrijheid zou noodzakelijk zijn voor een menswaardig leven en toch meent 

hij later over diezelfde vrijheid dat die in feite slechts een valse vrijheid is.  

 

2.5.  Naar een synthese: Een evolutie van individualisering doorheen de moderne tijd 

 

Wanneer de verschillende individualiseringstheorieën naast (of juister gezegd, achter) elkaar 

worden geplaatst, kan er een verandering in de relatie tussen het individu en de samenleving 

worden ontdekt. Wat vooral opvalt, is de verandering van de context waarbinnen individuen 

zich bewegen en de intensiteit waarmee ze in die context worden opgenomen. Het begin van 

de moderniteit wordt gekenmerkt door een structuur die niet verschilt van die van de 

traditionele samenleving. Sociale klassen staan er centraal en zijn er statisch. 

Individualisering in de vroegste fase heeft nog geen weerslag op de bestaande sociale 

structuur van de samenleving. De vroege individualisering impliceert dat individuen de 

mogelijkheid hebben om zich vrij te bewegen doorheen de opgelegde structuur. De 

solidariteit verandert van een solidariteit binnen sociale klassen naar een solidariteit tussen 

verschillende sociale klassen. Hoe langer de moderniteit aanhoudt, hoe onstabieler de 

traditionele statische structuur wordt. De nieuwe vrijere levensstijl leidde tot een afbrokkeling 
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van de structurerende functie van de sociale klassen en er kwam een nieuwe 

geïnstitutionaliseerde context in de plaats die deze functie overnam en beter aansloot bij de 

individualisering. Deze nieuwe geïnstitutionaliseerde context (cf. welvaartsstaat) ontwikkelde 

na verloop van tijd zijn eigen ondergang. Een statische context (met een te grote nadruk op 

het individu) is dan ook onverenigbaar met het inherent proces dat individualisering nu 

eenmaal is.
6
 De flexibelere levensstijl neemt vervolgens de structurerende functie over en 

biedt de mogelijkheid tot de heropname van het individu binnen een groep met een 

gelijkaardige levensstijl (met deze laatste als de nieuwe basis van solidariteit). De 

differentiatie en mobiliteit die individualisering kenmerkt, ent zich steeds dieper in de 

structurerende grond totdat de structuur als het ware zelf volledig geïndividualiseerd raakt. De 

laatmoderne samenleving waar we ons nu in vertoeven, wordt getypeerd door een veel te 

mobiele structuur die geen functie meer vervult. Heropname in een structuur zonder functie 

heeft dan ook geen zin meer.  

 

Hoewel er hier nu afsluitend theoretisch een evolutie wordt geschetst, is het niet de bedoeling 

van dit artikel om na te gaan in hoeverre deze veranderingen kunnen worden teruggevonden 

doorheen de tijd. Deze schets dient eerder om aan te tonen dat individualisering verschillende 

gradaties kent. Het gevoerde kwalitatieve onderzoek, met name diepgaande face-to-face 

interviews met nabestaanden die verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van de grafzerk, 

staat bovendien niet toe om evoluties doorheen de tijd te bestuderen. Het onderzoek tracht dus 

enkel zicht te krijgen op wat individualisering inhoudt in de hedendaagse samenleving en in 

hoeverre dit kan worden gekaderd binnen de individualiseringsevolutie. Deze studie is dus 

evenmin toetsend van aard. Kwalitatief onderzoek komt mijns inziens beter tot zijn recht 

indien exploratief te werk wordt gegaan. Hiermee wordt bedoeld dat er geen bevestiging of 

falsifiëring wordt gezocht voor vooropgestelde hypothesen. Het onderzoek wordt enkel geleid 

door een aantal richtinggevende vragen: Waarom zien uitzonderlijke grafzerken er zo 

uitzonderlijk uit? Kan dit gerelateerd worden aan de biografie van de overledene? Met wie 

identificeren ze zich en van wie trachten ze zich te onderscheiden wanneer individuen kiezen 

voor een uitzonderlijke grafzerk? 

 

Tijdens de analyse van de data zal blijken dat het concept „familie‟ een centrale plaats 

inneemt binnen de hedendaagse individualisering. Stratificatieanalisten argumenteren al 

geruime tijd dat familie een belangrijke rol speelt in het bepalen van de locatie van individuen 

binnen de klassenstructuur (Crompton, 2006). Familierelaties op zich creëren geen 

klassenstructuur, maar ze spelen een belangrijke rol in de reproductie ervan. Erikson en 

Goldthorpe (1992) verwoorden het als volgt: “The family is … the unit of class „fate‟ … the 

economic decision-making in which family members engage. The family is, at the „micro‟ 
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level, a key unit of strategic action pursued within the class structure.” Het nauwe verband 

tussen klassenstructuur en familie, betekent dat familie uiteraard een rol speelt binnen het 

individualiseringsconcept. De analyses van dit onderzoek zullen aangeven dat familie een 

veranderende plaats inneemt binnen de samenleving, doch in tegenstelling tot wat men zou 

kunnen verwachten, aan belang wint in een geïndividualiseerde samenleving.  

 

3. Onderzoeksopzet 

 

In tegenstelling tot de meeste onderzoeken die grafzerken bestuderen, is dit één van de 

weinige studies die zich inlaat met wat er schuilt achter de façade van grafzerken en zich dus 

niet enkel richt op uiterlijke kenmerken van grafzerken. De kwalitatieve methode is hiervoor 

uiterst geschikt.  

