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“Gadverdamme, als je maar niet denk dat ik dat op school ga vertellen”. Dit was de reactie
van mijn jongste dochter toen ik als directeur van Buitenveldert aangenomen werd. Wanneer
ik enthousiast aan familie en vrienden vertelde waar ik ging werken en wat ik ging doen,
vroegen zij mij: “maar waar stond die vacature dan”? Het was duidelijk dat ik al ‘In de ban
van de begraafplaats' was.
Mensen verbinden is voor mij een grote drijfveer in het werk. Nieuwe uitdagingen aangaan
en kansen zoeken op plekken waar je dat niet verwacht. Zo was mijn eerste afspraak met de
tegenover de begraafplaats gelegen Rietveldacademie een simpele stap, later is er een
mooie samenwerking met het Amsterdams conservatorium opgebouwd.

Onze gastcolumnist is Anja Vink.
Haar achtergrond is zeer divers. Zij werkte eerst in de zorg en
bouwde een eigen zaak op in verhuurgoederen. Daarna ging
ze studeren om in de sociale sector aan de slag te kunnen
gaan. Ze werd gevraagd voor de functie van manager kinderwerk en culturele projecten. Vervolgens heeft zij jaren als
directeur/bestuurder in de welzijnssector gewerkt.
Maar zij heeft altijd gezegd dat een baan in de uitvaartwereld
haar aantrok. Ze twijfelde dan ook geen moment toen zij in
Trouw een vacature zag voor directeur R.-K. Begraafplaats
Buitenveldert in Amsterdam. Daarover zegt zij: 'Ik zag de
vacature, liep naar mijn bureau, schreef een sollicitatiebrief en
deed hem op de post'. Inmiddels is zij zes jaar directeur van
deze begraafplaats, heeft zij een grote verbouwing op haar
begraafplaats achter de rug waardoor er prachtige 24 uur
kamers zijn gerealiseerd, de condoleance ruimte vergroot is
en er een gezellige Brasserie tot stand is gekomen, in de
ruimte waar voorheen de graafmachines stonden. De Brasserie is er voor zowel bezoekers van de begraafplaats als bewoners en zakenmensen uit de buurt. De ruimtes zijn nu smaakvol, kleurrijk, gezellig en luxueus. Een ware metamorfose.
Daarnaast is zij bestuurslid van het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, redactielid van De Begraafplaats, en bestuurslid bij de Heilige Land Stichting met speciale aandacht
voor het Begraaf- en Gedenkpark.

Twee jaar geleden ontdekte ik via internet dat er een Europese Week van de Begraafplaats
bestond. Hoe Europees is dit eigenlijk? Deze week werd gelanceerd door de Association of
Significant Cemeteries in Europe (ASCE) (www.significantcemeteries.org). Momenteel zijn er
zo’n 150 begraafplaatsen uit meer dan twintig landen bij deze organisatie aangesloten. Toen
ik dit las wilde ik er meer van weten. Het blijkt dat de begraafplaatsen Westerveld en Moscowa zijn aangesloten. Het is echter geen verplichting zich bij de ASCE aan te sluiten. Los
van de ASCE bundelden elf jaar geleden de Vlaamse funeraire verenigingen Epitaaf en Grafzerkje hun krachten om een programma voor begraafplaatsen aan te bieden. Zie via Google:
België, week van de begraafplaatsen.
Daarmee is bij mij het idee geboren om hieraan navolging aan te geven in Nederland. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet, diverse begraafplaatsen in Amsterdam doen mee. Iedere begraafplaats geeft zelf aan wat zij wil laten zien en wil doen. Inmiddels komen wij elke
twee maanden bij elkaar om door te spreken wat ieder doet en stemmen wij de programma's op elkaar af. Ook wordt er gezamenlijk naar de publiciteit gekeken. Maar zou het niet
mooi zijn als er nog meer begraafplaatsen in deze week iets organiseren en dat men zich
kan aansluiten bij het programma?
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen heeft zich bereid verklaard om mee te denken. Zowel bij het zoeken naar begraafplaatsen die mee willen doen, als bij het bekend maken van het programma. Ook De Terebinth wil graag meedoen.
Waarom ik deze week wil stimuleren? Begraafplaatsen zijn prachtige stilteplekken en wij
willen deze plaatsen van rust onder de aandacht brengen, ze mogen niet verloren gaan.
Ik vind het een geweldig idee, wanneer straks zoveel mogelijk begraafplaatsen uit Nederland
betrokken zijn bij de Europese Week van de Begraafplaats. Daarmee tonen begraafplaatsen
hun kracht en schoonheid.

voor reactie en contact: directie@begraafplaats-buitenveldert.nl
website: www.begraafplaats-buitenveldert.nl
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