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Inleiding 

 
 
Er wordt wel eens gezegd dat graven spreken. Dat geldt zeker voor kindergraven. 
Ze vormen versteende brailletekens aan de hand waarvan een vergeten, steeds 
evoluerend verhaal van afscheid en rouw kan afgelezen worden. 
 
Gesacraliseerd en verwaarloosd, veronachtzaamd door onderzoekers en gekoesterd 
door ouders, bieden ze binnen de funeraire en maatschappelijke geschiedenis een 
uniek relaas. Ze zijn kleine getuigen van pijn en verdriet, verbondenheid en 
zingeving, troost en hoop, onverschilligheid en erkenning. 
 
Dit project wil dit erfgoed in de kijker plaatsen en het verlies van een kind als thema 
meer bespreekbaar maken. 
 
Woord, muziek en beeld gaan hand in hand om dit thema zowel krachtig als 
ontroerend mooi een podium te gunnen. 
Kunst met weerhaakjes waar u zeker iets van meedraagt… 
 
In het kielzog van dit project wordt een infoavond, een rondleiding en een muzikale 
poëzieavond georganiseerd. Deze zijn kosteloos toegankelijk na inschrijving. 
 
Er verscheen eveneens een boek ‘De Dood in Kinderschoenen’ bij Academia Press. 
http://www.academiapress.be/de-dood-in-kinderschoenen.html 
 
Omdat dit thema aan veel gevoeligheden raakt, is er binnen de kunstzinnige 
omkadering ook nadrukkelijk ruimte voor persoonlijke herdenking. 
 
In het kader van het eerdere Oost-Vlaamse luik, is een reizende tentoonstelling 
ontstaan. Meer info hierover: http://www.plechtigheden.be/de-dood-in-
kinderschoenen/  
 

 
De Oost-Vlaamse editie van dit project werd eerder bekroond  

met de provinciale cultuurprijs voor erfgoed. 
 
 
 
 
 
 



 
 
De Dood in Kinderschoenen: historisch-didactische fototentoonstelling 
 
 
Een sobere, zwart-wit fototentoonstelling illustreert met thematisch gebundelde 
beelden enkele evoluties in onze rouwcultuur. Aan de hand van typische symbolen 
op kindergraven, grafschriften, portretten, e.d. worden tendensen als drang naar 
intimiteit en secularisering blootgelegd. Er is ook aandacht voor de groeiende 
erkenning van het belang van een waardig afscheid, zowel op juridisch als ritueel en 
funerair vlak. 
 
Deze kernachtige expositie geeft een beeld van een onderkend, steeds evoluerend 
verhaal van rouw en afscheid. Ze wil zowel appreciatie van erfgoed aanwakkeren, als 
het maatschappelijk bewustzijn voeden. 
 
Toelichting thema’s 
 
De thema’s waarrond deze expositie zich opbouwt zijn: 
 
- Anonimiteit De evolutie van anonieme of ontbrekende graven naar zeer 
persoonlijke graven voor kinderen. Vroeger werden kinderen vaak naamloos 
begraven. Zowel de heersende rouwcultuur als de wetgeving speelden daar een rol 
in. Soms werden ze zelfs zonder enig ritueel of gedenkplaats ter aarde besteld. De 
dood van een kind was dan misschien wel couranter en dus (misschien) minder 
onverwacht of tragisch, maar de aandacht voor de rouw was anderzijds zeer 

ondermaats. Men werd niet geacht er lang 
bij stil te staan. Nu is een tegengestelde 
beweging op gang gekomen die ook een 
inhaalmanoeuvre naar het verleden wil 
maken en collectieve gedenkstenen 
voorziet op plaatsen waar kinderen grafloos 
begraven zijn. Verhalen als dat van de 
levenloze vondeling te Oostende, Wout 
Aaron, illustreren ook dat elk kind nu een 
waardig afscheid verdient, zelfs het 
anonieme. 
Ook de wetgever krijgt aandacht voor de 
problematiek en heeft het mogelijk gemaakt 
dat doodgeboren kinderen een naam 
kunnen krijgen, en kinderen gestorven 
tijdens de zwangerschap een meer 



volwaardige vorm van lijkbezorging kunnen krijgen. Een nieuw fenomeen in deze 
context is de opkomst van foetusweides. In hun diverse uitvoeringen proberen zij een 
vorm te zoeken om onvoldragen kinderen een eigen plek te bieden. 
 
