Herinneringsbos
programma en sprekers

Symposium ‘Rites de Passage’
natuur als herinnering

Donderdag 2 april 2015, 13.00 - 18.00 uur
Locatie: Aula Crematorium Tilburg,
Karel Boddenweg 5, Tilburg

Initiatiefgroep herinneringsbos nodigt u van harte uit voor een unieke bijeenkomst rond rituelen en
groen. Het symposium ‘Rites de Passage’ heeft als doel om inzicht te geven op welke manier rituelen een
bijdrage kunnen leveren aan natuurontwikkeling. De gedachte daarbij is dat bomen in staat zijn de markering
te vormen van belangrijke momenten in het leven. De verschillende transities als een geboorte, een huwelijk,
een jubileum en tenslotte afscheid nemen van het leven worden gevierd of herdacht. De boom is de vitale
verbinding met de natuur en maakt mensen bewust van de cyclus van het leven. Op donderdag 2 april 2015
gaan onderzoekers, professionals, gemeentelijke en provinciale overheid en andere belangstellenden met
elkaar in gesprek over het onderwerp natuur als levenselixer en als teken van herinnering.
pro g ram m a
12.30 Ontvangst deelnemers symposium
13.00 Welkomstwoord
Gastvrouw Mariëlle van den Heuvel – directeur Crematorium Tilburg e.o.
Dhr. Mario Jacobs – wethouder gemeente Tilburg
Dhr. Jasper Mikkers – stadsdichter gemeente Tilburg
13.20 Sessie 1
Lezing: “Funeraire cultuur in de natuur” – Dr. Wim Cappers
Lezing: “Herdenkingscultuur en het recht om uitgewist en vergeten te worden” – Dr. Tineke Nugteren
Interactieve discussie
15.00 Pauze
15.15 Sessie 2
Lezing: “Bottom-up natuurontwikkeling in Noord Brabant” – Dhr. Martien van Bavel
Lezing: “Natuur is een beleving op zich” – Dhr. Frans Kapteijns (Boswachter Frans)
Interactieve discussie
16.45 Finale paneldiscussie met sprekers
17.30 Afsluitende borrel

Dhr. Frans Kapteijns – Boswachter Frans Kapteijns werkt al bijna 25 jaar bij Natuurmonumenten.
Daarnaast is hij contactpersoon voor het Oisterwijkse team biodiversiteit en natuurgids bij het
IVN. Sinds een paar jaar is hij de pr-boswachter voor Brabant en Limburg. In zijn vrije tijd is hij
contactpersoon van het B-team (Biodiversiteitsteam) in Oisterwijk, docent bij het IVN Oisterwijk,
redacteur Stuifmail (natuurrubriek op de radio) bij Omroep Brabant en vaste gast bij het NPO 1
radioprogramma Dit Is De Dag (DIDD) op onregelmatige zaterdagen.
Dhr. Martien van Bavel – Martien van Bavel werkt inmiddels al bijna 10 jaar voor de provincie
Noord-Brabant in verschillende functies. Zijn focus ligt op het ontwikkelen van het Brabantse
buitengebied. Als projectleider van Werkeenheid Natuurnetwerk trekt hij op dit moment namens de
provincie, waterschappen, natuurorganisaties en een aantal andere partijen, aan de realisatie van
natuurprojecten in de provincie. Hierbij worden onder andere bottom-up initiatieven ondersteund.
Dr. Wim Cappers – Wim Cappers is historicus en heeft zich sinds zijn studietijd gespecialiseerd
in de geschiedenis van de funeraire cultuur in Nederland. Hij publiceerde een paar boeken over
diverse thema’s en is in 2012 op dit onderwerp gepromoveerd. Hij schrijft ook voor vakbladen en
het publiekstijdschrift Terebinth over funeraire cultuur. Zo geeft hij de samenleving vanuit het
verleden handvaten om te reflecteren op een bewuste omgang met de dood in het heden en de nabije
toekomst. Tijdens het symposium komt hij vanuit de geschiedenis met enkele voorbeelden om het
thema herinneren en natuur in een breder kader te plaatsen.
Dr. Tineke Nugteren – Tineke Nugteren is indologe en als religiewetenschapper verbonden aan de
Universiteit van Tilburg. Zij gaat in haar presentatie dieper in op boomsymboliek en op de spanning
tussen herdenkingscultuur en het recht om uitgewist en vergeten te worden. Het lijkt namelijk zo
vanzelfsprekend. We vieren een leven, we gedenken een uniek persoon. We proberen over het gat
heen te praten; zin en betekenis te geven aan het einde. We maken het draaglijk met ritueel getuttel.
In al die onhandige pogingen staan sommige symbolen van hoop en voortgaand leven er letterlijk
met kop en schouders bovenuit: bomen.
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Aanmelden via: herinneringsbos@gmail.com
Deelname bijdrage: € 25,– contant te voldoen bij entree

De initiatiefgroep herinneringsbos Hart van Brabant wordt gevormd door: Gerard Berkelmans (initiatiefnemer De
Groene Kamer), Ester van Eijck (initiatiefnemer Landgoed Leijkant), Marielle van den Heuvel (directeur Crematorium
Tilburg e.o.), Joyce Sengers (Stichting een&al natuurbegraven), Harriet van der Vleuten (Uitvaartbegeleiding
Harriet van der Vleuten), Tine van de Weyer (beeldend kunstenaar, initiatiefnemer Herinneringsbos [2011])
Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

