
 
 

 

 

Behoeder van plaats van troost en ontmoeting 
Michel Van Praet, verantwoordelijke voor de Merchtemse 

begraafplaatsen 

 
Allerzielen is al een maand voorbij en de bloemen die de graven sierden zijn 

opgeruimd. Is dat nu nog een tijd om over begraven te spreken? Nu een 

grafmaker aan het woord laten? En toch. Einde en afscheid nemen maken 

wezenlijk deel uit van ons bestaan. We kunnen er deze dagen niet naast kijken: 

het kerkelijk jaar afgesloten, de natuur verstilt. Ook het herinneren beperkt zich 

niet tot Allerzielen: de tweede zondag van december is het Wereldlichtjesdag 

waarop, ook in onze parochiale zone, overleden kinderen herdacht worden. 

Sterven hoort bij het leven ook al proberen we dat zo ver mogelijk van ons te 

houden. Jozef De Leu verwoordt het  aldus: 

 

  

Michel werkt het liefst als een traditionele grafmaker: in stilte, zonder het storend gebrom van machines. 

(foto G.D.S.) 

 



 

Zelfleugen 

Ultiem bedrog 

Het onontkoombare 

Nier durven zien 

De stilte vrezen 

En de eindigheid 

Alle leven heeft recht 

op een goede dood 

 

… en op een waardige herinnering. En hiervoor zorgt Michel Van Praet. Hij 

zorgt dat de kerkhoven van Merchtem, Peizegem, Brussegem en Hamme er 

altijd goed bij liggen en dat de teraardebestellingen er goed kunnen verlopen. 

Daarenboven onderhoudt hij nog de kerkhoven van Ossel en van Brussegem-

kerk waar geen begravingen meer plaatsvinden.  

 

Grafmaker, hoe word je dat? 

Zoals met zoveel in het leven, toevallig. ‘Ik werkte 10 jaar in de gemeentelijke 

Groendienst toen Çois De Block met pensioen ging en men vroeg me zijn werk 

als grafmaker verder te zetten. De vraag schrok me aanvankelijk wel af, want 

het leek me droevig en eenzaam werk. Maar ik wou het proberen en nu, 10 jaar 

later zou ik geen ander werk meer willen. Ja, je werkt vaak alleen en moet 

bijgevolg je plan kunnen trekken, maar dat is ook het mooie van het werk. Ik 

kan op basis van de opdrachten zelf het werk regelen en van de gemeente krijg 

ik de ruimte en de tijd om dat ook goed te doen. In tegenstelling tot wat de naam 

doet vermoeden, neemt grafmaken slechts 10 tot 15% van mijn werktijd in, de 

rest gaat naar groen- en ander onderhoud. Ook plannen maken voor de 

organisatie van het kerkhof op lange(re) termijn hoort daarbij, want in 

tegenstelling tot wat je zo direct zou denken, evolueert ook een kerkhof mee met 

de tijd. Vroeger, bijvoorbeeld, was het onderhoud van de paden simpel: 

onkruidverdelger erop en alles was proper. Nu de gemeente pesticidevrij wil 

zijn, moet alle onkruid stuk voor stuk ofwel gebrand ofwel manueel verwijderd 

worden. Dat vraagt veel meer tijd en mankracht. Daarom springt in het voorjaar 

en op drukke momenten de Groendienst bij om de klus te klaren van gras 

maaien, hagen snoeien, grind aanharken, onkruid verwijderen.’ 

 

Ontgravingen 

‘Je werkt als grafmaker alleen en toch is er ook veel sociaal contact. Omdat ik 

opgroeide in Kapelleveld, waar ik met Jeanke Emmerechts een onafscheidelijk 

duo vormde, ken en herken ik veel mensen in Merchtem. Sommigen komen 

dagelijks naar het kerkhof, anderen hebben nood aan een gesprek en er zijn de 

vele praktische vragen.’ 

Een kerkhof beheren vraagt ook organisatie. De plaats is beperkt en je moet 



zeker 10 jaar kunnen vooruitkijken. Een paar jaar geleden zijn er 400 -500 

ontgravingen gebeurd. Het gaat dan om verlopen concessies in volle grond. Aan 

een ontgraving gaat een lange procedure vooraf en het werk zelf gebeurt door 

een gespecialiseerde firma.  

‘Voor de vrijgekomen ruimte kan ik nieuwe plannen uitdenken en kosten ramen. 

Meer inwoners leiden onvermijdelijk tot meer begravingen. Waar families 

vroeger bij voorkeur kozen voor een kelder neemt nu het aantal crematies toe, 

tot een verhouding van 50-50. Bijgevolg zal er meer ruimte nodig zijn voor 

urnen en voor strooiweiden. Want te veel as op een klein oppervlak verstikt het 

gras en geeft een troosteloze aanblik. In mijn ogen moet een kerkhof ook een 

plaats van troost zijn, een plaats waar mensen, ondanks het verdriet, graag 

naartoe komen. Als alles er goed verzorgd uitziet, helpt dat. Na een stormachtige 

nacht in november geven omgewaaide chrysanten het kerkhof iets triestigs. Ik 

maak er een erezaak van om dan alle bloempotten weer rechtop te zetten. De 

bezoekers waarderen dat en daar heb ik dan weer deugd van.’ 

 

Grafmaken is zwaar werk. 

‘Een graf maken vraagt tijd en die wil ik graag nemen. Ik zie het als een laatste 

eerbetoon aan de overledene en daarom graaf ik het liefst met de schop. Het 

werkt bovendien properder en vergt minder werk achteraf dan het uitgraven met 

een kraan. Een graf maken vergt, gespreid over een aantal dagen, zowat een dag 

werk. Fysiek best zwaar werk. Een paar jaar geleden stond bij een orthodoxe 

begrafenis een neef erop, zoals dat blijkbaar in hun religie gebruikelijk is, het 

graf van zijn oom te vullen. Na een tientallen scheppen aarde moest hij het 

opgeven en Michel mocht het werk alleen afwerken. 

‘Bij het graven van een graf denk ik alleen aan het werk. Moeilijke momenten 

zijn die waarop de familie na de dienst definitief afscheid neemt, vooral als het 

om bekenden en zeker als het om jonge mensen en kinderen gaat. Dan 

reflecteert een mens wel over de broosheid en de onvoorspelbaarheid van het 

leven. Maar je moet het een plaats kunnen geven en dat kan niet iedereen. Zo 

hoorde ik pas laat dat ook mijn nonkel Jan ooit een korte tijd grafmaker geweest 

is, maar hij kwam elke dag wenend thuis en kon niet verder.’  

Na het werk trekt Michel naar Peizegem waar hij met zijn vrouw Betty en 

kinderen Frizien, Michiel en Elfriede woont. Hij koestert de gezinsmomenten en 

zijn vrije momenten, hoe kan het ook anders, in het onderhoud van zijn tuin. 

Onlangs heeft hij een passie voor authentiek geturfde whisky ontdekt. Zijn 

laatste aanwinst: een fles van zijn geboortejaar 1965.  

Michel eindigt met een eigen poëtische beschouwing over zijn werk: 

‘Mijn zweet zijn druppels van respect en eer 

voor het geliefde leven van weleer.’. 

Die laatste daad voor iemand houdt de herinnering mee mooi. (rvh) 
 


