Advies Cultuurraad - 04 september 2019
Betreft: 1) definitie kunstenaar
2) begraafplaats kunstenaars
Op 02 september 2019 heeft Sophie Desmet, cultuurfunctionaris, de GRC-voorzitter laten weten dat

haar collega van de dienst burgerzaken advies vraagt over het begraven van kunstenaars in de
“kunstenaarsallee” op de nieuwe begraafplaats van Sint-Martens-Latem, waar o.a. Edgar Gevaert
begraven ligt.
De vraag aan de GRC was tweeërlei:
1) Sophie werd gevraagd een definitie te geven van wat een kunstenaar is;
2) advies geven over de aanvraag van een Latems kunstenaar betreffende zijn begraafplaats.
Het advies werd verwacht tegen 05 september om 14u.
De GRC-voorzitter heeft op 02 september de vraag voorgelegd aan het dagelijks bestuur, aan de GRCdeskundige Eddy Vaernewyck en aan de externe deskundige Albert Haelemeersch.
De adviezen hieronder zijn het resultaat van de input van alle leden van het dagelijks bestuur en van
Eddy. Albert was niet in de mogelijkheid advies te geven.
Advies m.b.t. de definitie van wat een kunstenaar is
Het is onmogelijk om op twee dagen tijd een goede definitie te geven.
Advies m.b.t. de aanvraag van een Latems kunstenaar betreffende zijn begraafplaats

De aanvraag lokte meerdere bedenkingen en vragen uit, o.a.
- is onderscheid in begraafplaatsen echt nodig? In de dood is iedereen toch gelijk!?
- een kunstenaarsallee is een fijn concept, maar een goede definitie van ‘kunstenaar’ is noodzakelijk;
- moeten we een opsplitsing maken tussen amateur- en professionele kunstenaars in de
kunstenaarsallee?
- verdienen enkel kunstenaars een afzonderlijke plek op het kerkhof? Wat met andere verdienstelijke
inwoners?
- een speciale begraafplaats moet worden ‘verdiend’ of ‘aangeboden’ in plaats van er zelf om te
vragen.
Jammer voor de aimable man maar vanuit een objectieve invalshoek en zonder afbreuk te doen aan
zijn kunstenaarsverdiensten, geeft de meerderheid van de leden van het dagelijks bestuur en de
geconsulteerde GRC-deskundige een negatief advies.

Martine Vanhoucke
Voorzitter GRC
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