Aangezien een random steekproef geen zin heeft in kwalitatief onderzoek (Mortelmans, 

2009), werden de eenheden (in dit geval grafzerken) geselecteerd aan de hand van twee 

vooropgestelde criteria. Grafzerken die zich duidelijk onderscheiden van „standaard‟ 

grafzerken waartussen ze zich bevinden, werden geselecteerd en dit enkel indien de 

overledene in het jaar 2000 of later is gestorven.
7
 Om de steekproeftrekking zo objectief 

mogelijk te laten verlopen, moest er een meer concrete invulling gegeven worden aan wat nu 

precies een uitzonderlijke grafzerk is. Het criterium van uitzonderlijkheid dat werd 

gehanteerd is „een grafzerk dat onder meer bestaat uit een vast hoofdbestanddeel dat niet 

ontworpen is uit steen‟. Van oudsher worden grafzerken gecreëerd uit steen en mits er op de 

hedendaagse Vlaamse begraafplaatsen niet meer kan of mag worden afgeweken qua omvang 

van het graf (wat vroeger de manier was om zich te profileren op de begraafplaats) (De Cock, 

2001; Naessens, 2008), is er toch nog steeds differentiatie tussen grafzerken mogelijk op basis 

van het materiaal (glas, roestvast staal, natuurlijke materialen zoals hout en planten, metaal, 

brons et cetera) dat wordt gebruikt. Uiteraard werden alle grafzerken geselecteerd, op de 

deelnemende begraafplaatsen (de West-Vlaamse gemeenten Roeselare, Izegem, Ingelmunster 

en Tielt), die aan deze twee criteria voldeden. Er werden geen criteria opgesteld bij de keuze 

van de begraafplaatsen. Wel werd ervoor geopteerd om begraafplaatsen te selecteren binnen 

één en dezelfde provincie om culturele variaties (hoe miniem ook) zoveel mogelijk te 

neutraliseren. Vervolgens werden de verantwoordelijke nabestaanden voor de vormgeving 

van de grafzerk opgezocht. Door de gemeentebesturen te contacteren en hen te vragen naar de 

contactgegevens van de opgegeven verantwoordelijken van de diverse grafzerken, kon 

contact worden bekomen met bijna alle nabestaanden van de geselecteerde graven. De 

nabestaanden kregen een brief toegestuurd met daarin meer informatie over de onderzoeker, 

het onderzoek, hun rechten op privacy et cetera. Slechts één geselecteerde grafzerk viel uit het 

onderzoek omdat de verantwoordelijke nabestaande niet kon worden gevonden. Van de 
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overige gecontacteerde nabestaanden, waren er twee personen die niet wensten deel te nemen 

aan het onderzoek. Wanneer gevraagd werd naar de redenen waarom hij of zij niet wensten 

deel te nemen, verklaarde de ene persoon dat hij geen zin had om alles uit te leggen en de 

andere persoon wou wel deelnemen maar was emotioneel niet in staat om erover te praten. 

Idealiter is het aangewezen om te werken volgens de principes van de theoretische 

steekproeftrekking (Glaser & Strauss, 1967) waarbij dataverzameling en het 

steekproeftrekken elkaar afwisselen in een cyclisch proces. Omwille van de korte periode 

waarin het slechts mogelijk was om data te verzamelen, kon niet op deze manier worden 

gewerkt. Om dezelfde reden werd evenmin het punt van theoretische saturatie bereikt.  

Twaalf semigestructureerde face-to-face interviews (zie tabel 1) werden afgenomen bij de 

respondenten thuis die overigens allemaal nabije familie waren van de overledenen. Na de 

eerste zeven interviews werd de topiclijst aangepast om uitgebreider informatie te verkrijgen 

omtrent de grafzerk. Zo werd bijvoorbeeld de vraag toegevoegd of ze de desbetreffende 

grafzerk konden vergelijken met andere grafzerken van dierbaren die reeds waren gestorven. 

De gemiddelde duurtijd van de interviews bedroeg één uur en vijfentwintig minuten. De 

interviews werden handmatig getranscribeerd volgens het verbatimprincipe met behulp van 

het computerprogramma F4. Vervolgens werden de twaalf interviews open, axiaal en selectief 

gecodeerd in de lijn van Glasers (1992) „open coding‟ benadering met behulp van QSR 

NVivo 8, een softwarepakket voor kwalitatieve analyses. De kwalitatieve data werd 

exploratief benaderd door gebruik te maken van de „grounded theory approach‟(Glaser & 

Strauss, 1967).  

 

Tabel 1: Respondentenmatrix 

Verantwoordelijke 

vormgever 

Overleden 

persoon 

Leeftijd bij 

sterven 

Doodsoorzaak 

Moeder Bert 25 Hersenbloeding 

Moeder Lore 14 Hersenbloeding 

Echtgenote Ron 42 Zelfdoding 

Zoon Marie & Jan 73 & 69 Leverkanker en 

natuurlijk 

Moeder Kaat 21 Auto-ongeluk 

Echtgenoot/Zoon Tessa & Jos 68 & 81 Borstkanker en 

natuurlijk 

Echtgenoot Elke 38 Hartaderbreuk 

Broer Wannes & 

Oswald 

53 & 71 Longkanker en 

hartaderbreuk 

Echtgenote Jef 56 Lymfklierkanker 

Echtgenote Lowie 57 Maagkanker 

Echtgenoot Sandrien 35 Zelfdoding 

Echtgenote Gert 54 Hartaderbreuk of 

hartstilstand 
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4. Resultaten  

 

4.1.  Beschrijving van het uitzonderlijke karakter van uitzonderlijke grafzerken 

 

