
Stenen en munten op grafzerken   

Foto's Rasker Rudi ,Tyne Cot  Cemetery   

Iedereen die wel eens op een militaire begraafplaats is geweest, 

heeft meermaals bij graven van Joodse nationaliteit of geloof 

(witte) stenen opgemerkt maar, wat is de betekenis daarvan? Bij 

Amerikaanse, Canadeze , Australische en Nieuw Zeelandse graven 

gebeurd hetzelfde, maar dan met munten maar komt hier minder 

voor . 

Hieronder een beetje uitleg. 

Stone :  Als joden een graf bezoeken, laten ze vaak een steentje 

achter. Met dit eeuwenoude gebaar eren ze hun doden en houden 

ze de herinnering aan hun dierbaren levend. Een grafsteen is voor 

joden een belangrijke plaats, omdat hij de plek aangeeft waar de 

overledene ligt en waar volgens hun geloof nog een deel van de ziel 

aanwezig is. Het is een plek waar de levenden en doden nog in 

contact met elkaar kunnen komen. Door er een steen op te leggen, 

leveren de nabestaanden een blijvende bijdrage aan die grafsteen. 

Ze laten een teken achter dat laat zien dat ze op bezoek zijn 

geweest, dat de gestorvene geëerd wordt en niet vergeten is. 

Vermoedelijk gaat dit zo ver terug in de tijd toen de joden nog een 

woestijnvolk waren. Mensen werden in die tijd daar waar ze 

stierven begraven. Om het graf in de woestijn te markeren en om 

te voorkomen dat de dode door aasetende dieren werden 

opgegraven, legden ze er stenen op. Nomaden op doorreis vulden, 

uit respect voor de dode, vaak de stenen weer aan. 

Door de eeuwen heen kreeg het leggen van de stenen op de graven 

een symbolische waarde. Stenen vergaan niet zoals bloemen, die 

door christenen als eerbetoon op de graven worden gelegd. Ze 

hebben een eeuwigheidswaarde, die je terugvindt in het 

eeuwigdurend grafrecht van joodse graven, die volgens de 

geloofstraditie niet ontruimd mogen worden. 

De onvergankelijkheid van de stenen staat ook voor eeuwige liefde 

en geloof, altijd durend respect, een herinnering aan en 

verbondenheid met de dode . 

Munten: Op Amerikaanse, Canadeze , Australische en Nieuw 

Zeelandse begraafplaatsen treft men soms munten aan op een 

grafsteen. Wanneer deze links op de grafsteen gelegd is geeft men 

de boodschap aan de familie dat iemand anders het graf heeft 

bezocht. Hiervoor wordt er een penny gebruikt. 

Een nikkel geeft aan dat de bezoeker in hetzelfde opleidingskamp 

zijn opleiding heeft gedaan als de overledene. Terwijl een dime 

betekent dat de bezoeker dezelfde job functie heeft.  Wanneer er 

een quarter ligt, was de bezoeker bij de overledene toen hij gedood 

werd . 

Volgens de traditie worden de centen van de militaire en veteranen begraafplaatsen verzameld en gebruikt voor het 

onderhoud van begraafplaatsen en begrafenis kosten voor minder begoede veteranen.  

 


