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Gunt u uw leeftijdsgenoten een 

plezierige laatste fase van hun  

leven? Ook na uw overlijden kunt  

u van betekenis zijn voor deze 

ouderen. U zou er bijvoorbeeld 

voor kunnen kiezen het Nationaal 

Ouderenfonds op te nemen in uw 

testament. 

In ons land leven 200.000 extreem 

een zame ouderen, die maar eens  

per maand iemand spreken.  

Het Ouderen fonds helpt deze 

mensen door hen via sociale 

activiteiten en diensten met elkaar 

in contact te brengen.

Wilt u ons ook helpen om deze 

ouderen een beter toekomst-

perspectief te bieden? Via een 

schenking of een gift maakt u  

het verschil. 

U kunt nalaten aan het 
Nationaal Ouderenfonds 

Voor meer informatie: www.ouderenfonds.nl/nalaten of  

neem telefonisch contact op met Peter Nicolasen via 030 656 7774.
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AFSLUITEN EN 

VOORUITKIJKEN
Het overlijden op zich is een kantelmoment in het leven 
waar niemand omheen kan. Bij uitvaartverzorging is het 
zelfs iets waar wij dagelijks mee worden geconfronteerd. 
Feitelijk is het vervolg: afsluiten en vooruitkijken. Die 
begrippen komen in deze editie van Vredehof toBe in een 
aantal artikelen uitgebreid aan de orde.

De rol die Nederland speelt bij de identificatie van slachtof-
fers van de ramp bij vlucht MH17 heeft daar alles mee te 
maken. Je kunt als nabestaande pas echt afsluiten als er 
daadwerkelijk identificatie van het slachtoffer heeft plaats-
gevonden. Dat de ramp op 17 juli heeft plaatsgevonden 
en nu nog steeds niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd, 
geeft aan hoe belangrijk dit moment is en waarom zo 
zorgvuldig met dit ‘afsluiten’ wordt omgegaan.
Vaak zijn gebeurtenissen zo ingrijpend, dat ze nooit echt 
kunnen worden afgesloten. De bevrijding was de afsluiting 
van de oorlog, maar voor veel nabestaanden van de 
slachtoffers is die periode nog steeds niet echt afgesloten. 
Dat blijkt wel uit de activiteiten van de Stichting Levend 
Verleden Oost Nederland en hun initiatief tot het leggen 
van Stolpersteine ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van het naziregime. De belangstelling voor deze gedenk-
steentjes is groot. Ook de afdeling verkeersongevallen-
analyse (VOA) van de Nationale Politie doet haar 
onderzoek- en analysewerkzaamheden in het kader van 
afsluiten. In deze uitgave leest u daar meer over.

Vanuit onze rol en functie rondom het overlijden, is het 
voor Vredehof zeker geen vanzelfsprekendheid dat wij bij 
al deze elementen van afsluiten betrokken zijn. Het past 
echter wel bij onze uitgangspunten en verantwoordelijkhe-
den om deze rollen op te pakken en adequaat in te vullen.

Vooruitkijken is in deze editie vooral letterlijk genomen, 
vanuit de dagelijkse praktijk. De verbouwactiviteiten van 
Uitvaartcentrum Almelo passen daarin, opdat wij ook in de 
komende jaren in staat blijven om te kunnen voldoen aan 
de wensen van nabestaanden. Dat geldt ook voor de door 
Vredehof opgerichte Stichting Gelden Vooruitbetaalde 
Uitvaarten die garanties en zekerheden biedt ten aanzien 
van de invulling en uitvoering van een uitvaart. 
Informatie geven ten behoeve van protocollering en 
kennisoverdracht hoort ook bij vooruitkijken. Vandaar de 
digitalisering van de Vredehof Wijzer bij Overlijden en om 
diezelfde reden natuurlijk ook deze voorjaarsuitgave van 
Vredehof toBe.

Ik wens u veel informatief leesplezier.

VOORWOORD

HERMAN WORMGOOR

Algemeen directeur
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‘ Elke kist die aankomt in Hilversum krijgt eerst 
een nummer. Bij de overdracht aan de familie 
heeft het slachtoffer een naam’
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Hij is niet alleen directeur van Vredehof Uitvaartverzorging, Pedro 

Swier is ook kernlid van het Landelijk Team Forensische Opsporing. 