- Symboliek Waar woorden te kort schieten, spreken beelden soms des te krachtiger. 
Ze kunnen meerdere betekenislagen in zich dragen en putten vaak uit een rijke 
traditie. Typische symboliek op kindergraven: de hand, de vlinder, de ballon, het 
lam,… We zien hier een verschuiving van symbolen met een sterke religieuze inslag, 
naar meer neutrale symbolen, vooral natuurelementen. 
Binnen deze symboliek is er afzonderlijk aandacht voor de beeldvorming van de 
dood: sporadisch vindt men afbeeldingen van de dood op graven, ook op die van 
kinderen. Meestal betreft het een engel die het kind teder wegleidt, maar ook de 
iconografie van de dood als rover komt voor. Deze beelden geven zeer krachtig 
uitdrukking aan de verschillende belevingen van afscheid. 
 
- Portret Al eeuwenlang worden er portretten van allerlei aard gebruikt om de 
herinnering aan de dode levend te houden, en dit geldt zeker ook voor kindergraven. 
Enerzijds heb je het fotografisch portret, anderzijds (en in onze streken iets 
zeldzamer) de sculptuur. Typerend voor kindergraven zijn afbeeldingen van het kind 
in vol ornaat (zondagskledij, lievelingsspeelgoed) die tegelijk charmerend en 
hartverscheurend zijn. Een ander fenomeen dat vooral op kindergraven voorkomt is 
de post mortem foto. 
Fotografie van overledenen was vanaf 1840 zeer gebruikelijk en zeker bij kinderen 
was dit relevant want soms bestond er nog geen enkele andere afbeelding. Op 
graven tref je soms nog post mortemfoto’s aan, een verschijnsel dat ons nu eerder 
luguber voorkomt en een duidelijke kentering in opvattingen illustreert. Toch valt op 
dat deze traditie in West-Vlaanderen nog sterker leeft dan in andere streken.  
 
- Grafschrift Hoe persoonlijker en nadrukkelijker kinderen een plaats krijgen op de 
begraafplaats, hoe meer grafschriften voorkomen. Ook hierin zie je uiteenlopende 
opvattingen weerspiegeld, van 
berusting over grote ontzetting 
tot poëtisch verdriet. De 
intimisering en secularisering 
zijn merkbaar in hun evolutie. 
Een analyse legt verhalen van 
betekenisgeving en 
zoektochten naar troost bloot. 
Ook hedendaagse 
inspiratiebronnen uit poëzie, 
literatuur en kinderboeken 
worden belicht. 
 
- Graftekens De vormgeving 
van graven is aan vele modes 
en tradities onderhevig. We 
zien kindergraven opduiken als een miniaturisering van klassieke grafvormen voor 
volwassenen. Anderzijds zien we ook een eigen vormentaal ontstaan (typische 
biscuit beeldjes, eigen gamma aan gietijzeren modellen, typische graftuintjes,…). 
Ook de speelsheid van kindergraven (tekenfilmfiguren, speelgoed, …) neemt 
zienderogen toe. 



De erkenning van de kinderwereld heeft zich na lange tijd ook op de begraafplaats 
gemanifesteerd. Diverse begraafplaatsen hebben in dit kader ook een aangepaste 
aankleding van de kinderperken uitgewerkt. 
 
- Interactie Op de begraafplaats laten zich ook verschillende vormen van interactie 
met en tussen overledenen aflezen. Grafversiering illustreert hoe overleden kinderen 
herdacht worden, nog bij feestdagen betrokken worden, hoe de geschiedenis zijn tol 
eist (bv. oorlog), hoe kindersterfte nog steeds geen bezworen kwaad is. 
 