Vooraleer een antwoord wordt gezocht op de vraag waarom uitzonderlijke grafzerken er 

precies zo uitzonderlijk uitzien, is het informatief om stil te staan bij het uitzonderlijke 

uitzicht (of juister gezegd, het uitzonderlijke karakter) dat de respondenten zelf erkennen in 

de grafzerk die ze hebben ontworpen. Het vooropgestelde criterium van uitzonderlijkheid, het 

omvatten van een hoofdbestanddeel dat niet bestaat uit steen, werd door alle geïnterviewden 

als één van de kenmerken genoemd waarom de grafzerk geen normale grafzerk is. De 

geselecteerde grafzerken bestonden uit materialen als brons, glas, hout, roestvast staal, metaal 

en natuurlijke materialen als buxus, klimop of vaste bloemen. In overeenkomst hiermee gaven 

de meeste van de respondenten aan dat normale grafzerken volledig bestaan uit steen. De 

geïnterviewden waren zich bewust van het feit dat de grafzerk van hun overledene „niet 

normaal‟ was. Toch namen ze het woord „uitzonderlijk‟ niet graag in de mond. Ze spraken 

eerder van een speciale grafzerk die anders was dan gewoon. Het speciale aan de grafzerk 

beperkt zich verrassend genoeg niet tot het loutere uitzicht van de grafzerk. De vraag hoe een 

uitzonderlijke grafzerk er precies uitziet is te beperkend en moet worden omgevormd naar de 

vraag wat het uitzonderlijke karakter van een grafzerk is. Vier elementen kwamen steevast 

terug tijdens de interviews. Ten eerste worden uitzonderlijke grafzerken gekenmerkt doordat 

ze een element van verandering in zich dragen. Normale grafzerken daarentegen zijn doods 

en statisch. Uitzonderlijke grafzerken zijn veranderlijk, dit omwille van natuurlijke elementen 

die aanwezig zijn en evolueren, het voorlopige karakter van een grafzerk dat als het ware een 

continu proces is of omwille van het feit dat de grafzerk „mobiel‟ is. Het volgende 

antwoordde een vrouw toen er meer uitleg werd gevraagd over, in haar eigen woorden, „dode‟ 

materie die ze niet wou als grafzerk:  

 

Aurélia: “Nen Steen. Euhm, want die houten blokken, euhm, ieder seizoen zijn die 

anders. Als ze veel vocht hebben dan gaan die, allé, dan gaan die allé dan breiden die 

uit precies en als ze droog zijn dan krimpen die in. En ge krijgt barsten langs alle 

kanten. Eigenlijk die materie leeft nog, plus we kunnen die blokken kunnen we 

uithalen en kunnen we bloembakken insteken. Dus euh, we kunnen daar mee spelen 

ook van. Euhm, we kunnen zijn foto vooraan zetten, kunnen we achteraan zetten, allé 

die hangt vast aan een blok, we kunnen dat kruis daar rechtstaand, dus dat kader in 

aluminium, euh, we kunnen die blokken eruit halen en we hoeven er geen kruis in te 

steken, we kunnen er een vierkant, allé we kunnen er mee spelen, het is niet, het is 

niet statisch, het is niet doods.”  
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(Interview 6 november: moeder van overleden zoon waarvan het graf bestaat uit 

houten staven) 

 

Ten tweede worden uitzonderlijke grafzerken gekenmerkt door het feit dat ze veelal zelf 

gemaakt zijn door de familie, of althans zelf ontworpen zijn indien ze de grafzerk niet zelf 

konden maken. Niet alleen de grafzerk zelf is een eigen constructie, maar ook de losse 

elementen bij de grafzerk zoals bijvoorbeeld de bloemstukken zijn vaak zelf gemaakt door de 

familieleden die ze er plaatsten.  

 

Riet: “Ja, we hebben dat eerst, ik en mijne zoon en mijn schoondochter hebben da 

gedaan. Dus.” 

Onderzoeker: “Ah, jullie hebben da zelf allemaal geplant?” 

Riet: “Ja ja, we hebben da zelf gedaan, jaan, we hebben da zelf gaan planten. Dus 

eerst euh helegans, we hebben dat allemaal uitgesmeten dus, om de zoveel centimeter 

dus een plantje gestoken, dan die bollen daar geplant azo. Ja. Ja. We hebben dat 

tezamen gedaan.”  

(Interview van 12 februari: echtgenote van overleden man)  

 

Ten derde zijn uitzonderlijke grafzerken tijdsintensief. De nabestaanden
8
 die de vormgeving 

op zich nemen, moeten de tijd willen maken om een gepaste grafzerk te zoeken. Dit heeft 

vaak meer tijd gekost dan wanneer men zou hebben geopteerd voor een normale grafzerk en 

bovendien vraagt de gekozen grafzerk dikwijls ook meer onderhoud dan een doorsnee 

grafzerk.  

 

Dominiek: “Zijn de keien vuil, ewel ge pakt ne keer een deel mee naar huis en ge 

kunt ze een keer afwassen of doen of ge koopt andere, maar het blijft proper ahzo. 

Dus dat wilde ik echt wel hebben, allé. Natuurlijk, „k moet ze dan wel veel 

meebrengen naar huis voor ze in een potje te zetten, maar dat kan mij niet bommen.”  

(Interview van 25 november: echtgenoot van overleden vrouw) 

 

Dit laatste element, het onderhouden van de grafzerk, wordt als een onderdeel gezien van de 

manier waarop er wordt omgegaan met de grafzerk. De grafzerk is een bezoekplaats en moet 

dus ook onderhouden zijn. Hier wordt later nog op terug gekomen. Een laatste en vierde 

„latent‟ kenmerk van een uitzonderlijke grafzerk is dat het iets uitdrukt, dit in tegenstelling tot 

normale grafzerken die niets substantieels uitdrukken. Hier wordt zo meteen op terug 

gekomen. 
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Voorlopig kan reeds gesteld worden dat de uitzonderlijke grafzerk geen middel is tot 

expliciete onderscheiding, niettegenstaande er wel onderscheiding is mits er onderscheidende 

kenmerken zijn. Het uitzonderlijke wijst men niet zozeer toe aan uiterlijke kenmerken van de 

grafzerk dan wel aan latente kenmerken. Het belang dat theoretisch gehecht wordt aan het 

onderscheidende karakter vloeit voort uit de veronderstelling dat dit impliciet weergeeft 

welke categorieën aanwezig zijn en van belang zijn in de samenleving. Dat het zich van 

elkaar onderscheiden subtieler gebeurt, kan een indicatie zijn van het feit dat de mogelijks 

aanwezige structuren eveneens subtieler geworden zijn. Ook hier wordt er later in het artikel 

uitgebreider op terug gekomen.  

