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We mogen ze niet vergeten…

Vrijwill igers inventariseren begraaf-
plaatsen in Temse

In april 2021lanceerde de gemeente Temse een
oproep naar vrijwilligers om op korte termijn de be-
graafplaatsen in kaart te bren-
gen en alle graven te
inventariseren. Deze inventaris
wordt een hulpmiddel voor het
opmaken van een plan van aan-
pak van de gemeentelijke be-
graafplaatsen. 
De inventarisatie werd hoog-
dringend nadat een wet op 20
juli 1971 de eeuwigdurende
concessies afschafte en verving
door contracten van maximum
vijftig jaar. Daardoor geraakten
tal van oudere graven meteen
ernstig bedreigd. Vele mooie
grafmonumenten vielen ten
prooi aan de sloophamer en met
hen verdwenen ook de laatste
zichtbare bewijzen van het leven
en werk van gerespecteerde en geliefde mensen.
Milieuwerkgroep Ons Streven vzw doet mee aan
de inventarisatie van de begraafplaats in Tielrode
en heeft daarbij natuurlijk ook aandacht voor de ge-
varieerde vegetatie.

Een beetje geschiedenis. 

Keizer Napoleon Bonaparte vaardigde op 12 juni
1804 een decreet uit met betrekking tot begraaf-
plaatsen. Veel zaken uit het decreet waren tot 20
juli 1971 nog altijd van toepassing. Zo diende ie-
dereen in een kist en in een eigen graf begraven
te worden. Dit graf mag ook op privé terrein liggen,
maar in België gebeurt het bijna nooit dat iemand
officieel een laatste rustplaats krijgt op een eigen
domein. Napoleon beval dat gemeenten met meer
dan duizend inwoners een begraafplaats buiten de
bebouwde kom dienden aan te leggen. Dergelijke
begraafplaatsen lagen minstens 25 meter verwij-
derd van woningen. 

Artikel 10 van het decreet liet toe dat personen op
de begraafplaatsen tegen vergoeding en voor on-
bepaalde duur een eigen en afzonderlijk lapje grond
konden verwerven waarop ze een grafmonument

mochten plaatsen. Dit noemt men de eeuwigdu-
rende concessie. Volgens artikel 11 diende elke
koper van een perceel op de begraafplaats een gift
te doen aan armen- en ziekenhuizen. 
Met een prachtig grafmonument dat voor onbe-
paalde duur op de begraafplaats mocht staan, wil-
den mensen (of hun nabestaanden) die het zich

konden veroorloven, tonen hoe goed, groots en rijk
ze waren. Ze wilden ook laten zien wat ze voor de
maatschappij betekenden en wat hun geloofs- of
levensovertuiging was. Door een nijpend plaatste-
kort op de begraafplaatsen en de toenames van
crematies werd in 1971 een wet gestemd die de
eeuwigdurende concessies afschafte en beperkte
tot vijftig jaar. Daardoor zullen vanaf 2021 heel wat
mooie en imposante grafmonumenten kunnen ver-
dwijnen. Om dit te voorkomen heeft de gemeente
Temse beroep gedaan op vrijwilligers om de ge-
meentelijke begraafplaatsen te inventariseren.
Men wil deze inventarisatie gebruiken om het waar-
devolle erfgoed op de begraafplaatsen te bewaren,
te beschermen en te restaureren.

