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TAFOFIEL 18 – september 2013 
 
 
 
 

 

 

De naam Tafofiel, uit het Grieks "taphos" = graf, en "philos" = vriend, een gepaste naam dus 

voor de elektronische nieuwsbrief van Epitaaf vzw. 

Veel leesplezier  

 

 

 

Sinds februari 2010 mag u van Epitaaf vzw op gepaste tijd een nieuwsbrief in uw mailbox 

verwachten. Wij hopen u op deze manier beter en sneller te informeren over onze activiteiten. 

 

Worden behandeld in deze Tafofiel  018 

 

1. Lidgelden en activiteiten 2013 

2. Activiteit: lezingen en rondleiding over sculpturen in carrara en de restauratie van de 

grafgalerijen te Laken op 29 september 2013. 

3. Verslag Studiedag: beheer van begraafplaatsen en kerkhoven 

4. De begraafplaats van Nagele (NL) 

5. De dood in kinderschoenen. 

6. Bloemlezing uit de pers  
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LIDMAATSCHAP EPITAAF 2013 

 

We nodigen u graag uit om uw lidmaatschap voor 2013 in orde te brengen. Dit kan door het 

overschrijven van 25 euro op rekeningnummer: 068-2039260-56, met vermelding van naam, adres 

en “lid 2013”.  

Dankzij uw lidmaatschap kunnen we blijven ijveren voor het behoud van waardevolle graftekens in 

Vlaanderen en Brussel én steekt u ons een hart onder de riem bij het onderhoud van het Museum 

voor Grafkunst. Wij zullen u op regelmatig tijdstippen informeren over onze eigen werking en ruimer 

nieuws bezorgen over alles wat het funeraire betreft. Daarnaast wordt u ook altijd uitgenodigd op 

onze tentoonstellingen, opendeurdagen en ledendagen. 

·       25 €   gewoon lid  
·     125 €   steunend lid 
·   1500 €   beschermend lid 
overschrijven op rekeningnummer:   BE20 0682 0392 6056     BIC  : GKCCBEBB 
 
Voor de registratie en communicatie is het belangrijk om bij de overschrijving melding te maken van 
de naam van het lid, met adres, e-mail, jaartal lidmaatschap en één van de hierboven vermelde 
termen.  
 
 

  

OVERZICHT VAN DE KOMENDE ACTIVITEITEN EN OPEN DEURDAGEN 

 

Via de Tafofiel wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Voor 2013 staat het 

volgende nog op het programma: 

 

29 september 2013: 10.00.u-12.30u lezingen en rondleiding op het kerkhof van Laken    

              13.30.u tot 16.00u.: open deurdag 

 
 3 november 2013:     11.00.u tot 16.00.u: open deurdag 
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LEZINGEN EN RONDLEIDING 
 

Zondag 29 september 2013, 10u-12u30   

Museum voor Grafkunst, O.L.Vrouw voorplein te Laken (naast het kerkhof) 

Deze activiteit is gratis voor leden, 5 euro voor niet-leden. 

De twee lezingen worden gevolgd door een rondleiding op het kerkhof, die in het kader zal staan van 

de inhoud van deze lezingen: er wordt stilgestaan bij enkele monumenten in carrara marmer, 

gevolgd door een wandeling rond de restauratiewerf. U kan zich inschrijven op info@epitaaf.org.  

Van  13.30.u tot 16.00u kan u bovendien het Museum van Grafkunst bezoeken. 

Lezing 1 – De toepassing van carrara marmer op het kerkhof van Laken (Linda Van Santvoort) 

 
Foto Epitaaf vzw – fonds Salu 

 

Naar aanleiding van het in juni 2013 georganiseerde congres “Carrara Marble and the Low Countries” 

(Rome/Carrara), een initiatief “The Low Countries Sculpture Society” ging Epitaaf (Linda  Van 

Santvoort, Lode De Clercq en Joris Snaet) op zoek naar de toepassing van carrara marmer op het 

kerkhof van Laken.  

De alomtegenwoordigheid van marmer in grafsculpturen, ornamenten en grafplaten wordt gekaderd 

in de ruimere context van de 19de-eeuwse funeraire tradities en de omgang met materialen. Een 

bezoek aan Carrara bracht ons dichter bij de inspiratiebronnen van de beeldhouwers Salu. 

De lezing die voorgesteld werd in Rome op 7 juni 2013 zal nu exclusief voor de leden van Epitaaf (en 

voor de belangstellenden) gebracht worden. 

mailto:info@epitaaf.org
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Lezing 2 – Stand van zaken van de restauratie van de Lakense grafgalerijen (Tom Verhofstadt) 

Tom Verhofstadt maakt een stand van zake op van de restauratie van de grafgalerijen van Laken. 

Deze werf kent geen precedent in Brussel, Vlaanderen of Wallonië. De constructievoordelen van 

deze infrastructuur, de maatschappelijke verschuivingen op het gebied van begraven, en de 

afschaffing van de eeuwigdurende concessies vormen de belangrijkste conservatie- en 

restauratieproblemen, niet in het minst voor de bij wet beschermde ondergrondse grafgalerijen. De 

tijd zal uitmaken of zij dan ook als voorbeeldwerf kan worden aangeduid! 
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VERSLAG 

Studiedag; Beheer van begraafplaatsen en kerkhoven 

Vrijdag 31 mei 2013 

Atelier Salu 
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 16   1020 Laken (Brussel) 

 

In het kader van de Week van de Begraafplaatsen organiseerde vzw Epitaaf op vrijdag 31 mei 2013 

een studiedag over het beheer van begraafplaatsen en kerkhoven in België.  