De afgelopen maanden was hij nauw betrokken bij de identificatie 

van de slachtoffers van de MH17, het vliegtuig van Malaysia Airlines 

waarbij 297 mensen omkwamen. 

‘ Wij geven de 
slachtoffers een naam 
én een identiteit’

Toen op 17 juli 2014 de Boeing 777 van Malaysia 
Airlines, beter bekend als vlucht MH17, boven 
Oekraïne neerstortte, stond Pedro Swier met zijn 
gezin op het punt om op vakantie te gaan. “Wat 
doe je dan?”, zegt Pedro. “Dan ga je met je gezin 
overleggen. Gelukkig staat mijn vrouw in zo’n situ-
atie altijd volledig achter mij. En gelukkig heb ik 
ook een werkgever, Vredehof, die mij alle ruimte 
geeft om dit werk, naast mijn gewone werkzaam-
heden te kunnen doen. Wat we niet konden weten, 
is dat de inzet bij deze ramp zo lang zou gaan 
duren.” Nu, ruim negen maanden na de crash is 
Pedro nog steeds actief betrokken bij het proces.
 
Waardigheid
Het begon voor Pedro allemaal met de vuurwerk-
ramp in zijn eigen woonplaats Enschede in 2000. 
Vanaf dat moment werd hij vast kernlid van wat 
toen nog het Rampen Identificatie Team heette. 
Vanuit die functie reisde hij in 2004 ook naar 
Thailand om daar te helpen bij de identificatie 
van de slachtoffers van de tsunami. Daarnaast was 
hij betrokken bij de identificatie van de militairen 
die omkwamen tijdens de Nederlandse missie in 
Uruzgan en bij vele andere inzetten. En nu dan het 
vliegtuigongeluk in Oekraïne waar 297 mensen de 
dood vonden. Pedro: “Elke opdracht is opnieuw 
bijzonder, maar nu ging het om heel veel slachtof-
fers. In Thailand ben ik zeven weken aan het werk 
geweest, met de MH17 zijn we al meer dan negen 
maanden bezig.” 

Pedro Swier identifi ceerde de slachtoffers van MH17

Pedro was erbij vanaf het eerste uur en heeft elke 
kist zien binnenkomen. “Het was heel indrukwek-
kend om te zien met hoeveel waardigheid de 
kisten vanaf de vliegbasis in Eindhoven naar het 
onderzoekscentrum in Hilversum werden gebracht 
en met hoeveel respect ze ook daarna zijn behan-
deld. Hier in Hilversum achter de slagbomen 
van de kazerne, want niet alleen de slachtoffers, 
maar ook het onderzoek heeft recht op privacy 
met dezelfde waardigheid. Wij hebben immers 
te maken met dierbaren van nabestaanden. Deze 
nabestaanden zitten met alle bijbehorende emoties 
en gevoelens in het verwerkingsproces.”

Van nummer tot naam
Elk slachtoffer krijgt in Hilversum een nummer, 
met als doel dat dit nummer een naam, een per-
soon gaat worden. In de tussentijd is een heel 
team met de identificatie bezig. “Dat is en blijft 
een heel emotionele taak”, vertelt Pedro. “Elke 
keer als er een kist opengaat, is er de spanning: 
wat tref je aan? Maar op dat moment gaat er ook 
een knop om en doe je gewoon je werk. Er worden 
vingerafdrukken gemaakt, we beschrijven kleding-
stukken, maken foto’s van bijzondere kenmerken 
en verzamelen DNA. Al die gegevens worden 
vergeleken met de informatie die een ander deel 
van het team heeft verzameld over de slachtof-
fers vóór het moment van overlijden: bijvoorbeeld 
welke kleren op die dag werden gedragen of welke 
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bijzondere uiterlijke en medische kenmerken het 
slachtoffer had. Als je al die stukjes samenvoegt, 
krijgt het slachtoffer niet alleen een naam, maar 
ook een identiteit.” 