 

Om terug te komen op wat de grafzerk dan wel uitdrukt. De grafzerk is doorgaans een 

verwijzing naar de persoonlijkheid van de overledene: De grafzerk is niet zoals die van 

anderen, de overledenen waren dan ook geen meelopers. Of: een kunstig graf voor een 

kunstenaar. Of nog: Een speciale grafzerk voor iemand die graag in de belangstelling stond. 

Niet enkel de persoonlijkheid van de overledene wordt uitgedrukt door de grafzerk, maar ook 

waar de persoon van hield tijdens zijn of haar leven. Een moeder besloot bijvoorbeeld om een 

ruwe steen op te nemen als onderdeel van de grafzerk omdat haar overleden dochter van de 

bergen hield. Een weduwe koos ervoor om in plaats van een grafsteen te gebruiken, een 

minituintje aan te leggen en dit omdat haar man leefde voor zijn tuin. Een laatste voorbeeld is 

dat een zoon het marmeren schaakbord van zijn overleden vader verwerkt heeft in diens 

grafzerk. Naast de persoonlijkheid van de overledene en waar die van hield, symboliseert de 

grafzerk ook frequent familiale verbondenheid. Hierbij staan de relaties tussen ouders en hun 

nakomelingen of tussen partners centraal. In het volgende citaat vertelt een zoon over het 

kunstwerk dat zijn overleden vader ontwierp als onderdeel van de grafzerk van diens laatste 

nog eerder overleden echtgenote:  

 

John: “Dus diene ring is eigenlijk de cirkelvorm en daarnaast is dat eigenlijk een 

soort weergave bijna van diene sokkel waarin dat die steen zit. Euhm, maar dus als ge 

dan zegt van die ring die gedragen blijft, dat symboliseert dat kunstwerk. … Euhm, 

dus hij wou... hij zag dat symbool van den trouwring, ik wil niet dat gij zomaar weg 

zijt. Dat gedeelte van u, dienen trouwring die zoveel betekent, blijf ik dragen. Dus de 

ring die gedragen blijft. Dus dat was de symboliek die erachter zat.” 

(Interview 24 november: zoon die vertelt over de betekenis van het ontwerp dat 

zijn vader gemaakt heeft voor diens laatste overleden echtgenote)  

 

Zonder te hebben gekeken naar de oorzaken waarom uitzonderlijke grafzerken er zo uitzien, 

kan er met enige voorzichtigheid worden gezegd dat de grafzerken zelf voornamelijk 
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verwijzen naar de familie als sociale categorie. Familiale verbondenheid is namelijk de enige 

directe vorm van solidariteit die wordt uitgedrukt door de grafzerk. Bovendien is het 

opmerkelijk dat familiale verbondenheid en het belang dat men hecht aan tijd met elkaar 

verbonden zijn. Het is steeds een familielid in samenspraak met andere nabije familieleden 

die verantwoordelijk is voor de vormgeving van de grafzerk. Naast het ontwerpen is het 

maken van de grafzerk zelf ook een familiekwestie. Eenmaal de grafzerk er is, neemt de 

familie de tijd om de grafzerk te onderhouden. Voorlopig kan worden gesteld dat de centrale 

sociale relaties familiaal te situeren zijn. Hoewel de individualiseringstheoretici aandacht 

hebben voor „de familie‟, het is steeds slechts een bijkomstig fenomeen waar geen aandacht 

aan wordt besteed wanneer ze de kern van hun individualiseringstheorie bespreken. 

Misschien neemt de familie wel een meer centrale plaats in dan ze wordt toegekend.  

Sociale klassenrelaties zoals die gekend zijn in de vroegmoderniteit, zijn volledig afwezig 

zoals ook Beck, Bauman en Giddens suggereren. Indien sociale klassen van belang zouden 

zijn geweest, dan zouden de grafzerken onder andere een weerspiegeling zijn van het 

bijhorend economisch kapitaal zoals dit het geval was in de vroege moderniteit. Dit is echter 

niet zo. De grafzerken zijn niet uitzonderlijk omwille van een buitensporig kostenplaatje. Niet 

geld drukt een bepaalde waarde uit, maar wel de tijdsinvestering die ermee gepaard ging en 

gaat. Voor zover we nog kunnen of moeten spreken van een sociale klassensamenleving, is 

het niet met de premoderne of vroegmoderne interpretatie ervan.  

Desondanks de bevinding dat de grafzerk vaak een verwijzing is naar de persoonlijkheid van 

de overledene en/of verwijst naar datgene waar de overledene van hield, toch kan niet worden 

gezegd dat deze sociaal structurerend zijn zoals Giddens voorwendt. Onder andere de 

volgende persoonlijkheidskenmerken werden aangehaald door de respondenten als zijnde 

uitgedrukt door de grafzerk: graag in de belangstelling staan, verzorgd en fris overkomen naar 

anderen toe, het kunstige, het moderne, het niet graag blindelings volgen van anderen, het 

gevoelige, fierheid en een man uit één stuk zijn. Onder andere de volgende zaken werden 

aangegeven als uitdrukkend door de grafzerk waar de persoon van hield: bergen, madeliefjes, 

het graag aan zee zijn, dieren, de eigen tuin, houden van schaken, waarderen van kunst, 

lavendel en mooie architectuur. Levensstijlen zoals Giddens ernaar refereert zouden 

geïntegreerde sets van praktijken vormen die zich onder andere uiten in de manier waarop 

individuen handelen en de omgevingen die ze uitkiezen om elkaar te ontmoeten (Giddens, 

1991). De levensstijl is dan ook in se iets cultureels en mijns inziens niet zozeer iets sociaals. 

