Koninklijke Heemkring Lokeren

De Souvereinen
Lokeren, 30 maart 2021
Extra Nieuwsbrief
Beste lezer,
De bijdragen “Kaalslag op onze kerkhoven” en “Het grafmonument van Beuckel” waren
reeds eind december 2020 klaar om opgenomen te worden in ons tijdschrift. Sindsdien
is er veel water naar de zee gelopen.
Bijna twee jaar geleden ging er op het Oud Kerkhof van Lokeren een grote “ruiming”
door. We werden allemaal door de snelheid waarmee die doorging verrast. Gedane
zaken nemen echter geen keer. We keken verweesd naar de vele kale plekken, maar
dachten dat het ergste nu wel voorbij zou zijn, dat het allemaal wat rustiger aan zou
gaan, maar niets is minder waar. Terug staan er massaal veel plakkaten op het Oud
Kerkhof, ook bij zerken waarvoor we reeds de voorbije jaren in de bres zijn
gesprongen. Men maakt er ons vanuit het stadhuis op attent dat er twee soorten
borden zijn: deze waarop vermeld wordt dat er ruiming volgt indien de concessie niet
verlengd wordt en deze waarbij de schade aan het graf vermeld wordt. Maar de onrust
is groot dat, na september, weerom veel zerken zullen verdwijnen, waarvan een aantal
eigenlijk bewaard zouden moeten blijven.
De heemkring speelt reeds jaren met de gedachte om een werkgroep rond “funerair
erfgoed” op te richten, omdat individuele tussenkomsten weinig aarde aan de dijk
brengen, maar tot voor kort was daar geen draagvlak voor. De “tweede plakkatengolf”
die nu aan de gang is brengt hier verandering in.
Eind januari zijn we vanuit de heemkring erin geslaagd een aantal mensen rond ons
te scharen, die vanaf nu deel willen uitmaken van deze werkgroep. Op dit ogenblik
staat het Oud Kerkhof op de Oude Bruglaan bovenaan de lijst, maar het is de bedoeling
om waakzaam te zijn op al onze kerkhoven. Ideaal is extra medewerkers aan te
trekken die dicht bij een van onze kerkhoven van Heiende, Oudenbos, Eksaarde,
Daknam en Doorslaar wonen . Alle medewerking is welkom.
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Werking van de werkgroep “funerair erfgoed”
In een schrijven aan schepen Marina Van Hoorick, verantwoordelijk voor Erfgoed,
schepen Claudine De Waele, verantwoordelijk voor Kerkhofbeleid, stadsarchivaris
Nathalie Ferket en Leen Heyvaert, conservator van het Stadsmuseum, hebben we de
oprichting en werkmethode van onze werkgroep meegedeeld.
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We vertrekken steeds van de database, opgesteld door Anne-Mie Havermans,
in opdracht van het stadsbestuur. Het gaat hier om een zeer degelijke,
professionele benadering van de Lokerse kerkhoven.
We bakenen de “erfgoedzones” af (op advies van Erfpunt-Waasland). Het
weghalen van een “minder interessant graf” kan verzakkingen teweegbrengen
bij de te behouden grafzerken en zo onnodige kosten met zich meebrengen.
We werken met twee lijsten: een lijst “zeker te bewaren grafzerken” en een lijst
“te bewaren ornamenten”, nodig voor die graven die zeker geruimd zullen
worden.
Een eerste editie van deze twee lijsten voorzien we reeds in de loop van mei;
deze zullen steeds overhandigd worden aan de desbetreffende schepenen, het
Stadarchief en het Museum.
Het zou wenselijk zijn dat deze lijsten, telkens we die aanbieden, grondig
besproken worden binnen de Erfgoedcommissie.

We hebben het stadsbestuur gevraagd om deze “plakkatenslag” minstens een jaar
“on hold” te zetten. Ons leven staat trouwens al ruim een jaar “on hold”, het is
moeilijk werken voor iedereen en iedere vereniging. Kunst en vliegwerk is nergens
goed voor. Bovendien is er momenteel totaal geen nood aan begraaf-plaatsen: ook
het Nieuw Kerkhof onderging een grote ruiming en herinrichting. Schepen Claudine
De Waele, verantwoordelijk o.a. voor het kerkhofbeleid, heeft ons verzekerd dat er
dit jaar geen ruiming zal doorgaan.
Als het om historisch erfgoed gaat, moeten we dikwijls als argument gebruiken: we
hebben niet veel, we moeten ervoor zorgen dat we het weinige goed bewaren.
Voor het Oud Kerkhof geldt dit niet: het is een van de oudste van België met
monumenten die een degelijke kunsthistorische waarde hebben, die Lokeren
overstijgt. We kunnen niet dulden dat deze waardevolle monumenten verwaarloosd
of zomaar “geruimd” worden. We gaan er samen met veel andere Lokeraars werk
van maken.
“Erfpunt Waasland” verwacht in de loop van 2023 een volledige lijst van ons
“funerair erfgoed”.

Het bestuur
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