Uiteraard ging deze studiedag door in het voormalig atelier Salu te Laken. Zij had als doel een 

overzicht te bieden inzake het beleid omtrent funerair erfgoed in de drie gewesten en enkele cases 

uit te lichten vanuit lokaal initiatief in Brussel en Vlaanderen.  

Aan de hand van een vragenlijst werd nagegaan welke instrumenten de verantwoordelijke gewesten, 

bevoegd voor onroerend erfgoed, al of niet ter beschikking stellen bij het beheer van 

begraafplaatsen en kerkhoven ten behoeve inventarisatie, bescherming, conservatie, restauratie, 

beveiliging, enz. 

Wij waren verheugd vast te stellen dat de vooropgestelde doelgroep van beleidsmensen op 

gewestelijk, maar vooral ook op stedelijk en gemeentelijk niveau werd bereikt. De Vlaamse en 

Brusselse gemeentes waren goed vertegenwoordigd. De tentoonstellingszaal welke dienst deed als 

‘auditorium’ zat dan ook snel vol en het maximum aantal deelnemers van 40 personen werd zonder 

problemen behaald; wat de opkomst betreft was deze studiedag al een succes. 

Ook op inhoudelijk vlak zou de studiedag een succes blijken. In de voormiddag kwamen de drie 

gewesten aan het woord; het Waalse gewest met de heer Xavier Deflorenne, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest met mevrouw Manja Vanhaelen en het Vlaams gewest met de heer Joeri 

Mertens. 

Een eerste en belangrijke vaststelling was dat de drie gewesten zeer verschillende klemtonen leggen 

in hun beleid. Vlaanderen en Brussel zetten in op bescherming van begraafplaatsen (soms individuele 

graftekens) maar voeren wat dat betreft een zeer strenge selectie door waardoor uiteraard het gros 

van de begraafplaatsen en het funerair erfgoed als het ware buiten het toezicht van 

monumentenzorg valt.  

Het Brussels Gewest kan met recht stellen dat ze over een zeer rijk funerair patrimonium beschikt 

maar dat daartegenover nog maar weinig ‘gebruikers’ staan, de meeste concessies zijn immers 

verlopen. Ook het feit dat onderhoud buiten de vergunningsplicht valt is toch wel een probleem 

want daar ligt immers vaak de sleutel tot een goed behoud en beheer. Dat onderhoud ligt in handen 

van de verschillende gemeenten en dat staat natuurlijk een globaal beheer in de weg.  

Vlaanderen kan dan wel al een indrukwekkende lijst van beschermingen voorleggen (33 

begraafplaatsen als landschap, 59 kerkhoven als dorpsgezicht en 3 als stadsgezicht, 82 kerkhoven als 

monument en 191 begraafplaatsen als monument). Maar deze cijfers moeten genuanceerd worden. 
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Van de 191 als monument beschermde begraafplaatsen zijn er 176 militair. De cijfers reflecteren ook 

de hele ontwikkeling die heeft plaats gehad in de interpretatie en toepassing van de wetgeving; 

waarom sommige als landschap en andere als monument, waarom sommige als stads- of 

dorpsgezicht? Ook blijft het zeer onduidelijk wat precies het concrete resultaat is van het besluit van 

2004 waarbij een oproep werd gedaan naar de lokale besturen om hun eigen funerair erfgoed in 

kaart te brengen. Wat was de respons en hoe zal men daarmee omgaan? Vlaanderen heeft wel oor 

naar nieuwe ideeën en dynamische ontwikkeling maar hoe zich dat specifiek voor het funerair 

erfgoed moet vertalen blijft toch nog vaag. Op vlak van onderhoud kan Vlaanderen wel stellen dat er 

richtlijnen zijn (sinds 1993) en – dit kwam niet aan bod tijdens de studiedag- is de inbreng van 

Monumentwacht toch wel zeer belangrijk.  

Het Waals Gewest pakte uit met een totaal andere benadering. Daar wordt niet ingezet op 

bescherming, zoveel was duidelijk, maar wordt er vanuit de basis gewerkt. De monumentenzorger 

trekt de boer op, gaat ter plekke kijken wat er te doen staat en geeft ad hoc ondersteuning en advies. 

Lokale actoren worden maximaal betrokken. Het blijkt te werken in de praktijk en het klonk allemaal 

zelfs heel overtuigend, aanstekelijk zelfs. Toch moeten we ons realiseren dat – hoe enthousiast het 

verhaal ook werd gebracht – deze benadering ook een gevaar inhoudt. Veel hangt immers af van de 

inzet van personen, weinig of niets is structureel ingebed. 

De nood aan goede beheersplannen wordt in alle gewesten gesteld, maar de uitwerking daarvan – 

zoals voor de begraafplaats Ukkel Dieweg- blijkt in de praktijk toch niet zo evident. 

Het (te) korte daaropvolgend debat was vooral een verhaal van vraag van lokale overheid en 

antwoord van de regionale overheid. 