Toonbaar
Als Pedro zijn werk doet, is hij heel professioneel. 
Maar waar hij bij de MH17 veel moeite mee 
heeft, is de wetenschap dat de slachtoffers nooit 
toonbaar opgebaard kunnen worden. ”Van deze 
slachtoffers is de conditie dusdanig dat het niet 
mogelijk is om, zoals wij dat in een normale situ-
atie gewend zijn, afscheid te nemen.” Vanuit mijn 
achtergrond in de uitvaartbranche weet ik hoeveel 
mogelijkheden en middelen er zijn om een overle-
dene toonbaar te kunnen overdragen aan de nabe-
staanden, maar in dit geval is dat echt onmogelijk. 
Dat blijf ik moeilijk vinden, omdat ik vanuit mijn 
ervaring ook weet hoe belangrijk het is voor nabe-
staanden om tastbaar afscheid te kunnen nemen, 
om een overledene te kunnen zien en te kunnen 
aanraken. Dat helpt bij het verwerkingsproces.” 

Nabestaanden
Pedro is ook betrokken bij de overdracht van de 
slachtoffers aan de nabestaanden. “Ook dat is niet 
gemakkelijk. Hier bij Vredehof hebben we direct 
na een overlijden contact met de nabestaanden, 
dus in het begin van het rouwverwerkingsproces. 
In het geval van de MH17 hebben mensen soms 
maanden moeten wachten voordat ze de overle-
dene mee naar huis kunnen nemen om daar echt 
afscheid van hem of haar te kunnen nemen. Je 
hebt het dan over mensen die al een lange rouw-
periode achter de rug hebben en dan opnieuw 
worden geconfronteerd met dat immense verdriet. 
En elke keer opnieuw moet ik dan toch die vraag 
stellen: ‘Wilt u dat de kist wordt geopend of niet?’ 
Sommigen zijn heel pertinent en laten de kist 
gesloten, maar ik denk dat zo’n zeventig procent 
van de nabestaanden er toch voor heeft gekozen 
om te kijken, hoe moeilijk dat ook is” 

Relativeren
Nu, ruim negen maanden na het ongeval, is het 
werk van Pedro nog steeds niet afgerond. “Naast 
het werk voor het LTFO heb ik natuurlijk ook nog 
mijn werk bij Vredehof en thuis gaat het leven ook 
gewoon door. En dat is maar goed ook, want het 
houdt je met beide benen op de grond en laat je 
beseffen hoe rijk je bent als je gezond bent en je 
geliefden om je heen hebt. Dat realiseer ik me elke 
keer weer als ik vanuit Hilversum naar huis rijd. 
We werken nu in Hilversum in shifts en dat bete-
kent dat ik veel vaker thuis ben. Maar het werk 
is nog niet klaar. Nog niet alle slachtoffers zijn 
geïdentificeerd en het einddoel is en blijft honderd 
procent identificatie.”

‘ Het doel is 100% identifi catie, zodat alle 
297 slachtoffers een naam, identiteit en 
waardig afscheid kunnen krijgen’
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Niet alleen tijdens de zorg is de handhaving van de kwaliteit 

belangrijk, ook na het overlijden moet diezelfde kwaliteit 

gewaarborgd zijn. Om zorginstellingen te helpen bij de 

postmortale zorg heeft Vredehof de Wijzer bij Overlijden 

ontwikkeld. Deze is nu ook digitaal verkrijgbaar.

Wijzer bij Overlijden

Binnen zorginstellingen wordt doorlopend hard 
gewerkt om de kwaliteit van de zorg- en dienst-
verlening voor bewoners en hun familieleden 
te garanderen. Maar de zorg houdt niet op als 
een bewoner van een zorginstelling overlijdt. 
Ook dan is deze kwaliteitsbeleving minstens zo 
belangrijk. Het is een afsluiting van het zorg-
proces en ook in die fase is kwaliteitsbewaking 
erg belangrijk. Voor zorginstellingen is het dan 
ook belangrijk om de postmortale zorg niet te 
laten afhangen van onverwachte gebeurtenis-
sen, maar vast te leggen in duidelijke protocol-
len en procedures.