De levensstijlen die zich hier aandienen (indien we al kunnen spreken van „geïntegreerde 

levensstijlen‟) impliceren dan ook weinig sociaals. Naar mijn mening kunnen levensstijlen 

dan ook niet de sociaal structurerende functie hebben overgenomen van de sociale klassen 

zoals Giddens meent. Indien er al levensstijlen vallen te ontdekken, dan zouden die misschien 

eerder een cultureel structurerende functie vervullen. Zoals Bauman beweert kent de 
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identiteitsconstructie inderdaad geen eindpunt meer, maar de vraag blijft of dit komt door het 

wegvallen van de sociale klassenstructuur. Er kan eventueel geopperd worden dat de sociale 

klassen gereduceerd zijn tot de familie-eenheden. Waar vroeger klasse en stratificatie 

analisten argumenteerden dat de familie de belangrijke rol had in het bepalen van de locatie 

van individuen binnen de klassenstructuur (Crompton, 2006), is dit heden ten dage niet meer 

het geval. De sociale klassensamenleving is dus herleid of getransformeerd tot een 

samenleving van families. Anderzijds kan evenzeer geargumenteerd worden dat er geen 

sprake meer is van sociale klassen, ook niet tot een gereduceerde vorm ervan. Sociale klassen 

zoals die gekend waren onder de oorspronkelijke vorm zijn verdwenen. De laatste van de 

twee opties die hier werden aangehaald verkiest mijn voorkeur, en dit om conceptuele 

verwarring uit de weg te gaan.  

Hierbij is het eveneens belangrijk om te vermelden dat niettegenstaande families de enige 

structurerende agenten zijn in de samenleving, deze weinig of niets te maken hebben met de 

identiteitsconstructie of de individuele levensstijlen van individuen. Het is dus niet zo dat 

families omwille van het feit dat ze aanwezige structuren zijn, determinerend of zelfs maar 

van invloed zijn op de identiteiten die individuen voor zichzelf uitbouwen. De 

familiestructuur is dus subtiel aanwezig zonder de kenmerken van een beperkende of 

stimulerende institutionele structuur, althans wanneer het aankomt op de identiteitsvorming 

van individuen in de context van de samenleving.  

 

Naast het specifieke uitzonderlijke karakter (de vier latente kenmerken) worden ook een 

aantal normale eigenschappen vermeld van uitzonderlijke graven (zoals aangegeven door de 

geïnterviewden) die zich niet enkel beperken tot uitzonderlijke grafzerken maar gelden voor 

alle grafzerken. Het uiterlijk van grafzerken wordt mede bepaald door de smaak van de 

nabestaanden, stricto sensu de familie. De respondenten gaven verder ook aan dat alles 

omtrent de grafzerk steeds een familiale kwestie is. Dit sluit dus aan bij de stelling dat de 

familiale relaties de basisstructuur vormen van de hedendaagse samenleving.  

 

4.2.  Het waarom van het uitzonderlijke karakter 

 

Het antwoorden op de vraag waarom uitzonderlijke grafzerken er uitzonderlijk uitzien, 

betekent in feite op zoek gaan naar de causale condities die te gronde liggen van het 

uitzonderlijke karakter. De belangrijkste oorzaak die de respondenten aanhaalden was dat ze 

iets persoonlijks wilden doen voor de overledene en dit in overeenstemming met wat de 

overledene graag zou hebben gehad. „Persoonlijk‟, „doen‟ en „voor‟ worden hier benadrukt. 

De geïnterviewden wilden iets persoonlijks, een creatie gerelateerd aan de vormgever waarbij 

vreemden buiten de intieme kring vallen. Belangrijk is ook dat de grafzerk er in de eerste 
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plaats is voor de overledene zelf overeenstemmend met wat de overledene graag zou hebben 

gehad.  

 

Annemie: “Maar ze ging daar wel tevreden mee zijn, met zoiets. ‟t Was ook zo‟n 

beetje, „k heb mij daar wel door ja. „k Heb een graf gemaakt voor Lore é. ‟t Komt niet 

door … maar ja. Zo van, mij wel laten leiden is veel, raar gezegd misschien, maar zo 

met haar in ‟t achterhoofd van „zou ze dat wel graag zien? Zou ze zo?‟. Ja. Dus ze zou 

er wel zeer tevreden mee zijn denk ik. Dat was de bedoeling.” 

 (Interview 11 november: moeder van een overleden dochter Lore)  

 

Het persoonlijke en het feit dat de grafzerk in overeenstemming moet zijn met wat de 

overledene graag zou hebben gehad, bepaalt mijns inziens dus in grote mate het uitzonderlijke 

element dat de grafzerk iets vertelt, iets uitdrukt (persoonlijkheid, familiale verbondenheid 

en/of levensstijl). Dat uitzonderlijke grafzerken zelf gemaakt zijn, sluit dan weer aan bij het 

aspect doen. De nabestaanden vinden het belangrijk dat er voldoende tijd wordt gespendeerd 

aan de vormgeving van de grafzerk en aan het onderhoud ervan. Meerdere respondenten 

claimden dat dit het laatste is wat ze nog konden doen voor de overleden persoon.  

