TAFOFIEL 12 – 2012

Sinds februari 2010 mag u van Epitaaf vzw op gepaste tijd een nieuwsbrief in uw mailbox
verwachten. Wij hopen u op deze manier beter en sneller te informeren over onze activiteiten.
Worden behandeld in deze Tafofiel 012

1. Epitaaf vzw, een korte voorstelling van een vereniging van gedreven vrijwilligers
2. Rondleidingen
3. Open deur dagen 2012
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4. Lidmaatschap 2012

De naam Tafofiel, uit het Grieks "taphos" = graf, en "philos" = vriend, een gepaste naam dus
voor de elektronische nieuwsbrief van Epitaaf vzw.
Veel leesplezier.
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Epitaaf vzw
Korte voorstelling van een vereniging van gedreven vrijwilligers
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Epitaaf vzw werd opgericht eind 1984 door een groep enthousiastelingen met een persoonlijke en/of
beroepsgebonden belangstelling voor begraafplaatsen, kerkhoven en graftekens.
De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging -met afschaffing van de
eeuwigdurende concessies- was immers de oorzaak van de gestadige teloorgang van het funerair
erfgoed. Graftekens waarvan de concessie niet meer verlengd werd door de familie konden vanaf
dan geruimd worden.
Epitaaf vzw huist in het voormalig atelier van de grafbeeldhouwers Salu aan de ingang van de
begraafplaats van Laken waar ze haar museum en documentatiecentrum in ondergebracht heeft.
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Meer dan een eeuw lang bleven de beeldhouwers Ernest Salu I, II en III zich toeleggen op funeraire
beeldhouwkunst en de realisatie van grafmonumenten, aan de rand van het Kerkhof van Laken: het
Père Lachaise van Brussel. In deze nog authentiek bewaarde ateliers stelt Epitaaf haar omvangrijke
collectie gipsen tentoon.
In een open depot wordt de gipsotheek van Salu en Beernaert bewaard. Verder bevat de collectie
ondermeer werken van de meest gerenommeerde 19de eeuwse beeldhouwers zoals G. Geefs, J.
Dillens e.a.
Het opzet is om dit Museum voor Grafkunst aan te vullen met tijdelijke tentoonstellingen n.a.v.
ondermeer Open Monumentendag en/of Erfgoeddagen. In het verleden werden zo al verschillende
funeraire thema’s in de aandacht gebracht.
De collectie omvat ook een belangrijk archiefdepot met ondermeer ontwerpen voor graftekens en
foto’s van zowel de beeldhouwers Salu als van het huis Beernaert. Deze documenten laten toe
inzicht te verwerven in het ontstaan en het creatieproces van de funeraire kunst
en architectuur. Verder beschikt epitaaf ook over een gespecialiseerde bibliotheek.
Voelt u zich geroepen om een handje toe te steken bij de diverse activiteiten van Epitaaf en/of in het
beheer en onderhoud van het Museum van Grafkunst, laat het gerust weten.
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Rondleidingen door Epitaaf vzw
Aanvraag richten aan: info@epitaaf.org

4

foto Nadine Tassel

Op aanvraag kan voor groepen (max.22 personen per gids) een programma op maat opgesteld
worden:
Laken en de klassiekers—bezoek aan een 20-tal topmonumenten op de Lakense begraafplaats en aan
het museum voor grafkunst en de collectie.
Thematische rondleidingen (vrouwen en de funeraire cultuur, kinderrondleiding etc.) op de Lakense
begraafplaats en bezoek aan het museum voor grafkunst en de collectie
· Bezoek aan de begraafplaats van Elsene (Brussel)
· De begraafplaats van Brussel (Evere) en de art nouveau in de funeraire cultuur
· De begraafplaats van Ukkel Dieweg

Tarieven : afhankelijk van de gekozen formule, richtprijs 175 € per groep
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OPEN DEURDAGEN
Museum voor Grafkunst, O.L.V. - Voorplein 16, 1020 Laken

U bent welkom in het Museum voor Grafkunst op de volgende dagen in 2012
-zondag 22 april: Erfgoeddag
-zondag 5 mei: ledendag i.s.m. Davidsfonds
-zondag 3 juni: ook rondleiding n.a.v. de Week van de Begraafplaatsen
-Juli en augustus gesloten
-zaterdag 15 en zondag 16 september: Open Monumentendagen

Meer informatie wordt tijdig verstrekt op www.epitaaf.org/actueel.html
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LIDMAATSCHAP EPITAAF 2012
U kan zich melden als lid van Epitaaf door het overschrijven van 25 euro op rekeningnummer: 0682039260-56, met vermelding van naam, adres en “lid 2012”.
Dankzij uw lidmaatschap kunnen we blijven ijveren voor het behoud van waardevolle graftekens in
Vlaanderen en Brussel én steekt u ons een hart onder de riem bij het onderhoud van het Museum
voor Grafkunst. Wij zullen u op regelmatig tijdstippen informeren over onze eigen werking en ruimer
nieuws bezorgen over alles wat het funeraire betreft. Daarnaast hebt u gratis toegang tot het
Museum voor Grafkunst en organiseren we ledendagen.
·
25 € gewoon lid
· 125 € steunend lid
· 1500 € beschermend lid
overschrijven op rekeningnummer: 068-2039260-56
IBAN: be20 0682 0392 6056
BIC : GKCCBEBB
Voor de registratie en communicatie is het belangrijk om bij de overschrijving melding te maken van
de naam van het lid, met adres, e-mail, jaartal lidmaatschap en één van de hierboven vermelde
termen.
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