Hulpmiddel
Om de zorginstellingen hiermee behulpzaam 
te zijn, heeft Vredehof in samenwerking met 
CMO uit Geldermalsen het naslagwerk Wijzer 

24 uur per dag digitaal beschikbaar

bij Overlijden ontwikkeld. Deze wijzer is een 
hulpmiddel waarmee na een overlijden het 
zorgproces in een zorginstelling op adequate 
wijze op gang kan worden gebracht. In de Wijzer 
bij Overlijden zijn protocollen, procedures, 
nuttige adressen en handige schema’s rond het 
overlijden vastgelegd. De wijzer wordt door 
veel zorginstellingen als een nuttig instrument 
gezien en wordt dan ook vaak gebruikt. 

Digitaal
Miriam Leussink, Adviseur MCC van Vredehof 
vertelt: “Vanwege de grote vraag is de wijzer 
nu ook digitaal beschikbaar gesteld. De infor-
matie is nu 24 uur per dag voor iedereen in te 
zien. Dat kan door de wijzer te downloaden via 
internet.” Downloaden is heel eenvoudig via 
de website van Vredehof: www.vredehof.nl /
button Zakelijk / Wijzer bij Overlijden, maar 
ook via het Expertisenetwerk Levensvragen en 
Ouderen. Hier kan de wijzer worden gedown-
load via: www.netwerklevensvragen.nl /
Dossiers / Levenseinde.

Eigen middelen
Miriam vervolgt: “Om de informatie voor de 
zorgmedewerkers nog gemakkelijker beschik-
baar te hebben, is het ook mogelijk om de 
digitale versie van de Wijzer bij Overlijden 
rechtstreeks op een intranet te plaatsen. 

‘Met de digitale Wijzer bij Overlijden 
op het intranet is alle belangrijke 
informatie rondom een overlijden direct 
beschikbaar voor de medewerkers’

Stroomschema: Wettelijk kader overlijden

Overlijden

Behandelend arts 
beschikbaar

Aanwezige arts Geen behandelend 
arts beschikbaar

Natuurlijke dood Niet natuurlijke 
dood twijfel

Euthanasie Lijkvinding Ambulance

Doodsbrief
A-B

EHBO arts

Doodsbrief
A-B

Recherche
Waarschuwt 

gemeentelijke
lijkschouwer

Gemeentelijke
lijkschouwer

Gemeentelijke
lijkschouwer

Gemeentelijke
lijkschouwer

Natuurlijke dood
Niet natuurlijke 
dood twijfel

Niet natuurlijke 
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ambtenaar v/d 

burgerlijke stand.
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recherche.
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Recherche onderzoek en 
rapportage aan Ovj.

Recherche onderzoek en 
rapportage aan Ovj.

28 Officier van Justitie (Ovj)

Geeft verklaring van geen bezwaar af. Gelast een verder onderzoek en/of 
een gerechtelijke sectie

Ambtenaar v/d burgerlijke stand

Geeft verklaring van geen bezwaar af.

stelt akte van overlijden op.
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Zo is de informatie ook direct via de eigen 
middelen beschikbaar voor bijvoorbeeld thuis-
zorgmedewerkers, nieuwe medewerkers en 
vakantiekrachten die plotseling worden gecon-
fronteerd met een overlijden. Als er vragen zijn, 
dan kan een zorginstelling altijd contact met 
Vredehof opnemen. We kijken dan samen met 
de zorginstelling naar de mogelijkheden en 
denken graag mee!”

Vredehof Uitvaartverzorging
Tel. 053 – 431 23 90        
www.vredehof.nl
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FOTOGRAAF: RENE WOPEREIS

toBe0115_Digitale Wijzer_1p.indd   7 07-05-15   11:58



 toBe

toBe0115_VH_Jos Hesselink_3p.indd   8 07-05-15   12:16



 toBe

Ze zijn de CSI als het gaat om verkeersongevallen. De mannen van de 

Verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoeken elk ernstig of dodelijk ongeval 

en kunnen daarna precies vertellen wat er is gebeurd. Jos Hesselink is Forensisch 

Verkeersongevallen Analist en coördinator van de dienst in de regio Twente. 