In de namiddag volgde een opeenvolging van case-studies van inventarisatie op Brusselse (Elsene) en 

Vlaamse begraafplaatsen en kerkhoven uitgevoerd door de vzw Epitaaf en/of kunsthistorica en 

secretaris van de vereniging Anne-Mie Havermans. 

De studiedag werd afgesloten met een korte inleiding tot de historiek van de Lakense grafgalerijen 

en de aan de gang zijnde restauratie. Het bezoek in situ van deze (exemplarische) restauratiewerf 

beëindigde de studiedag en vormde aanvang voor een afsluitende drink in de fonteinzaal van het 

voormalige atelier Salu. 

De reacties betreffende dit initiatief waren zeer positief. Het is immers niet evident om voor 

beleidsverantwoordelijken met betrekking tot het funerair erfgoed een platform te vinden om 

ervaringen en gedachten uit te wisselen, laat staan een (gezamenlijke) dialoog op te starten tussen 

lokale en regionale overheden. Over de grenzen heen kijken van het eigen gewest, ideeën opdoen 

over hoe men het elders aanpakt kan ‘inspirerend’ zijn. 

vzw Epitaaf kan daarin een rol opnemen van moderator tussen verschillende overheden, een 

platform aanbieden in de organisatie van studiedagen, bezoeken, rondetafelgesprekken, 

plaatsbezoeken aan ‘good practices’. In alle geval… er is (altijd) nog (veel) werk aan de winkel! 
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DE  BEGRAAFPLAATS VAN NAGELE (NL) 

Linda Van Santvoort 

 

 
De Master Monumenten en Landschapszorg (Artesis, Antwerpen) organiseert jaarlijks een studiereis, 

in maart 2013 ging die naar Nederland. Een bezoek aan Nagele is niet meteen wat op een toeristische 

reis gepland zou staan maar voor dit gespecialiseerde gezelschap van (oud)studenten en docenten 

was Nagele toch wel een onverwachte kennismaking.  

 

Nagele is een gemeente in de Noordoostpolder – opgetrokken in de jaren 1950. Architecten van De 8 

(Amsterdam) en Opbouw (Rotterdam), waaronder Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld, Cornelis van 

Eesteren, Mart Stam, Lotte Stam-Beese en Bakema grepen er de kans om, uit het niets, een volledig 

nieuw ‘modeldorp’ uit de grond te stampen. Daar waar vele andere ‘nieuwe polderdorpen’ 

voorbeelden waren van de meer traditionalistische “Delftse school” moest Nagele model staan voor 

het “nieuwe bouwen”. Het landarbeidersdorp telde vijfhonderd huizen en er moest geleefd worden 

in de sfeer van collectiviteit. Veel aandacht ging daarom naar de gemeenschappelijke infrastructuur.  

Afb.1 Aanlegplan van Nagele (definitief ontwerp 

1954, col. NAI)  

De huizen zijn er opgetrokken in een heldere en 

functionalistische vormgeving met systeembouw als 

uitgangspunt. In het concept komt het principe van 

de zonering – die al gepropageerd werd door CIAM ( 

Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) in 

het interbellum – nog tot uiting. Zones voor wonen, 

winkelen en ontspanning worden netjes geordend. 

De ontwerpen voor Nagele werden overigens op een 

van de laatste congressen van CIAM in 1949 

(Bergamo) aan de internationale 

architectenconferentie voorgesteld. Toch waren het 

precies de Nederlandse architecten die aan de 

tekentafel voor Nagele stonden -meer specifiek Aldo 

van Eyck en Jaap Bakema-die het gedachtegoed van 

CIAM onder druk zetten en er het einde in 1959 van zouden inluiden. Het grootschalig 

stedenbouwkundig denken zoals dat door CIAM werd vooropgesteld verloor de menselijke schaal en 

identiteit te veel uit het oog. In Nagele geen hoogbouw dus maar lage eengezinswoningen.  

Het meest overheersende kenmerk van Nagele – tot vandaag- is de open ruimte. In het aanlegplan 

voorzagen de ontwerpers veel groen, de huizen staan weliswaar aan elkaar geschakeld – in 

strokenbouw zoals dat heet-en omgeven er grote open ruimtes. De kern van het dorp Nagele telt vier 

kerken. Ze zijn gebouwd door verschillende architecten: de rooms-katholieke kerk door T. Taen en T. 
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Nix, de nederlands-hervormde kerk door Nielsen, Spruit en Van der Kuilen, de gereformeerde kerk 

door J. Bakema. Ook is er een kerk gebouwd voor een afsplitsing van de gereformeerde kerk, de 

zogenaamde artikel eenendertig kerk. De kerken liggen op ruime afstand van elkaar, verspreid over 

het open groene centrum.  

Afb. 2 en 3: Algemene zichten op Nagele, foto’s auteur, maart 2013. 

Nagele telt ook drie scholen die allemaal door Aldo van Eyck zijn ontworpen, inclusief de naburige 

speelpleinen. Van Eyck had daarmee veel ervaring, in zijn beginjaren ontwierp hij maar liefst 

zevenhonderd speelpleinen in Amsterdam. Als architect heeft hij echter vooral naam gemaakt met 

het burgerweeshuis in Amsterdam (1954-60) waar hij volgens de toenmalige vernieuwende 

pedagogische inzichten volledig brak met de traditie van hiërarchie en een laagdrempelig en op 

kindermaat gestoelde architectuur tot stand bracht.  

