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KWB-lokaal, Kostersvoetweg Weerde
(zijwegje tussen de Dorpsstraat en de Pastorijstraat)

Begraven is voor de eeuwigheid
Begrafenisrituelen zijn zo oud als de mens zelf, maar onze
“moderne” manier van begraven danken we aan keizer Jozef II.
Door recentere evoluties, zoals de afschaffing van de eeuwigdurende concessie (1971) en een groeiende toename van crematie, komt
ook die begrafeniscultuur onder druk te staan. Vandaag worden
oude zerken en grafkapellen gewaardeerd voor hun erfgoedwaarde
(“ funerair erfgoed”) en herinneren ze ons aan een materiële begrafeniscultuur de op een aantal generaties is verloren gegaan.
Linda Van Santvoort loodst ons door twee eeuwen grafkunst en toont hoe hedendaagse begraafplaatsen hun uitzicht hebben gekregen. En belangrijk: hoe kunnen we dit materiële funeraire
erfgoed ook voor de toekomst veilig stellen?

Boekvoorstelling

Marc De Smedt

Van wieg tot graf
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