Jos Hesselink: ‘Bij ons komt 
de onderste steen boven’

In een onopvallend gebouw op een industrieter-
rein in Almelo is de Verkeersongevallenanalyse van 
de regio Twente gevestigd. In de grote garage, die 
compleet is uitgerust met een werkbrug en alle 
mogelijke gereedschap, staan de twee Mercedes-
vrachtwagens van de dienst te wachten tot ze aan 
het werk kunnen. “Al zou het eigenlijk beter zijn 
als ze blijven staan”, lacht Jos Hesselink. “Dat 
betekent dat er geen ernstig ongeval is gebeurd.” 
Op het eerste gezicht zijn het onopvallende 
vrachtwagens, maar ze zitten wel boordevol spul-
len die je eventueel nodig zou kunnen hebben 
op de plaats van een ongeval. Dat varieert van 
handschoenen, vuilniszakken en meetlinten, tot 
gereedschappen, laarzen, lijkzakken en zelfs stoel-
hoezen.  “Als de stoel van een auto helemaal vol 
glas ligt, dan wil je daar niet op gaan zitten”, zegt 
Jos. “Dan trekken we er dus een stoelhoes over-
heen. Het zijn van die slimmigheden die je leert 
als je dit werk lang genoeg doet. Wat dat betreft 
zijn onze wagens een mooi staaltje van jarenlange 
ervaring. Zo hebben we ook een ‘calamiteitentent’ 
die we over een dodelijk slachtoffer neerzetten 
als we ongestoord willen werken, en heeft de bus 
ook standverwarming. Dan hoef je niet eerst de 
ruiten te krabben als je ’s nachts wordt opgeroepen. 
Slim toch! Maar een van onze belangrijkste hulp-
middelen zit boven op het dak van de bus. Dat is 
een mast met daarin vier sterke schijnwerpers en 
een camera. Daarmee kunnen we niet alleen de 
complete omgeving verlichten, we kunnen ook de 
plaats van het ongeval volledig in beeld brengen. 
Handig als je later wilt weten hoe het er precies 
uitzag op het moment van het ongeluk. Zeker als 
er advocaten bij betrokken zijn die discussiëren 
over de schuldvraag.” 

Forensische Opsporingsdienst Verkeersongevallenanalyse 

Teamwork
Jos vervolgt: “We hebben wel zwaailichten, maar 
wij zijn niet de wagens die met gillende sirenes 
en in volle vaart naar de plaats van een ongeval 
rijden. Sterker nog, onze wagens zijn begrensd 
tot tachtig kilometer per uur omdat het vracht-
wagens zijn. Er is ook geen enkele reden om 
harder te rijden. Als wij ter plaatse komen, zijn 
de andere hulpverleners zoals politie, brandweer 
en ambulances vaak al vertrokken. Maar dat wil 
niet zeggen dat we niets met hen te maken heb-
ben. Integendeel. We werken allemaal in hetzelfde 
team aan hetzelfde ongeval en hebben daarin niet 
alleen onze eigen taak, we houden ook rekening 
met elkaar. Om dat te kunnen doen, moet je ook 
precies weten wat die ander doet. Het is niet de 
bedoeling dat wij het ambulancepersoneel in de 
weg lopen, maar het is ook belangrijk dat het 
ambulancepersoneel geen belangrijke sporen 
vernietigt. 
Daarom hebben we een hele keten gemaakt 
waarin we regelmatig overleg hebben met alle 
leden van het team en waarbij alle betrokkenen 
zich houden aan de protocollen die zijn opge-
steld. Zodat je blind op elkaar kunt vertrouwen. 
Daar hoort een uitvaartondernemer als Vredehof 
ook bij. Vredehof is gecertificeerd voor Beveiligd 
Vervoer. Dat betekent dat de uitvaartondernemer 
garandeert dat er niets verandert aan de toestand 
van de overledene tijdens het transport van de 
plaats van het ongeval naar het mortuarium. Dat 
kan dus alleen met een uitvaartondernemer die 
daar ervaring in heeft en de benodigde papieren 
heeft. Maar belangrijker nog, Vredehof is een 
ketenpartner die wij blind kunnen vertrouwen, 
omdat ze onze protocollen kennen en volgen en 

‘We praten niet 
met slachtoffers 
of getuigen, 
omdat we ons 
niet willen laten 
afl eiden door 
mooie blauwe 
of bruine ogen, 
slimme praatjes 
of uitvoerige 
verklaringen’
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ook bij elk overleg aanwezig zijn. Zodra er een 
ongeval is met dodelijke slachtoffers, wordt 
Vredehof automatisch ingeschakeld. Zij weten 
precies wat ze moeten doen en daar gaat het 
om in dit hele traject.” 