Naast deze voornaamste oorzaak werd ook vermeld dat het uitzonderlijke voorvloeit uit een 

gevoel en de smaak van de nabestaanden. Opmerkelijk is dat de geïnterviewde personen vaak 

ook actief aangaven wat zeker niet te gronde lag aan de vormgeving van de grafzerk. Voor 

geen enkel van de geïnterviewde nabestaanden was het financiële een causale bepalende 

factor voor de vormgeving van de grafzerk:  

 

Chantal: “Maar het gaat niet om hetgeen dat kost. Allé, voor voor mij ging het niet 

daarom. Allé, geld heeft in principe heeft in principe niet, euh, daar geen rol in 

gespeeld.” 

 (Interview van 22 november: moeder van een overleden dochter)  

 

Ook lag het niet in de bedoeling van de verantwoordelijke vormgevers (verwijzend naar de 

familie) om zich te onderscheiden door middel van de gekozen grafzerk:  

 

Dominiek: “Allé ja, 't is niet groot, 't is simpel, maar het zegt genoeg, vond ik. 

Natuurlijk het aangezicht is heel hoog, maar ja, ok, maar de rest is gewoon sober, en 

allé ja. En dat was niet om te tonen van allé „en zie je het?‟. Maar nee, verre van, 

maar dat is gewoon omdat ik wist zoiets ziet ze graag.” 

(Interview van 25 november: echtgenoot van overleden vrouw)  
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De voornaamste oorzaak, namelijk dat de nabestaanden stricto sensu de familie iets 

persoonlijks wil doen voor de overleden persoon en dit in overeenstemming met wat de 

overledene graag zou hebben gehad, legt dus evenals de grafzerk zelf de nadruk op het belang 

van familiale relaties en de levensstijl (hier te interpreteren als de persoonlijkheid van de 

overledene en waar die van hield).  

 

Uit de analyses van de interviews bleek eveneens de aanwezigheid van een aantal 

interveniërende condities. Interveniërende condities in dit geval maken het voorkomen van 

uitzonderlijke grafzerken moeilijker of makkelijker. Het familielid dat verantwoordelijk is 

voor de vormgeving (wat steevast het geval is) van de grafzerk zal steeds zijn of haar 

beslissingen bespreken met andere familieleden alvorens definitieve keuzes te maken. Het 

bespreken van de vormgeving van de grafzerk met de familie is dan ook een eerste 

belangrijke interveniërende conditie. Familieleden die weten wat ze willen en hierin met 

elkaar overeenkomen zullen eenvoudiger tot een beslissing komen omtrent de vormgeving 

van een uitzonderlijke grafzerk. Het belang van de familiale relaties komt hier duidelijk 

opnieuw aan bod. Het tot stand komen van de grafzerk wordt mede bepaald door de 

keuzeopties die voor handen zijn en dit vormt een tweede interveniërende conditie. Ten derde 

bleek ook dat hoe de grafzerk er moet uitzien, meestal nooit wordt besproken met de persoon 

die zelf in het graf komt te liggen. Ten vierde, het willen en kunnen nadenken over de dood 

bleek voor sommigen van belang om überhaupt de vormgeving van de grafzerk op zich te 

kunnen nemen. Als vijfde interveniërende conditie komt de dimensie tijd opnieuw ter sprake. 

Nabestaanden moeten tijd kunnen vrijmaken om te wijden aan het ontwerpen van een 

uitzonderlijke grafzerk. Ten zesde, bij het creëren van de grafzerk waren de nabestaanden 

zich bewust van het feit dat er bepaalde regels gelden op een begraafplaats omtrent de 

afmetingen die het graf maximaal mag aannemen. Volgens de geïnterviewden vormt de 

regelgeving echter geen probleem en afwijkingen worden in bepaalde mate geaccepteerd. De 

laatste drie tussenliggende elementen die vervolgens zullen worden aangehaald, zijn 

belangrijker in functie van het theoretisch kader. Eerder werd reeds vermeld dat het financiële 

geen rol speelt als causale factor in de bepaling van het uitzonderlijke karakter.  

 

Marie: “‟t Is da graf, lijk ge moogt gerust weten heeft euh geloof „ek 160000 frank 

gekost en „k denk da da ge rap aan 100000 frank ligt, „k weet het niet. „k Weet het 

niet. Da „k „k vroeg mij dat niet af en en ja, m‟ ein daar lijk nie bij stil gestaan.”  

(Tweede interview van 1 februari: echtgenote van overleden man)  

 

Toch werd het financiële niet geheel over boord geworpen. Niettegenstaande geld geen 

bepalende factor is, speelt het toch mee als interveniërende factor. Onafhankelijk van hoe 
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duur of goedkoop een grafzerk is, geld is steeds slechts een middel. Dit vormt een extra 

evidentie om de traditionele sociale klassenstructuur in vraag te stellen. Tot dusver werden 

enkel de familiale relaties belicht en werd misschien onterecht impliciet de schijn gecreëerd 

dat de samenleving gereduceerd werd tot familienetwerken. Als interveniërende conditie 

blijkt vaak ook dat de hulp van vrienden wordt gevraagd of spontaan wordt aangeboden. Een 

laatste interveniërende conditie betreft de houding van de nabestaanden ten opzichte van 

„vreemden‟. Bij de vormgeving zelf, zoals reeds werd aangehaald, zet de familie zich 

expliciet af van vreemden. De uitzonderlijke grafzerk is namelijk persoonlijk en niet bedoeld 

voor vreemden. Toch kunnen we de familie niet als een losse entiteit plaatsen ten opzichte 

van de samenleving. Volgens de respondenten is het ook belangrijk dat vreemden het uiterlijk 

van de grafzerk op zich kunnen aanvaarden. Families als belangrijke sociale entiteiten 

bevinden zich dus nog steeds in een groter geheel.  