 
 

 
De Dood in Kinderschoenen: Artistieke bijdrages 

 
 
Gerenommeerd fotograaf Carl Uytterhaegen ging op zoek naar treffende en mooie 
beelden van kindergraven. Het oeuvre van deze kunstenaar bestaat doorgaans uit 
zwart-wit fotografie, maar vanwege het thema brengt hij uitzonderlijk werken in kleur. 
Dat leverde een reeks sprekende foto’s op die tot voelen en nadenken stemmen. 
 
Patrick De Smet is een ‘fine art photographer’, best gekend om zijn composities met 
figuren en naakten. Hij heeft echter ook een uitgebreid oeuvre funeraire fotografie. 
Zijn werk is vooral geïnspireerd op de pictoralistische en luministische stromingen 
van de 19e en vroege 20e eeuw. Voor deze expositie brengt hij een exclusieve reeks 
vrije impressies rond het thema, onder de titel ‘Too early, too late’. 
 
Muzikant en componist Evan Roy presenteert een songscape Zylse in een 
luistermeubel ontworpen door mediakunstenaar Arjan Vanmeenen. 
 
Een tweede te beluisteren muziekstuk ‘Met lege handen’ werd gecomponeerd door 
de laatstejaars muziektherapie van LUCA School of Arts, Leuven: Sara Galle, Karlien 
Raymakers, Klara Schouwaerts, Silke Van Nyvelseel, Marjolein Wagemans. Zij 
maakten onder leiding van Martin Valcke een compositie speciaal rond het thema 
van de kinderdood. 
 
Een poëtische bloemlezing rond het thema omkadert het geheel en slaat over de 
eeuwen heen een brug tussen getroffen nabestaanden. 
 
Zo vinden drie verschillende artistieke uitdrukkingsvormen elkaar om een moeilijk te 
benaderen thema, zowel krachtig als ontroerend mooi weer te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toelichting bij kunstenaars 
 
Carl Uytterhaegen kan terug kijken op een rijk gevulde carrière als docent aan 
K.A.S.K waar hij als een van de ‘founding fathers’ van de afdeling fotografie geldt. 
Onder zijn gedreven maar veeleisend oog werden tal van hedendaagse grote namen 
gevormd (Carl De Keyser, Patrick De Spiegelaere, Lieve Blancquaert,…). Zelf staat 
hij te boek als een veelzijdig, authentiek en compromisloos fotograaf. Zijn werk 
getuigt van sociale bewogenheid en eruditie, van oog voor detail en symboliek; van 
een geest die nooit stil valt maar tegelijk ook niet te beroerd is om vroegere projecten 
op te zoeken en te ontdekken hoe zij geëvolueerd zijn. Door de vele betekenislagen 
is zijn werk tijdloos en inspirerend. Zijn technisch hoogstaande en overwegend 
documentaire fotografie vangt de realiteit, maar knoopt er door de keuze en 
beeldvorming betekenis en vraagstelling aan vast. Of het nu gaat om graffitihartjes, 
begraafplaatsen of mijnwerkersgezinnen, met een meester als Carl Uytterhaegen ga 
je geen plaatjes kijken; je gaat op reis door de wereld buiten ons, binnen hem 
en binnen jezelf. 
 
In het kader van ‘De Dood in Kinderschoenen’ brengt deze kunstenaar die bekend is 
om zijn zwart-wit oeuvre, uitzonderlijk werken in kleur. Dat levert sprekende en 
beklijvende beelden op. Kunst met een weerhaakje! 
www.mydream.be 
 