Puzzelen
“In feite zijn wij als VOA de laatste schakel in dat 
traject. Wij komen vaak pas als alle hulpverleners 
al vertrokken zijn. Wij verlenen ook geen hulp. In 
eerste instantie lijkt het zelfs alsof we helemaal 
niets doen. We lopen wat rond en kijken om ons 
heen. Maar dat is heel belangrijk voor je beeldvor-
ming. Op basis van die eerste waarnemingen ga je 
bewijsmateriaal verzamelen: hoe staan de wagens 
op de weg, hoe is het weer, is er goed zicht? Daar-
na ga je registeren en vastleggen: hoe lang is het 
remspoor, wat is het patroon van de glasscherven, 
liggen er vloeistoffen op de weg die een mogelijk 
defect aan de wagen kunnen verklaren? Al die 
feiten worden ter plaatse gefotografeerd of – ook 
volgens vastgelegde protocollen – verzameld en 
geregistreerd. Als het nodig is, nemen we ook de 
auto’s mee om ze bij ons in de garage verder te 
onderzoeken. Hier gaan we dan verder puzzelen. 
En dat gaat heel ver. De hele auto wordt onder-
zocht op technische mankementen en als het moet, 
maken we in de werkplaats een complete opstel-
ling van de situatie zoals die op de plaats van het 
ongeluk was. Alles om die onderste steen boven te 
krijgen.”

Feiten
“Tijdens ons onderzoek beperken we ons tot fei-
telijke informatie. We praten niet met slachtoffers 
of getuigen, omdat we ons niet willen laten aflei-
den door mooie blauwe of bruine ogen, slimme 
praatjes of uitvoerige verklaringen. Voor ons tellen 
alleen de feiten. Daarom heeft iedereen die hier 
werkt ook elk mogelijk rijbewijs. Als een vracht-
wagenchauffeur een mooi verhaal wil ophangen 
over zijn remweg of dode hoek, dan kan hij ons 
niets wijsmaken. Als het noodzakelijk is voor het 
onderzoek, gaan we zelf met die vrachtwagen op 
de plaats van het ongeval remproeven doen, om te 
zien hoe het werkelijk zat. Bij een dode-hoekonge-
val – en dat hoeft niet altijd met een vrachtwagen 
te zijn – meten we niet alleen de afstand tussen 
het voertuig en het slachtoffer, we kijken ook naar 
de lengte van de auto, de lengte van de bestuur-
der en de stand van de stoel. We weten niet of de 
bestuurder op het moment van het ongeluk zijn 
ogen dicht had, maar we kunnen wel zeggen of 
hij het slachtoffer had kunnen zien of niet. Wij 
noemen dat ‘het mogelijke zicht dat de bestuurder 
kan hebben gehad’. De uitkomst van ons onder-
zoek is niet alleen bepalend voor de schuldvraag, 
maar ook voor de vraag of het ongeluk – en dus 
vaak ook iemands overlijden – had kunnen worden 
voorkomen. 

Stel dat er een ongeluk gebeurt waarbij het slacht-
offer op een voorrangsweg wordt aangereden en 
komt te overlijden. Je zou dan zeggen dat er een 
duidelijk antwoord op schuldvraag is. Maar als wij 
tijdens ons onderzoek constateren dat het slacht-
offer geen gordel droeg op het moment van het 
ongeluk, dan is het mogelijk dat hij niet is overle-
den door het ongeval, maar door het feit dat hij 
geen gordel droeg. De aanklacht is dan niet ‘dood 
door schuld’, maar ‘geen voorrang verlenen’. En 
dat is een wezenlijk verschil. Niet alleen voor de 
strafmaat van de veroorzaker, maar ook voor het 
bedrag dat de verzekering moet uitkeren én voor 
de nabestaanden voor wie het vaak heel belangrijk 
is om te weten hoe die laatste minuten van hun 
dierbare zijn verlopen en wie er werkelijk schuld 
had aan het ongeluk. Ook al was dat het slachtof-
fer zelf. Daarom is ons werk zo belangrijk en daar-
om is iedereen die hier werkt enorm betrokken bij 
wat hij doet. Wij gaan door tot het kleinste detail. 
Hier komt letterlijk en figuurlijk de onderste steen 
boven!”