Afb. 2 zicht op een school, foto auteur, maart 2013.  
Afb.3 kinderen op de speelplaats van Nagele0 
 
In Nagele zelf is men zich zeer bewust van de bijzondere geschiedenis, één van de kerken is 

omgebouwd tot museum waar de plannen van het dorp worden tentoongesteld. Vooral de in 1959 

door cineast L.A. van Gasteren gemaakte film over Nagele, getiteld “Nieuw Dorp op Nieuw Land” 

getuigt op een wel heel bijzondere manier van het ontstaansproces. De opdrachtgever was het 

Ministerie van Volkshuisvesting. De architecten speelden op verzoek de vergaderingen na in een 

hiervoor geënsceneerde ruimte, ingericht met maquettes en tekeningen. Op deze wijze bracht men 

het participatieve karakter van het ontwerpproces in beeld. Ook de promotiefilmpjes die een beeld 
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geven van hoe de landarbeiders werden opgeroepen zich in het gloednieuwe Nagele te komen 

vestigen om daar een nieuw leven te beginnen tonen hoe ingrijpend anders en ‘ongewoon’ deze 

omgeving was. Je moest een ‘pioniersgeest’ hebben om die stap te wagen.  

 

Een begraafplaats voor de pioniers  

 

Zoals gesteld is Nagele vooral een groene leefomgeving. Dat groen werd aangelegd naar het ontwerp 

van de Nederlandse tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999). Zij was ook verantwoordelijk voor het 

ontwerp van de dodenakker aan de rand van het dorp. De begraafplaats is aangelegd (1957) op een 

met zand opgehoogd gebied omdat de natte poldergrond niet geschikt was. Ook de aanplanting van 

bomen die veel water opnemen zoals eiken, essen, beuken en kastanjebomen versterkte dat effect.  

De begraafplaats is aangelegd op een rechthoek die wordt afgebakend en ingedeeld door hagen. De 

protestanten en katholieken kregen elk een segment toebedeeld, gescheiden door een zone die als 

“algemeen” werd bestempeld. In het oorspronkelijk ontwerp voorzag Mien Ruys de ingang via een 

“Berceau” of loofgang van 50 meter lengte: een lichte ijzeren boogconstructie moest het groen 

geleiden. Die kwam er echter pas in 2010, dus bijna zestig jaar na het ontwerp. Het waren de 

inwoners van Nagele zelf die de handen in elkaar sloegen om deze berceau te realiseren met 

ondermeer de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Koninklijke Nederlandse Heidemij. Het 

project werd begeleid door het “Buro Mien Ruys. Tuin & Landschapsarchitecten” dat in de geest van 

de inmiddels overleden landschapsarchitecte, de vernieuwing verder zet. Het werk van deze 

landschapsarchitecte, een van de belangrijkste pioniers van de Nederlandse tuinarchitectuur, wordt 

vandaag ten volle gewaardeerd. 

De “Stichting Tuinen Mien Ruys” slaagde er in 2004 in om enkele van haar belangrijkste realisaties, 

die ouder waren dan 50 jaar, de monumentenstatus te geven.  

Volgens de online inventaris van de Nederlandse begraafplaatsen telt de algemene begraafplaats 

Nagele momenteel 44 graven en zijn er 55 personen begraven. Maar het is dan ook een nog erg 

jonge begraafplaats, het oudste graf dateert van 1965 toen Nagele nog maar net bewoond werd. De 

scheiding naar geloof wordt niet aangehouden, alle graven zijn ondergebracht in sectie A. Vandaag 

heeft de begraafplaats nog meer weg van een park …. wachtend op de pioniers van Nagele.  
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De berceau was in maart nog onbegroeid), 
foto auteur, maart 2013. 
 
de berceau is aangelegd door vrijwilligers, 

foto: 
http://www.destentor.nl/regio/noordoostpolder/indru

kwekkend-bouwwerk-1.3169265 

De berceau in de zomer, foto: 
https://knhm.mett.nl/Projecten/173510.aspx?t=Mien

%20Ruys%20Tuin%20Nagele 

 

 

 

Dit “monument” staat aan de ingang van de begraafplaats, foto 
auteur, maart 2013. 
 

Bibliografie :  

*http://www.flevolandbovenwater.nl/dcf/nagele/ngl08.htm  
 
*http://www.onlinebegraafplaatsen.nl/begraafplaats.asp?comman
d=showbg&bgp=433  
op deze website zijn alle grafzerken van de begraafplaats te zien 
wordt ook vermeld wie er begraven ligt.  
 
*http://www.tuinenmienruys.nl 
 
*Een echte Mien Ruys, in :De Begraafplaats, nummer 3, Jaargang 
13, juni 2011, pp.23-26.  
 
 

http://www.destentor.nl/regio/noordoostpolder/indrukwekkend-bouwwerk-1.3169265
http://www.destentor.nl/regio/noordoostpolder/indrukwekkend-bouwwerk-1.3169265
https://knhm.mett.nl/Projecten/173510.aspx?t=Mien%20Ruys%20Tuin%20Nagele
https://knhm.mett.nl/Projecten/173510.aspx?t=Mien%20Ruys%20Tuin%20Nagele
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ERFGOEDPRIJS 2012 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  
 

De Dood in Kinderschoenen 
 

Er wordt wel eens gezegd dat graven spreken. Dat geldt zeker voor kindergraven. Ze vormen versteende 

brailletekens waaruit een vergeten, 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. Anne-Flor Vanmeenen 

 

 
Anne-Flor Vanmeenen op veldwerk in Amsterdam. 