Patrick De Smet fotografeert al jaren met een grote passie voor deze kunst. Hij is 
o.a. gekend omwille van zijn naakten, maar hij heeft ook steeds affiniteit gehad voor 
het funeraire. Zijn serie ‘Too early, too late’ verwoordt hij als volgt: ...too early too 
late...lonely...Simone...light...marble...green...vegetation...life...youth...death...sun...sh
ade...Huguette...love...pain...sadness...solace...Jeanne...beauty...innocence...portrait
...little sailor...cradle of 
angels...wings...flight...sky...clouds...rain...tears...mourning...black...colours...Andre...
porcelain...baby...fragile...disease...stillbirth...first words first steps first kiss first 
love...Hubertine...sweet 
sixteen...teenager...play...laughter...youth...broken...end...infinity...Monica Maria 
Alice...stone...tomb...cemetery...metamorphosis...nature...one...all...silence...scents...
flowers...Germaine...names...children...parents...brothers...sisters...family...loss...reu
nion...hope...memories...fading...Edith...Willy...remembering...visits...school...friends..
.homework...teachers...holidays...Summer...Autumn...Winter...eternal 
Spring...Suzanna...dress...parties...dances...music...singing...Elisabeth...protection...
embracing...Annie...the boy with the fancy shoes...Yvonne...the sad-looking 
boy...Rosa...the dark-haired girl...many too many...impatience...I kissed your stone...I 
kissed your portrait...I kissed your soul...too late too early... 
www.musedrenaissance.com 
 
Evan Roy heeft er reeds een rijk en gediversifieerd muzikaal verleden op zitten met 
boeiende eigen projecten (Troissoeur, Hand Crafted…), gastoptredens en 
verschillende muziektheatervoorstellingen. Zijn meest recente werkvorm is TRIBE, 
de koepel waaronder hij zowel folkinvloeden, filmmuziek, ambient, postrock als 
elektronica verwerkt tot een hedendaagse performance. Hij werkte afgelopen jaren in 
alle stilte aan een soloproject dat zich muzikaal vertaalt in een reeks ‘improsities’, iets 
tussen compositie en improvisatie. De songscapes vormen een intieme ontmoeting, 
een klein verhaal van emoties maar zijn anderzijds ook rauw en doorleefd. Van 



singer-songwriting op viool tot klankexperimenten en poëtische Engelstalige songs… 
je wordt meegezogen in een muzikale roes. 
 
Voor ‘De Dood in Kinderschoenen’ brengt Evan Roy zijn meeslepende en 
ontroerende compositie Zylse. Gedurende een klein half uur neemt dit muziekstuk u 
op sleeptouw voor een wonderlijke reis doorheen diverse gevoelslagen en 
ervaringen. 
www.thetribesite.com  
 
Het geluidsmeubel werd ontworpen door de beloftevolle mediakunstenaar Arjan 
Vanmeenen. 
www.dreamcamera.com 
 
LUCA-studenten Sara Galle, Karlien Raymakers, Klara Schouwaerts, Silke Van 
Nyvelseel, Marjolein Wagemans 
 
De muziek werd geïmproviseerd/gecomponeerd door de vijf studentes van het 
voorlaatste jaar muziektherapie van LUCA tijdens de jaarlijkse projectweek 
improvisatie. Het onderwerp was 'het overlijden van een baby', waarbij de studentes 
van het begin af aan wisten dat ze hun muziek zouden spelen voor een publiek van 
ouders die een baby verloren hebben.  
De muziek raakt diep. Vooral het feit dat de muziek zeer helder de stadia van 
verwachting, verlies, wanhoop en rouw representeert, maar eveneens troost biedt 
naar het einde toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Dood in Kinderschoenen: activiteiten 

 
 
 
Vernissage van de tentoonstelling: 
Donderdag 3 oktober 2013, om 19u30 Garemijnzaal (Markt, Brugge) 
Ingetogen receptie met enkele toespraken en een bijzondere, artistieke ‘act’. 
 
Muzikale poëzieavond 
Zondag 6 oktober 2013, 18u30 Garemijnzaal (Markt, Brugge) 
 
Dit literaire evenement bestaat uit een muzikaal omkaderde poëzieavond rond het 
thema kinderdood, gebracht door woordkunstenares Mieke Felix. Ze neemt ons mee 
op reis langs o.m. Petrarca, Vondel, Elsschot en Enquist. De poëzie wekt 
(h)erkenning en slaat een brug tussen nabestaanden doorheen de eeuwen. De 
bitterzoete schoonheid ontroert en giet in taal wat nauwelijks te verwoorden is. 
 
De studenten van LUCA School of Arts, o.l.v. Martin Valcke, voorzien muzikale 
omlijsting en brengen die avond ook een live uitvoering van hun eigen compositie 
‘Met lege handen’. 
 