‘We hebben wel zwaailichten, maar 
wij zijn niet de wagens die met 
gillende sirenes naar de plaats van 
een ongeval rijden’
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Met ingang van januari 2015 heeft Vredehof Uitvaart-
verzorging een nieuw product voor mensen die geen 
uitvaartverzekering hebben afgesloten, maar er wel 
van verzekerd willen zijn dat het geld dat voor de 
uitvaart beschikbaar is, ook daadwerkelijk voor de 
uitvaart wordt gebruikt. Daarvoor heeft Vredehof de 
Stichting Gelden Vooruitbetaalde Uitvaarten Vredehof 
opgericht. Via deze stichting kan de uitvaart nu al wor-
den betaald en geregeld of het overlijden nog ver weg 
is of al heel dichtbij. Ook als er wel een verzekering is 
afgesloten, maar deze onvoldoende dekking geeft, kan 
de uitvaart gedeeltelijk worden vooruitbetaald via de 
stichting.

Informatiegesprek
De hoogte van het bedrag kan helemaal zelf worden 
bepaald en is afhankelijk van de wensen ten aanzien 
van de uitvaart. Om inzicht te krijgen in de kosten 

De uitvaart vooruit betalen 

Veilig en vertrouwd

Met de Stichting Gelden 
Vooruitbetaalde Uitvaarten 
Vredehof bent u ervan 
verzekerd dat het geld dat 
u hebt gereserveerd voor de 
uitvaart daar ook echt voor 
wordt gebruikt.

Nieuw bij Vredehof: de Stichting Gelden Vooruitbetaalde Uitvaarten 

Vredehof. Een initiatief waarbij mensen die geen uitvaartverzekering 

hebben afgesloten er toch van verzekerd kunnen zijn dat het door hen 

gereserveerde bedrag daadwerkelijk voor de uitvaart wordt gebruikt.

DE VOORDELEN VAN VOORUIT BETALEN

De uitvaart wordt altijd uitgevoerd door Vredehof Uitvaartverzorging. 

Een korting van € 400,- op de uitvoering van de uitvaart.

Een korting van € 150,- bij het inzetten van een van de Declamo-

uitvaartsprekers tijdens de uitvaart

Doordat de storting een vooruitbetaling betreft, heeft dit als voordeel 

dat dit voor de uitvaart gereserveerde bedrag, tot een bepaald maximum, 

is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffi  ng, de belasting die men 

moet betalen in box 3. 

MEER INFORMATIE OVER VREDEHOF EN DE STICHTING GELDEN VOORUITBETAALDE 
UITVAARTEN VREDEHOF IS TE VINDEN OP WWW.VREDEHOF.NL

van de uitvaart kunnen belangstellenden een afspraak 
maken met een uitvaartleider van Vredehof voor een 
kosteloze voorbespreking. De uitvaart wordt altijd 
uitgevoerd door Vredehof Uitvaartverzorging, de uit-
vaartverzorger die al sinds 1869 garant staat voor een 
perfect uitgevoerd laatste afscheid.  

Garanties
Het vooruitbetalen geschiedt met garanties van de 
uitvaartverzorger. De Stichting Gelden Vooruitbetaalde 
Uitvaarten Vredehof is opgericht in overleg en met 
goedkeuring van De Nederlandse Bank. De Neder-
landse Bank heeft erop toegezien dat de gelden in de 
stichting echt voor de betaler apart worden gezet en 
ook juridisch volledig los staan van Vredehof Uitvaart-
verzorging. Elke inleg wordt dan ook gegarandeerd en 
zonder risico’s voor de uitvaart gebruikt.