 

4.3.  Het onderscheidende aan uitzonderlijke grafzerken en andere gevolgen 

 

Er werd reeds voorlopig gesteld dat de uitzonderlijke grafzerk geen middel is tot expliciete 

onderscheiding. Het uitzonderlijke karakter van de grafzerk situeert zich voornamelijk latent. 

Dat de uitzonderlijke grafzerk veranderlijk is, zelf gemaakt werd, duur was en is qua 

tijdsinvestering, zijn zaken die niet onmiddellijk uiterlijk van buitenaf kunnen worden 

waargenomen. Hieruit voortvloeiend volgt dat wat de grafzerk symboliseert, met name de 

persoonlijkheid en de levensstijl van de overledene evenals de verbondenheid van de familie 

met de overledene, betekenisloos is voor vreemden. Zonder een gedeelde betekenis kan er 

geen onderscheiding naar standaardnormen tot stand worden gebracht. Niettemin is er toch 

impliciet onderscheiding mits er onderscheidende kenmerken zijn.  

Daarnaast bleek eveneens uit de gesprekken, dat ook al is de vormgeving van de grafzerk 

geen middel tot expliciete onderscheiding, dat de omgang met de grafzerk dit wel is. De 

geïnterviewden definieerden de grafzerk als een bezoekplaats die moet worden onderhouden. 

De mate waarin een grafzerk onderhouden is, zegt iets over hoe frequent de grafzerk wordt 

bezocht. Dit op zijn beurt zegt iets over de familie, mits het de familie hun taak is om de 

grafzerk proper te houden, en dus ook over de overleden persoon die binnen die familie te 

positioneren valt.  

 

Aurélia: “Hoe dat een graf onderhouden wordt, of hoe dat een graf aangekleed wordt, 

vertelt veel over de allé over, allé over in welk nest dat ze geleefd hebben.” 

 (Interview van 6 november: moeder van overleden zoon)  
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Mijns inziens is de vormgeving van de grafzerk dus zeker geen communicatiemiddel naar 

anderen toe over de financiële inbedding binnen de samenleving, maar de omgang ermee 

verraadt iets over de familie-eenheid waaruit de overledene komt. Dit bevestigt opnieuw het 

wegvallen van het belang van de sociale klassen en hun structurerende functie ten voordele 

van families.  

 

Om het resultatendeel te kunnen afsluiten, moeten enkel nog de andere gevolgen van de 

uitzonderlijke grafzerk worden vermeld. Zo bleek het uitzonderlijke karakter ook nog te 

zorgen voor een gevoel van tevredenheid, fierheid en een verantwoordelijkheidszin bij de 

nabestaande vormgever. 

 

5. Conclusie en discussie 

 

Individualisering is een steeds vaker aangehaald concept zowel binnen de wetenschappelijke 

literatuur als in het dagelijks taalgebruik. Toch mogen we niet vergeten dat individualisering 

een kenmerk is van de volledige moderniteit. In dit artikel werd dan ook eerst een overzicht 

gegeven van de evolutie van het individualiseringsconcept door belangrijke 

individualiseringstheoretici (Simmel, Beck, Giddens en Bauman) hun bijdrages kort te 

bespreken. Om vervolgens een invulling te kunnen geven aan individualisering zoals het zich 

vandaag de dag voordoet, werd de aandacht gericht op „uitzonderlijke‟ grafzerken op 

Vlaamse begraafplaatsen. Uitzonderlijke grafzerken dragen van oorsprong een element van 

onderscheiding in zich dat impliciet aangeeft welke structuren aanwezig zijn en van belang 

zijn in de samenleving. Een uitzonderlijke grafzerk kreeg om pragmatische redenen een 

voorafgaande invulling door de onderzoeker: „een grafzerk dat onder meer bestaat uit een vast 

hoofdbestanddeel dat niet ontworpen is uit steen‟. De volgende vragen stonden centraal in dit 

artikel: Waarom zien uitzonderlijke grafzerken er zo uitzonderlijk uit? Kan dit gerelateerd 

worden aan de biografie van de overledene? Met wie identificeren ze zich en van wie trachten 

ze zich te onderscheiden wanneer individuen kiezen voor een uitzonderlijke grafzerk? De 

antwoorden op deze vragen vormen een indicatie van wat individualisering op de 

begraafplaatsen nu precies betekent, evenals wat het mogelijks inhoudt binnen de Vlaamse 

samenleving. 

 

In tegenstelling tot de meeste sociologische, historische en archeologische onderzoeken die 

zich exclusief richten op uiterlijke kenmerken van grafzerken, is dit één van de weinige 

studies die zich inlaat met wat er schuilt achter de façade van de grafzerken. Deze informatie 

werd verkregen door middel van twaalf diepgaande semigestructureerde face-to-face 

interviews met nabestaanden die verantwoordelijk waren voor de vormgeving van de 
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grafzerken. Alle grafzerken die voldeden aan de twee voorafgestelde criteria werden 

geselecteerd op de West-Vlaamse begraafplaatsen te Roeselare, Izegem, Ingelmunster en 

Tielt.  