 

De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft de Erfgoedprijs 2012  toegekend aan de vzw 

Feniks uit Gent voor de projectwerking 'De dood in kinderschoenen'. Dit project werd vooral 

gedragen door Anne-Flor Vanmeenen, die ook de bijhorende publicatie realiseerde. Ze is consulent in 

het huisvandeMens Brugge, en lid van de Algemene Vergadering van Epitaaf vzw. De Erfgoedprijs 

wordt toegekend aan een persoon, vereniging of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft 

gemaakt voor de maatschappelijke integratie van het Oost-Vlaams materieel cultureel erfgoed door 

ontsluiting, onderhoud en/of herbestemming. 

De jury was onder de indruk van deze inzending, vanwege het specifieke en tegelijk geschakeerde 

oogpunt van waaruit het funerair erfgoed werd bekeken. De focus werd gelegd op een bijzonder 

onderdeel van het funerair erfgoed -kindergraven- dat niet alleen benaderd wordt vanuit een zuiver 

kunsthistorische visie (materiaalgebruik, stijl, kunstenaars,…), er gaat tegelijk aandacht naar het 

omgaan  met de dood van een kind, heden en in het verleden. Dit vormt meteen de basis voor de 

sensibilisering voor het behoud ervan. De samenwerking tussen een fotograaf, een kunstenaar en 

een onderzoekster staat model voor de aanpak van dergelijke erfgoedthema's. Ook de manier van 

ontsluiten was divers: een dubbele tentoonstelling, twee studiedagen, een literaire slotavond, een 

boek en cd. Met het honoreren van dit project met de Provinciale Prijs voor Cultureel Erfgoed wil het 

provinciebestuur speciale aandacht schenken aan en  het belang onderstrepen van het funeraire 

erfgoed, dat vandaag vaak nog te veel verwaarloosd wordt. 

Meer info over het project en het boek: http://www.academiapress.be/de-dood-in-

kinderschoenen.html 

http://www.academiapress.be/de-dood-in-kinderschoenen.html
http://www.academiapress.be/de-dood-in-kinderschoenen.html
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DE DOOD IN KINDERSCHOENEN, IN WEST-VLAANDEREN 

 

 
 

Van 3 t.e.m. 13 oktober 2013 gaat in Brugge ‘De Dood in Kinderschoenen’ door, een artistiek en 

educatief project rond kindergraven. Dit project heeft tot doel het verhaal achter dit erfgoed te 

vertellen en het thema kinderdood meer bespreekbaar te maken. Woord, muziek en beeld gaan 

hand in hand om dit thema zowel krachtig als ontroerend mooi een podium te gunnen.  

 

De leden van Epitaaf zijn uitgenodigd voor de officiële vernissage op donderdag 3 oktober vanaf 

19u30. Iedereen is welkom op de muzikale poëzieavond op zondag 6 oktober om 18u30. Dit 

evenement zal bestaan uit een muzikaal omkaderde poëzieavond rond het thema van de 

kinderdood, gebracht door woordkunstenares Mieke Felix. Ze neemt ons mee op reis langs o.m. 

Petrarca, Vondel, Elschot en Enquist. De poëzie wekt (h)erkenning en slaat een brug tussen 

nabestaanden doorheen de eeuwen. LUCA School of Arts zorgt o.l.v. Martin Valcke voor de muziek 

en presenteert die avond een eigen compositie ‘Met Lege Handen’. 

 

Op de agenda staat ook een infoavond rouw, op donderdag 10 

oktober om 19u, verzorgd door Britt Finaut (huisvandeMens 

Diksmuide) en de publieke rondleiding zondag 13 oktober om 15u, 

verzorgd door Anne-Flor Vanmeenen (huisvandeMens Brugge). 

 

Alle activiteiten zijn kosteloos en gaan door in de Jan Garemijnzaal 

(Markt 7, Brugge). Om praktische redenen kan u best inschrijven.  

 

Vragen, informatie of inschrijvingen:     

http://www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/dik 

HuisvandeMens, Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge. 050/33 59 75. 

brugge@demens.nu 

 

Tijdens de expositie is ook ruimte voor persoonlijke herdenking. Wie 

graag een (klein)kind, broer of zus herdenkt, mag ons een foto 

bezorgen. Alles komt in aanmerking, ook een echografie.  

http://www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/dik
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BLOEMLEZING UIT DE PERS 

 

Pierre Brewee volgt wat er verschijnt m.b.t. funerair erfgoed in de pers en media op de voet. Hij 

maakt voor ons een korte samenvatting. In geen geval heeft deze bloemlezing de bedoeling om 

volledig te zijn maar is ze eerder opgevat om er trends in aan te wijzen en soms ook de berichten van 

een kritische noot te voorzien. 

