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NOORDENWIND

EVENEMENTEN

De themadag 5000 jaar begraven in het Gooi is verplaatst naar 22 au
gustus a.s. en de bijeenkomst van het Platform Funerair Erfgoed: kerken
visies naar 14 oktober. Zie het vorige nummer van Terebinth voor de
programma’s.
De themadag Begraven in ’s-Heerenberg vindt plaats op 10 oktober a.s.
Zie het volgende nummer van Terebinth voor het programma.
N.B. Deze activiteiten zijn onder voorbehoud van (komende) coronamaat
regelen. Zie terebinth.nl voor de actuele stand van zaken.
Aangezien evenementen tot 1 september a.s. niet zijn toegestaan, is ook

In deze columns neemt Koos Brandon Bravo uit Groningen, redacteur van de millenniumgeneratie, de lezer
mee in haar visie op funerair erfgoed. Welke rol spelen sociale media? Hoe kijken haar leeftijdgenoten
naar begraafplaatsen? Leeft funerair erfgoed online?
En hoe ziet de toekomst voor funerair erfgoed eruit?
Een frisse wind waait door erfgoedland.

het Weekend van de Begraafplaats vervallen. De werkgroep Weekend van

Online naar de begraafplaats?

de Begraafplaats hoopt in 2021 het Weekend te kunnen houden van 28-

De Hortus Botanicus Amsterdam zet in april 2019 de eerste afleveringen van een podcast ‘Podplanten’ online.
Hierin gaat Jan Jaap Hubeek met Arend Wakker, bioloog
en rondleider, elke aflevering op zoek naar een verhaal
in de Hortus. In aflevering #6 vertelt Arend Wakker over
het Sint-Antonieskerkhof (1640-1866) dat naast De Hortus ligt. Of eigenlijk lag, want inmiddels is het grootste
gedeelte van de overblijfselen herbegraven op De Nieuwe Ooster.
Hoewel ik mijn scriptie heb geschreven over funerair
erfgoed en het gebouw waar de opleiding gevestigd is
tegenover de Hortus ligt, had ik nog nooit over dit verdwenen kerkhof gehoord. Daarentegen luister ik, en vele
mensen met mij, naar podcasts. Een podcast is eigenlijk
een nieuwe vorm om mondeling verhalen door te geven.
In een geluidsfragment gaan twee of meer mensen in gesprek over een onderwerp. De podcast is de afgelopen jaren enorm populair geworden. Elk onderwerp, elk genre
is met een druk op de knop te luisteren. En meestal gratis.
Meerdere erfgoedinstanties zoals het Rijksmuseum, Stedelijk Museum en natuurlijk De Hortus zijn ingehaakt
op deze trend. En dit leidt tot mooie dingen. Zo krijgt
namelijk een hele groep mensen de mogelijkheid om in
contact te komen met onderwerpen die voorheen niet
binnen handbereik lagen. Hoewel ik mijzelf best wil omschrijven als een persoon die dol is op de natuur, had ik
niet verwacht dat ik een kwartier zou luisteren naar een
verhaal over de Oostkaapse broodboom.
Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Door ‘Podplanten’
hebben mensen ineens wat meegekregen over een stukje
funeraire historie van Amsterdam. De Hortus is overigens
niet de enige met een podcast over een begraafplaats.
NPO radio1 schetst met ‘The Dead Society’ een beeld van
bekende en minder bekende doden op begraafplaats
Soestbergen te Utrecht. De VPRO heeft in de serie ‘1 minuut’ een reeks afleveringen op begraafplaatsen. En in
de serie ‘Ongesigneerd’ vertelt in aflevering 10 onder anderen Babs Bakels van uitvaartmuseum Tot Zover over De
Nieuwe Ooster.
‘Podplanten’ gaat over flora. ‘Ongesigneerd’ over onopvallend design. En toch komen beide uit bij een begraafplaats. Juist deze verschillende aspecten van een
begraafplaats lenen zich uitstekend voor podcasts. Podcasts zijn een trend waar ook het funerair erfgoedveld op
in kan haken. En dan niet om een nieuwe doelgroep voor
zich te winnen, maar om een nieuwe generatie kennis te
laten maken met de verschillende en interessante kanten
van een begraafplaats.

30 mei, met het al voor 2020 gekozen thema 'Begraafplaatsen: vol liefde'.

Toegangspoort van het Sint-Janskerkhof in Laren. Foto Korrie Korevaart

IN MEMORIAM

JAN VAN DER WOUDE
Op 18 februari is Jan van der Woude in zijn 92ste levensjaar overleden. Hij had als referendaris bij de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten de begraafplaatsen in zijn portefeuille. Vanuit die hoedanigheid was hij vanaf de oprichting van Terebinth in 1986 lid van
het bestuur. Daar hield hij zich vooral bezig met de Wet op de lijkbezorging die in 1991 werd gewijzigd. Hoewel Jan nauw contact had
met de wetgevers, vond hij het resultaat onvoldoende. De nieuwe
wet had volgens Jan geen ethisch fundament: de vrijheid van de burger, de nabestaande kreeg zijns inziens onvoldoende aandacht.
Jan kon ook bevlogen praten over het funerair erfgoed. Hij had zich
grondig verdiept in de akkers van ons verleden. Dit was de titel van
zijn boek waarin hij al even gedreven uitlegde hoe belangrijk begraafplaatsen zijn als materiële uiting van onze geschiedenis en als groen
rustpunt voor onze rusteloze samenleving.
Jan heeft ook jarenlang aan de Bestuursacademie cursussen over het
beheer en behoud van begraafplaatsen gegeven. Hier droeg hij bij
aan het herstel van de zorg rond dood en rustplaats, door de gemeenteambtenaren de ogen te openen voor het maatschappelijke belang
van begraafplaatsen. Jan leverde met zijn activiteiten een belangrijke
bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstelling van Terebinth.
Wim Cappers
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