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Vandaag zou de eerste dag van het Weekend van de
Begraafplaats 2020 zijn. Maar het Weekend is, zoals wij
u eerder berichtten, vanwege de maatregelen rond de
coronacrisis afgelast.

Koos Brandon Bravo (27) is
afgestudeerd op het
onderwerp funerair erfgoed
aan de Reinwardt Academie.
Liefde en de begraafplaats

Voor volgend jaar staat het Weekend van de Begraafplaats
wederom op de agenda. Op 28, 29 en 30 mei 2021 houden
de begraafplaatsen in Nederland Open Huis. Ook het thema
‘Begraafplaatsen: vol liefde’ verhuist mee naar 2021. In de
komende maanden zullen we u van tijd tot tijd op de hoogte
houden van het Weekend van de Begraafplaats 2021 en het
thema.

Een bundeling van 38 bijzondere
interviews met bekende Nederlanders
over hun begraafplaatsgevoel.
Interviews en fotografie: Anna Kroon.
Met fotoportretten van alle
geïnterviewden - 88 pagina's - € 15,-.
"Je ziet op een begraafplaats dat bijna iedereen van
iemand gehouden heeft, dat vrijwel iedereen wel door
iemand gemist wordt. Als je dan doemgedachten hebt over
de wereld, dan is een uurtje begraafplaats heel goed om te
beseffen wat een liefde er ook is."
- Ester Naomi Perquin, dichteres en schrijfster
Vanwege het coronavirus is de verschijningsdatum
verplaatst naar eind oktober. Reserveer het boek nu en u
betaalt geen portokosten. Reserveer via de website of stuur
een mail.

'Begraafplaatsen: vol liefde' is
het thema van het Weekend van
de Begraafplaats 2021.
Des te meer reden om nu onze
prachtige dorps- en stadsoases
te gaan ontdekken, met de benenwagen of de fiets.

Liefde is misschien niet de
eerste connectie die iemand
legt met een begraafplaats.
Het lijken misschien ook twee
tegenstrijdige onderwerpen.
Voor velen staat een
begraafplaats gelijk aan de
dood en vergankelijkheid.
Maar als je een geliefde bent
verloren weet je heel goed dat
er niet zoiets als ‘tot de dood
ons scheidt’ bestaat.
Je hoeft maar een keer een
begraafplaats te hebben
bezocht om dit zelf kunnen
zien en ervaren. De liefde
staat letterlijk op stenen
gekerfd. Bloemen, stenen en
mooie monumenten. Een van
de meest bekende uitingen
van liefde op een
begraafplaats is ‘Het graf met
de handjes’. Dit monument is
door velen zo uitvoerig
beschreven dat ik jullie dit
niet nog eens ga aandoen.
Maar de bekendheid toont wel
aan dat veel mensen
meevoelen met deze liefde.
Op een begraafplaats is liefde
te vinden op zoveel manieren
en niveaus. De monumenten
zelf natuurlijk, maar ook de
mensen die hiervoor zorgen.
De mensen die geliefden
bezoeken of met fascinatie een
rondleiding volgen. En
misschien ook wel de mensen
die hier graag over schrijven.
Ik ben natuurlijk een hopeloze
romanticus als ik dagdroom
over een wandeling over PèreLachaise naar het graf van
Oscar Wilde. Ik heb liefde
voor begraafplaatsen.
Het Weekend van de
Begraafplaats in 2021 is een
ideaal moment om onze liefde
voor de begraafplaats te delen,
maar ook om over liefde op de
begraafplaats te leren. Ik denk
dat elke begraafplaats wel een
bijzonder verhaal, een
bijzonder graf of een
bijzondere beheerder heeft. Of
misschien juist een hele
bijzondere bezoeker.

Er ligt vast wel een bijzondere begraafplaats of een mooi
kerkhof bij u in de buurt. Het boek met wandelingen op
begraafplaatsen, Over de groene zoden, is helaas
uitverkocht. Er wordt gewerkt aan deel 2 (met nieuwe
wandelingen door alle provincies), dat eind dit jaar
verschijnt.
Voor uw broodnodige rust en beweging, kunt tot 12 juni een
gratis pdf van deel 1 aanvragen via bureau@terebinth.nl
(na 12 juni kost de pdf €7,50). U kunt ook meteen
doorgeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden van de
verschijning van deel 2.

Thema van de Open Monumentendagen is:
leermonument. Ruim bezien is elk historisch monument
(kasteel, kerk, molen) een leermonument, want van alle
monumenten valt iets te leren.
Specifieker opgevat kan het ook gaan over monumenten die
iets met de geschiedenis van het leren te maken hebben.
Met name in onderwijsgebouwen valt onze
onderwijsgeschiedenis te beleven, zo bericht de website
van de Open Monumentendagen. Maar niet elk dorp heeft
een interessant historisch schoolgebouw. Denk ook aan
begraafplaatsen en kerkhoven, want daar zijn de graven
van de mensen uit onze onderwijsgeschiedenis te vinden:
juffen, meesters en leerlingen…

Het Weekend van de
Begraafplaats wordt
georganiseerd door de
Landelijke Organisatie van
Begraafplaatsen (LOB), de
Branche Vereniging
Ondernemers
Begraafplaatsen (BVOB)
en stichting Terebinth.

Aanvullende informatie
over het Weekend van de
Begraafplaats is te vinden
op de website. ‘Het
Weekend’ is ook zichtbaar
via social media: Facebook
en Twitter.

Ideeën voor de invulling
van een activiteit, een
eigen verhaal of foto over
het thema
'Begraafplaatsen: vol
liefde', stuur een mail naar
Weekend van de
Begraafplaats.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u wvdb@begraafplaats.nl toe aan uw adresboek.