 

  GRAFMONUMENTEN 

Grafheuvels of tumuli duiken regelmatig op in het Haspengouwse landschap. De gemeente Gingelom 

telt er zes op haar grondgebied en krijgt daarom de primeur voor het herstel van deze Gallo-

Romeinse begraafplaatsen. Deze heuvels getuigen van een rijke geschiedenis en maakten deel uit 

van Romeinse villa’s. Kinderen en mountainbikers leven zich uit op de heuvels, landbouwers ploegen 

de randen van de aarden hopen weg, de heuvels zijn begroeid met verwilderde struiken en bomen: 

herinrichting is geen sinecure. De omliggende grond werd aangekocht en het gemeentebestuur 

tracht de oorspronkelijke sereniteit, eenvoud en stilte terug gestalte te geven. Infopanelen, 

rustbanken en fietsroutes moeten van deze grafheuvels ook toeristisch aantrekkelijke plaatsen 

maken. Begin 2014 zou alles klaar moeten zijn, de herinrichting kost 156.646 euro. 

Het merkwaardige graf van de familie Busschodts werd gered door het gemeentebestuur van Sint-

Gillis-Waas. Corneel-Lodewijk Busschodts was oorlogsburgemeester tijdens de Eerste Wereldoorlog 

en verdient dan ook terecht een plaats in het lijstje belangrijke historische figuren van de gemeente. 

Het grafmonument springt meteen in het oog wanneer je de begraafplaats betreedt: de sarcofaag in 

wit carraramarmer torent hoog boven de andere monumenten uit en is heel gedetailleerd afgewerkt: 

leeuwenpoten, fakkels, zuilen, … Het gemeentebestuur maakte werk van de dringende restauratie en 

het familiegraf schittert weer in al zijn glorie.  

 
  Marc De Vos en kerkhofverantwoordelijke Ilse Vereecken bij het gerenoveerde  
  grafmonument. GVDV, Nieuwsblad. 
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Auguste De Rouck was van grote betekenis voor Grotenberge: hij gaf o.a. de opdracht voor de bouw 

van het klooster van Grotenberge en het College Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke en liet tijdens zijn 

leven al een eigen grafkelder bouwen, bekroond met neogotische grafkapel. Maar de kapel raakte 

vervallen en moest in 2007 om veiligheidsredenen worden gesloopt. Kunstenaar Thijs Van Der Linden 

maakte drie ontwerpen voor een nieuw grafmonument en de stad koos voor een eenvoudig, strak en 

onderhoudsvriendelijk ontwerp: de 

grafkelder werd bedekt met een 

bakstenen vloer waarop zes zitbanken 

die symbool staan voor de 

onderliggende nissen en op de centraal 

opstaande muur staat het portret van 

De Rouck afgebeeld. 

Monument ter nagedachtenis van August 

De Rouck en van de overleden pastoors van 

Grotenberge. 

Op de begraafplaats van Wevelgem komt een monument te staan op het ereperk voor 

burgerslachtoffers. De gemeente betaalt 10.000 euro voor het werk van de Oostendse kunstenares 

Linda Molleman. Het monument is vier meter lang en één meter hoog en stelt twee kruipende 

figuren voor die elkaar de hand reiken. Deze handen beschermen een guldenberg waarin de namen 

van de oorlogsslachtoffers gegraveerd staan. Het werk is een eerbetoon aan iedereen die geleden 

heeft onder het geweld van de grote oorlogen. 

De stad Antwerpen restaureerde het grafmonument van acteur en 

theatericoon Piet Janssens, vader van de eveneens populaire acteur 

Charel Janssens, volksjongen die het schopte van figurant tot 

directeur van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Het 

monument, gelegen op het Schoonselhof, werd gerestaureerd door 

medewerkers van het sociaal tewerkstellingsproject Levanto en vzw 

Grafzerkje nam het peterschap op zich en zal dus verder instaan voor 

het verder onderhoud.  

De restauratie van vijf historische Franse tuinbeelden op de 

begraafplaats Schoonselhof is ver rond. Een gespecialiseerde firma 

maakte werk van deze operatie. De vijf beelden stellen de 

continenten Europa, Azië, Amerika en Afrika voor, alsook de Romeinse godin Flora. Een zesde beeld 

verdween ooit op onverklaarbare wijze zodat alleen een lege sokkel rest. De beelden werden na 

onderzoek op gepaste wijze gereinigd, gestabiliseerd en opnieuw beschilderd. 

Het Priester Daensfonds vroeg in 2012 aan het Aalsterse stadsbestuur om het monument van 

priester Daens te restaureren naar aanleiding van de 175ste verjaardag van diens geboortedag in 

2014. Het stadsbestuur ging in op die vraag en betaalde de nodige 10.000 euro voor deze restauratie 

die onlangs voltooid werd. 
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Op de begraafplaats van Kieldrecht werd een nieuw kunstwerk 

geplaatst. Grafmaker Ivo De Bock voltooide een werk dat is 

opgebouwd uit oude betonnen kruisen. Deze kruisen werden 

ontdekt op de zolder van het dodenhuisje en zijn minstens 80 jaar 

oud. Ze werden door de plaatselijke grafmakers in mallen gegoten 

en werden gebruikt voor de graven van mensen die het niet breed 

hadden en zich geen arduinen steen konden veroorloven. 

Aanvankelijk werden ze enkel voorzien van een loden plaatje met 

nummer, later werd dit nummer vervangen door de naam van de 

overledene. Het kunstwerk draagt de naam “Eenvoud”, verwijzend 

naar de eenvoudige graven waarvoor deze kruisen bestemd 

waren.  