Ondersteuning voor de vrijwilligers

Natuurlijk worden de vrijwilligers in Temse niet aan
hun lot overgelaten. De gemeente Temse zorgt
voor de nodige ondersteuning. De gemeente
Temse kan zelf rekenen op de hulp van Erfpunt en
Epitaaf vzw. 
Epitaaf vzw werd opgericht eind 1984 door een
groep enthousiastelingen met een persoonlijke
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en/of beroepsgebonden belangstelling voor be-
graafplaatsen, kerkhoven en graftekens. Epitaaf
vzw stelt zich tot doel de waarden – historisch, cul-
tuurhistorisch, artistiek, esthetisch, stedenbouw-
kundig en sociocultureel – van het funerair erfgoed
bij een breder publiek bekend te maken. Bij middel
van rondleidingen op begraafplaatsen, lezingen,
tentoonstellingen, publicaties enz. hoopt Epitaaf vzw
de waardering aan te wakkeren en zo bij te dragen
tot een respectvolle omgang met het funerair erf-
goed. Epitaaf vzw verleent advies bij het inventari-
seren en evalueren van begraafplaatsen en
kerkhoven en bij publicaties, tentoonstellingen, le-
zingen en studiedagen over funerair erfgoed.
Epitaaf vzw zorgde voor het op punt stellen van de
inventarisatiefiche die de vrijwilligers gebruiken. De
degelijkheid van deze fiche werd in samenwerking
met de Universiteit Gent – departement Kunstwe-
tenschappen o.l.v. prof dr. Linda Van Santvoort –
sinds 2004 getoetst op haar bruikbaarheid.
De fiche verenigt alle gegevens die over een graf-
teken kunnen worden verzameld en behandelt alle
aspecten die van belang zijn voor de valorisatie van
een begraafplaats en haar patrimoniale waarde.
Op deze fiches noteren de vrijwillige, goede zielen
wie er begraven werd, wat de bijzonderheden van
het graf zijn, uit welk materiaal het graf vervaar-
digd werd… Door het gebruik van deze fiche kun-
nen de vrijwilligers op een eenvormige basis aan
de inventarisatie meewerken. Mogelijke specifieke
informatie i.v.m. de overledene (zoals verhalen, bij-
zondere functie of beroep/hobby, gebeurtenis-
sen…) worden ook vastgelegd. De vrijwilligers zor-
gen eveneens voor foto’s die gearchiveerd worden.

Vooraleer ze aan dit gigantische werk begonnen,
kregen ze een opleiding van Erfpunt, het aan-
spreekpunt voor onroerend erfgoed in het Waas-
land. Erfpunt wil
binnen het Waasland
lokale besturen bijs-
taan om op een waar-
dige en waardevolle,
maar ook creatieve
manier om te gaan
met hun funerair erf-
goed. Naast het in-
ventariseren van 36
begraafplaatsen in
het Waasland, met de
hulp van heemkringen

en vrijwilligers, wil Erfpunt gemeenten ondersteu-
nen wat betreft het behoud en het beheer van hun
funerair erfgoed.

Met de huidige inventarisatiecampagne is de ge-
meente Temse niet aan haar proefstuk toe. De ge-
meente werkte eerder ook al volop mee aan een
thesis. Ann Depestel publiceerde in het academie-
jaar 2005-2006 een studie over de gemeentelijke
begraafplaats aan de Gasthuisstraat te Temse.
Deze verhandeling werd voorgelegd aan de facul-
teit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Kunst-,
Muziek- en Theaterwetenschappen (Universiteit
Gent). Promotor was prof Dr. Linda Van Santvoort.
Met dit werk kon men 86 waardevolle graven van
de begraafplaats langs de Gasthuisstraat op de in-
ventaris onroerend erfgoed plaatsen.

Kerkhof Tielrode een schat met parels
van graven van schatten van mensen

Breng zeker eens een bezoekje aan de begraaf-
plaats van Tielrode. Het kerkhof herbergt tal van
prachtige monumenten. De vele graven vertellen
elk een verhaal over de mensen die het dorpsle-
ven kleurden. Tussen de kille, grauwe hardsteen,
zorgen frêle plantjes, lieve teksten, stille foto’s
en intieme aandenkens voor een dankbare,
warme en menselijke toets. 

Thesis :de gemeentelijke begraafplaats aan de Gast-
huisstraat te Temse
www.scriptiebank.be/sites/default/files/cf8ff0a9ef92
be71d242e2f80f4bb569.pdf