 
Infoavond rouw 
Donderdag 10 oktober 2013 19u Garemijnzaal (Markt, Brugge) 
 
Het huisvandeMens verzorgt vrijzinnig humanistische uitvaartplechtigheden, maar 
biedt ook persoonlijke rouwzorg aan. Daarnaast organiseren zij ook regelmatig 
vormingsactiviteiten rond maatschappelijke en ethische thema’s. Voordrachten rond 
rouw maken daar regelmatig deel van uit.  
 
Britt Finaut, consulente in huisvandeMens Diksmuide, geeft deze avond duiding rond 
rouw en rouwprocessen gebaseerd op de meest recente inzichten. Heeft rouw een 
vast verloop? Kan het wel ‘verwerkt’ worden? Hoe kun je de persoonlijke verschillen 
begrijpen? Hoe kun je een rouwende ondersteunen? Deze en vele andere vragen 
worden beantwoord. 
 
 
Rondleiding in de tentoonstelling 
Zondag 13 oktober 2013,  om 15u Garemijnzaal (Markt, Brugge) 
 
Groepen kunnen op aanvraag een gidsbeurt krijgen door de expositie, maar er is ook 
een publieke rondleiding voorzien voor geïnteresseerden. 
Projectcoördinator Anne-Flor Vanmeenen neemt je mee door de tentoonstelling en 
geeft een extra woordje uitleg bij de thema’s. 
 
Deelname aan alle activiteiten kosteloos, inschrijving gewenst. 
HuisvandeMens, Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge 
Tel.: 050/ 33 59 75 – brugge@demens.nu  



 

 
huisvandeMens 

 
 
 
Het huisvandeMens biedt een kosteloze dienstverlening aan vanuit vrijzinnig 
humanistisch perspectief, open voor iedereen. 
- Plechtigheden. Bij ons kan je aankloppen voor een geboorte-, relatie-, of 
afscheidsplechtigheid op maat. De aanpak is eigentijds en persoonlijk. Binnen een 
kader van vrijzinnig humanistische waarden ligt de klemtoon op de eigenheid van de 
mensen die centraal 
staan. 
- Vrijzinnig humanistische begeleiding waaronder rouwbegeleiding. Heb je 
persoonlijke vragen of problemen rond thema’s gaande van depressie, relaties of 
andere levensvragen, dan kan je een luisterend oor vinden bij een vrijzinnig 
humanistisch consulent. In open en vertrouwelijke gesprekken probeert de consulent 
samen met jou duidelijk zicht te krijgen op de vragen en problemen en helpt hij/zij om 
antwoorden te vinden. De consulent kan je ook begeleiden in een rouwproces. In de 
rouwkoffer/kast van het huisvandeMens vind je boeken en andere hulpmiddelen om 
met kinderen of jongeren te praten over verlies. Elke geïnteresseerde kan de 
rouwkoffer raadplegen en kosteloos materiaal ontlenen. 
- Waardig Levenseinde. Je kan bij ons terecht met vragen rond het levenseinde en 
voor hulp bij het invullen van een wilsverklaring of wilsbeschikking. 
- Informatie, documentatie en vorming over maatschappelijk actuele, ethische of 
levensbeschouwelijke onderwerpen. 
Open elke werkdag tussen 9u en 16u30 of op afspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Meer weten? 

 
 
 
Informatie over het project vind je ook op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/dik   
 
Inschrijven of praktische inlichtingen bekomen: 
HuisvandeMens, Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge 
Tel.: 050 33 59 75 – brugge@demens.nu  
 
 
Inhoudelijke informatie over het project & toestemming voor gebruik foto’s: 
Anne-Flor Vanmeenen, curator en projectcoördinator, 
HuisvandeMens, Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge 
Tel.: 050 33 59 75 – anneflor.vanmeenen@demens.nu 
 
Meer foto’s of tekstmateriaal kan u op aanvraag bezorgd worden. 
 
Een initiatief van huisvandeMens Brugge  
 

 
 
met de steun van 
 

 
 

       