De gemeente Putte verwelkomde onlangs zijn eerste “peter”: Staf Willemse neemt de zorg op zich 

van het graf van boom- en rozenkweker Edward Gijsemans op de begraafplaats Putte-Centrum. 

 

STERRENWEIDEN 

Meer en meer stads- en gemeentebesturen maken werk van sterrenweiden zodat de ouders van te 

vroeg geboren kinderen op een waardige manier kunnen rouwen om hun overleden kind. Het college 

van burgemeester en schepenen van Ranst besliste vorig jaar om op de vier gemeentelijke 

begraafplaatsen sterrenweiden te voorzien. Een concreet voorstel werd onlangs goed gekeurd. De 

weiden zullen vijf vierkante meter groot zijn en vooraan wordt een bloemenborder voorzien 

waartussen de sterretjes geplaatst worden. Voor deze border komt een strook waarop bezoekers 

nog iets kunnen zetten, achteraan worden twee natuurstenen banken geplaatst op een ondergrond 

van dolomiet. De sterrenweiden zullen ook gebruikt kunnen worden als rust- en bezinningsplaats. Op 

de begraafplaats van Emblem wordt de oude strooiweide ingericht als sterrenweide: de inrichting zal 

er enigszins anders zijn. De kosten bedragen 1.500 euro per sterrenweide. 

Ook de stad Aalst zal op alle begraafplaatsen een sterrenweide inrichten. De stedelijke begraafplaats 

komt als eerste aan de beurt en de Aalsterse academie krijgt de opdracht een passend kunstwerk te 

maken om dit herinneringsperk eer aan te doen. Op het perk komen ook bankjes te staan: er moet 

een rustige, serene sfeer heersen zodat de nabestaanden kunnen rouwen en gedenken zoals het 

hoort op een begraafplaats. 

In Evergem is er dan weer discussie rond het nut van een sterrenweide. Te vroeg geboren kindjes 

kunnen momenteel al begraven worden op de begraafplaats: ze krijgen een plaats op de 

kinderbegraafplaats of kunnen na crematie bijgezet worden in het columbarium. Op 13 jaar tijd zijn 

er amper 11 mensen die gebruik gemaakt hebben van die mogelijkheid, terwijl men weet dat 10 

procent van de zwangerschappen eindigt in een vroeggeboorte. Er klopt dus iets niet, zo zegt de 

meerderheid. Hou daarbij nog eens het feit voor ogen dat deze kinderen al begraven kunnen worden 

en er is volgens de meerderheid geen enkele nood aan een sterrenweide. De minderheid vraagt een 

plaats waar ouders ook zonder lichaampje (lees: zonder begrafenis) hun overleden kind kunnen 

herdenken en stelt dus een sterrenweide voor. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
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ALGEMEEN FUNERAIR NIEUWS 

Een aanzienlijke uitbreiding van de begraafplaats staat op de agenda in Tongeren. De begraafplaats 

voor Groot-Tongeren, gelegen op de Galgenberg in de deelgemeente Berg, wordt fors vergroot. Er is 

plaats voorzien voor 1.300 extra klassieke zerken en een urnenveld, goed voor 2.100 plaatsen, wordt 

aangelegd. De realisatie van deze plannen zou 782.000 euro kosten. 

Op de begraafplaats van Evere werd de eerste steen gelegd van een nieuw crematorium. Dit tweede 

crematorium van het Brusselse Gewest zou de druk moeten verlichten op het complex in Ukkel en 

moet een alternatief worden voor de inwoners uit het Noorden van Brussel. Het nieuwe 

crematorium zou klaar moeten zijn in 2015 en kost 3 miljoen euro. 

Het stadsbestuur van Ninove plant op één van de begraafplaatsen een dierenbegraafplaats. Verder 

sleutelt men aan een subsidiereglement om zo verenigingen aan te sporen mee te helpen bij het 

wieden van onkruid en het maaien van gras op de begraafplaatsen zodat deze piekfijn in orde zouden 

zijn. 

De CD&V wil een herziening van het decreet rond begraafplaatsen en lijkbezorging. Vooral de 

regeling rond de begrafenis van arme mensen is hen een doorn in het oog. Steden en gemeenten zijn 

decretaal verplicht om een waardige uitvaart te organiseren voor al wie onvoldoende financiële 

middelen heeft of geen nabestaanden heeft. Maar de kwaliteit en de kostprijs, gaande van 180 tot 

3.466 euro, zijn heel uiteenlopend en de partij wil meer uniformiteit in deze verplichte 

dienstverlening. Deze vraag maakt deel uit van een totaalpakket waarbij heel het decreet kritisch 

werd bekeken: de partij wil ook dat de duur van de eerste termijn van een concessie wordt verlengd, 

vraagt dus dat graven minder snel worden geruimd, en de CD&V vindt ook dat de grens voor het 

begraven van dood geboren kinderen, die nu op 12 weken ligt, naar beneden moet zodat ouders van 

heel jonge foetussen net als de andere ouders van sterrenkinderen de kans krijgen te rouwen voor 

hun overleden kind.   