 

De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat de sociale klassen die centrale 

karakteristieken waren van de premoderne samenleving maar ook van de vroege moderniteit 

geen structurerende kracht meer in zich dragen. Sociale klassenrelaties zijn immers volledig 

afwezig zoals ook Beck, Giddens en Bauman theoretiseren. Voor zover we nog kunnen of 

moeten spreken van een sociale klassensamenleving, is het dus zeker niet met de premoderne 

of vroegmoderne interpretatie ervan. Toch kan er niet worden gesteld dat in de hedendaagse 

samenleving levensstijlen de sociaal structurerende functie hebben overgenomen van de 

sociale klassen zoals Giddens meent. De resultaten doen vermoeden dat de basisstructuur van 

de huidige samenleving in essentie bestaat uit familiale relaties. De familie zou dus een 

belangrijker plaats innemen dan ze door individualiseringstheoretici wordt toegekend. Het 

spreekt voor zich dat er hier niet verwezen wordt naar de premoderne familie als sociale 

institutie. Het is dus niet zo dat families omwille van het feit dat ze aanwezige structuren zijn, 

determinerend of zelfs maar van invloed zijn op de identiteiten die individuen voor zichzelf 

uitbouwen. De familiestructuur is een louter aanwezige sociale structuur zonder de 

kenmerken van een beperkende of stimulerende institutionele structuur. Niettegenstaande het 

bestaan van deze structuur, is ze desalniettemin subtieler dan de sociale klassenstructuur van 

de premoderne en vroegmoderne samenleving. Bovendien is de samenleving niet gereduceerd 

tot enkel familiale relaties. Families als belangrijke sociale entiteiten bevinden zich nog steeds 

binnen een groter geheel, doch niet binnen een klassensamenleving.  

 

Sommige auteurs (zoals bv. Weber) werden hier niet besproken, ofschoon ze toch een 

aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan het individualiseringsconcept. De opzet van dit 

artikel was dan ook niet een volledig overzicht te bieden van de evolutie dat het concept 

individualisering heeft doorlopen, maar wel de voornaamste sprongen erin aan te duiden. 

Mijns inziens hebben Beck, Giddens en Bauman elk een innoverende bijdrage geleverd aan 

de laatmoderne invulling van individualisering. 

 Een niet te onderschatten tekortkoming is dat dit onderzoek slechts gebaseerd is op twaalf 

diepte-interviews en dit omwille van de korte tijdspanne die voorhanden was om aan 

dataverzameling te doen. Toekomstig gelijkaardig onderzoek dat uitgebreider de tijd neemt 

om aan dataverzameling te doen, zou meer diepgang kunnen toevoegen aan de bevindingen 

van dit onderzoek, de resultaten versterken en al doende bevestigen of verwerpen. Het 

opzetten van de eerste stappen van een longitudinaal kwalitatief onderzoek om eventuele 

evoluties in kaart te brengen, zou uiterst informatief zijn naar de toekomst toe. Verder 
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onderzoek moet een preciezere invulling geven aan het begrip „familie‟. De bevindingen 

geven aan dat de familierelaties niet langer gecentreerd zijn rond werk en economie zoals dit 

het geval was in de premoderne en vroege moderniteit. Zoals Beck en Beck-Gernsheim 

(2002) dus argumenteren heeft de familie zijn functie als economische eenheid verloren. De 

familie is inderdaad een associatie geworden tussen individuele personen die elk hun eigen 

biografie inbrengen. Deze eenheid moet dan ook actief dagelijks in balans worden gebracht. 

Toch blijkt niet dat deze opdracht ervoor zorgt dat de familie tot het verleden behoort. Beck 

(Beck & Beck-Gernsheim, 2002) claimt dat we dienen te spreken van een „postfamiliale 

familie‟. De traditionele familie transformeert en krijgt een nieuwe invulling, maar blijft 

bestaan. “Since individualization also fosters a longing for the opposite world of intimacy, 

security and closeness, most people will continue – at least for the foreseeable future – to live 

within a partnership or family.” (Beck & Beck-Gernsheim, 1995). Familie moet dus centraal 

binnen de individualiseringsevolutie worden geplaatst en nauwkeuriger worden gedefinieerd.  

 

Voetnoten  

 

[1] De grafzerk is de horizontale steen die op het graf ligt, en de grafstèle of grafzuil is de 

verticale steen aan het hoofdeinde van het graf (De Cock, 2001). Niet elk graf heeft beiden, 

sommige hebben zelfs geen enkel van de twee. Ik opteer er toch voor om te spreken over 

„grafzerken‟ op de begraafplaats in het algemeen mits dit de meest gangbare term is. Dus 

zowel een houten kruisje als grafkapellen en grafzuilen vallen allemaal onder de term 

„grafzerk‟. 

[2] De bijlage omvat eveneens de uitnodigingsbrief die werd verstuurd naar de respondenten.  

[3] Het is pas hier dat Simmel er echt de samenleving bij betrekt. Wat vooraf kwam kan 

misschien beter gezien worden als een sociale theorie van het individu. Het sociale refereert 

er naar de relaties en niet zozeer naar de samenleving op zich (Luhmann, 1986). 

[4] Ulrich Beck spreekt van een reductie van de sociale klassen tot een „zombie categorie‟ 

(Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Sociale klassen worden volgens Beck nog steeds 

gehanteerd binnen de sociale wetenschappen omdat geen geldig alternatief ervoor kan worden 

gevonden. 

[5] Giddens definineert lifestyle als volgt: “a more or less integrated set of practices which an 

individual embraces, not only because such practices fulfil utilitarian needs, but because they 

give material form to a particular narrative of self-identity. … Lifestyles are routinized 

practices, the routines are incorporated into habits of dress, eating, modes of acting and 

favoured milieux for encountering others.” (Giddens, 1991) 

[6] Brannen en Nilson (2005) bekritiseerden Beck en Giddens omwille van het feit dat ze de 

structurele context teveel als een gegeven beschouwden en er verder geen rekening mee 
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hielden dat deze onderhevig is aan veranderingen. Beck en Giddens zouden met betrekking 

tot individualisering blind zijn geweest voor de druk waaronder de welvaartsamenleving 

kwam te staan. 

[7] De beslissing om de grens van de huidige samenleving te trekken in het jaar 2000 is een 

arbitraire keuze.  

[8] De geïnterviewde respondenten waren één voor één dichte familie van de overledenen. 

Frequent wordt dan ook respondent, verantwoordelijke vormgever of nabestaande 

gelijkgesteld aan familie in dit onderzoek.  
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