GAST AAN HET WOORD 13 - JACQUES BUERMANS: ANTWERPEN IS “GOE BEZIG”

Onze gastcolumnist is Jacques Buermans (1947).
We hebben Jacques in eerste instantie als zeer actief lid van vzw Epitaaf leren kennen.
Toen die vereniging ten grave leek te zijn gedragen
heeft hij de Grafzerkjes opgericht, een groep van
funeraire enthousiastelingen in Vlaanderen.
Na enkele jaren werd de groep geïnstitutionaliseerd
tot vzw Grafzerkje en werd Jacques, uiteraard,
voorzitter van die club.
Onvermoeibaar blijft hij zich inzetten voor zijn vereniging en voor het behoud van het funeraire erfgoed, vooral in Antwerpen.
Voor meer informatie: www.grafzerkje.be
en www.schoonselhof.be.

Al zo’n twaalf jaar ben ik funerair actief in en rond Antwerpen. Toen ik mij begon in te zetten voor het
behoud van de vele prachtige grafmonumenten die de stedelijke begraafplaatsen rijk zijn stootte ik
bij de administratie vaak op onbegrip. Zo van “waar komt die ons nu weer mee lastig vallen”. Wanneer
er dan al eens een enkele keer met enkele beleidsmensen aan tafel werd gezeten en ik hen wees op
het feit dat men in Nederland al veel verder stond op funerair gebied en dat ook enkele Vlaamse
steden voortrekker waren op gebied van restauratie, conservatie en hergebruik van grafmonumenten
stootte ik steeds op een muur van onbegrip en een air van “wij in Antwerpen weten het toch allemaal
beter”, Sinjoren weet je. Ik herinner me nog mijn concrete vraag om eens te praten met mensen uit
Gent en Brugge, pioniers op voornoemd gebied. Het antwoord van de verantwoordelijke schepen (=
wethouder) was “mijnheer, Brugge ligt 100 kilometer van hier”. Waarop ik dan repliceerde met “heer
schepen ik vraag u niet om te emigreren, wel om eens te praten”.
Enkele jaren geleden kwam er een kentering in positieve zin. Eerst bij de mensen van de administratie
die doorhadden dat wij (ik ben voorzitter van vzw Grafzerkje die zich onder andere inzet voor behoud
en overname van graven) het goed met het funerair erfgoed voorhadden. Regelmatig kregen wij
melding van “dit grafmonument kan overgenomen worden” zodat iemand van onze vereniging dit
monument van de ondergang kon redden. Begin 2007 en met een nieuwe schepen voor begraafplaatsen ging ons alles nog veel meer voor de wind. Onze vereniging wordt sindsdien altijd betrokken bij
vergaderingen en workshops inzake funerair erfgoed. Een nieuwe afdelingshoofd voor begraafplaatsen, functie die gedurende acht jaar niet ingevuld was, deed er nog een schepje bovenop en wij
kunnen nu zeggen dat er echt een grote vorm van samenwerking is tussen vzw Grafzerkje en de stad
Antwerpen.
Een eerste hoogtepunt kwam er met een voordrachtdag over inventarisatie en restauratie van grafmonumenten. Het idee ging uit van vzw Grafzerkje. Voor het geven van de voordrachten konden wij
een beroep doen op twee Nederlandse deskundigen, Carolien Van der Star en Leon Bok en de stad
Antwerpen zorgde voor financiële en logistieke steun. We konden niet minder dan 70 deelnemers
begroeten. Door de vele vragen die gesteld werden, onder andere door de werknemers van de begraafplaatsen, konden we opmaken dat er veel interesse is in dit onderwerp.
Naar de toekomst toe kunnen we nu al zeggen dat er een verdere samenwerking zal komen naar
aanleiding van de “week van Europese begraafplaatsen”, een organisatie van ASCE (Association of
Significant Cemeteries in Europe). Voor het eerst neemt de stad Antwerpen deel. Zoals ik reeds in
mijn titel liet uitschijnen: ze zijn “goe bezig” in Antwerpen. Binnenkort zie ik naast de slogan “stad
van A” (vrij vertaald: stad van U) op de Antwerpse dodenakkers ook “graf van A” verschijnen.
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