 

GROENE BEGRAAFPLAATSEN 

De begraafplaatsen van Roeselare krijgen parkallures: verwijderde grafzerken worden niet vervangen 

door nieuwe graven maar wel door teelaarde en groen. Bedoeling is nieuwe groene longen te 

creëren in de stad. Natuurlijk krijgen mensen de nodige tijd om concessies te verlengen en is er een 

inventaris opgemaakt van belangrijk funerair erfgoed dat bewaard dient te worden. Vooral de 

begraafplaats in de Blekerijstraat zou omgevormd worden tot een grote parkbegraafplaats. 

Roeselare loopt trouwens ook met het idee een natuurbegraafplaats aan te leggen op de 

begraafplaats Oekene. 

Op de oude begraafplaats van Hasselt mogen geen graven meer schoongemaakt worden, want op de 

graven woekeren zeldzame korstmossen. Herstellingen mogen uiteraard wel: een ploeg staat klaar 

om te verhinderen dat oude graven vervallen zodat de site in stand wordt gehouden. De 

begraafplaats langs de Kempische Steenweg was in gebruik van 1800 tot 1930 en is sinds begin 21ste 

eeuw een beschermd monument. Niet alleen de graven en monumenten maar ook de muren, 

hekken, planten en bomen zijn beschermd. 
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De gemeente Hooglede laat o.a. op de begraafplaats graspleinen met opzet verwilderen om zo 

biodiversiteit te creëren. De gazoncultuur maakt plaats voor bloemenweiden en de gemeente hoopt 

zo de verscheidenheid aan dieren en planten in stand te houden of te verbeteren. Vooral de bijen 

zouden baat vinden bij deze manier van groenonderhoud. Informatieborden zullen de inwoners en 

bezoekers op de hoogte brengen van de bedoeling van deze projecten. 

De stad Sint-Niklaas laat op funerair vlak weer eens van zich horen: de stad gaat voor een omvorming 

van de begraafplaats van Tereken tot parkbegraafplaats en reikt enkele opvallende ideeën aan. Een 

schapenweide en het gebruik van grafzerken voor muurtjes, zitbanken en stenen paden springen 

ongetwijfeld het meest in het oog. Een bijenhotel vind je al op deze begraafplaats, alle andere ideeën 

(speelhoeken, fietspaden, …) moeten nog eens goed bekeken en overwogen worden. 

De stad Ronse kiest voor een urnenbos op de stedelijke begraafplaats Hogerlucht. Rechtover de 

strooiweide zou een urnenbos aangelegd worden waar biologisch afbreekbare urnen begraven 

worden. Dit zou volledig kosteloos zijn voor inwoners van Ronse. Het urnenbos mag niet betreden 

worden en graftekens en ornamenten zijn verboden. 

De begraafplaats Kloosterheide is momenteel verantwoordelijk voor 95 procent van het totale 

pesticidengebruik van de stad Lier en het gemeentebestuur wil dit gebruik drastisch minderen. 

Gazon wordt gezaaid op de open vlaktes van de begraafplaats en vervolgens worden twee sporen 

gevolgd: enerzijds zijn er bolgewassen die worden aangeplant, op andere plaatsen worden 

bloemenmengsels gezaaid waarbij vooral aandacht gaat naar bijvriendelijke bloemen. Naast de 

biodiversiteit kiest de stad ook voor deze piste om andere redenen: de bloemenweiden zijn heel 

onderhoudsvriendelijk, ogen mooi en kosten niet veel. Naast Lier kiest ook Zwijndrecht voor minder 

maaiwerk en wilde bloemen. 

 

BUITENLANDS FUNERAIR NIEUWS 

In Dukhovschina, nabij de Russische stad Smolensk, is een grote begraafplaats geopend voor Duitse 

Oostfronters. Op deze begraafplaats moeten straks 70.000 soldaten rusten. In de strijd om de Balkan 

sneuvelden 2,7 miljoen Duitse en 11,4 miljoen Russische soldaten. In 1992 kreeg de Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge toestemming om naar Duitse lichamen te zoeken en hen behoorlijk te 

begraven. Reeds 800.000 Duitse Oostfrontstrijders vonden zo definitief rust. De herbegraving 

geschiedt in enorm grote nieuwe begraafplaatsen, veel groter dan de grootste Duitse 

begraafplaatsen op Belgisch en Frans grondgebied. 

 

DIEFSTAL EN VANDALISME 

Altijd jammer wanneer je nieuws rond bovenstaand onderwerp moet brengen. Eerste schepen van 

Brussel Alain Courtois (MR) wil de beveiliging rond het kerkhof van Laken opvoeren: de begraafplaats 

krijgt veel af te rekenen met diefstallen. Klacht werd ingediend tegen onbekenden, de 

politiecontroles werden opgevoerd en camera’s zullen worden geplaatst. Een elektronische afsluiting 

behoort ook tot de mogelijkheden. In Aarschot werd de gedenksteen van kunstschilder Pieter Jozef 
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Verhaegen toegetakeld en de politie van de politiezone Demerdal-DSZ ziet zich genoodzaakt weer 

camera’s te plaatsen op de begraafplaatsen. Dat het niet alleen de grafmonumenten en –

ornamenten zijn die lijden onder de vele diefstallen en dit vandalisme mag blijken uit het nieuws dat 

op de begraafplaats in de Hollestraat in Testelt dieven aan de haal gingen met een beeld uit de 

Lourdesgrot. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 