Stichting Gelden 

Vooruitbetaalde Uitvaarten 

Vredehof

Wethouder Beversstraat 104 

Postbus 69

7500 AB Enschede

Telefoon: 053 – 43 12 389

E-mail: info@vredehof.nl

Internet: www.vredehof.nl

Twitter: @VredehofTwente
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In april was het zeventig jaar geleden dat Twente werd bevrijd 

van de Duitse bezetting. Ter gelegenheid van die gebeurtenis 

worden in Almelo, Enschede en Hengelo Stolpersteine 

geplaatst. Ze gedenken de mensen die tijdens de oorlog zijn 

gedeporteerd en gestorven. 

‘ Stolpersteine gedenken 
oorlogsslachtoffers’

“Stolpersteine zijn betonnen klinkers van tien 
bij tien centimeter met een messing bovenzijde 
waarin de naam, de geboortedatum, de depor-
tatiedatum en de plaats van overlijden zijn 
gestanst. Ze worden geplaatst voor de deur van 
het laatst bekende adres van de slachtoffers.” 
Aan het woord is Antek Olszanowski van de 
Stichting Levend Verleden Oost Nederland die 
de Stolpersteine mogelijk maakt. Vijf jaar gele-
den werd de eerste steen in Enschede gelegd, 
inmiddels is het project uitgebreid met de ste-
den Hengelo en Almelo. Joop Israel is namens 
de stichting verantwoordelijk voor de stenen 
die in Almelo worden gelegd: “Stolpersteine 
zijn er niet alleen voor Joodse slachtoffers, ook 
verzetsstrijders, jehova’s getuigen, euthana-
sieslachtoffers en homoseksuelen krijgen een 
steen. We willen alle slachtoffers gedenken.”
 
Struikelstenen
“Het idee van de Stolpersteine is afkomstig 
van de Duitse kunstenaar Günter Demnig”, 
vervolgt Antek Olszanowski. “Hij voelde zich 
als zoon van een nazi-officier verantwoor-
delijk voor de gruwelijkheden die zijn vader 
in de Tweede Wereldoorlog had gepleegd en 
waarvoor hij nooit spijt had betuigd. Demnig 
bedacht daarom de Stolpersteine, letterlijk 
struikelstenen, die voor de huizen van mensen 
die door de nazi’s zijn gedeporteerd, werden 
gelegd. Het idee van Demnig is dat je als het 
ware elke dag over deze stenen – en dus over 
de geschiedenis die nooit vergeten mag wor-
den – struikelt. Ondertussen liggen er al in 
heel Europa tienduizenden Stolpersteine. En 
sinds vijf jaar dus ook in Oost-Nederland.” 

Stichting Levend Verleden Oost Nederland

Groeiende belangstelling
Vijf jaar geleden begon de Stichting met het 
plaatsen van Stolpersteine in Enschede. Later 
volgden ook Almelo en Hengelo. De belang-
stelling groeit. Dit jaar worden maar liefst 
negentig stenen geplaatst, waarvan zesentwin-
tig in Almelo, veertien in Hengelo en vijftig 
in Enschede. Vorig jaar waren dat er in totaal 
vijfendertig. “We zijn blij met die groeiende 
belangstelling,” zegt Joop Israel, “want dat 
betekent dat het verleden nog niet is vergeten. 
Het is ook belangrijk om te blijven herinneren, 
want nog even en dan zijn er geen overleven-
den meer die zelf nog kunnen vertellen wat er 
in die tijd is gebeurd. Dan moeten we het heb-
ben van gedenktekens zoals de Stolpersteine. 
Ons initiatief gaat ook verder dan alleen ste-
nen plaatsen. Er zijn ook scholen in de buurt 
die de stenen schoonhouden en daar lessen 
aan wijden. Zo leren ook jonge kinderen over 
de Tweede Wereldoorlog en blijven de herin-
neringen levend.” 

Voor iedereen een steen
De stichting gaat de komende jaren zeker door 
met het plaatsen van stenen. “In totaal gaat 
het om 1.268 slachtoffers in de regio Twente, 
waarvan 850 in Enschede, 168 in Hengelo en 
250 in Almelo”, aldus Antek. “Het is de bedoe-
ling dat die allemaal een steen krijgen. Maar 
daar komt nog wel het een en ander bij kijken. 
Je kunt niet zomaar een steen neerleggen. Om 
te beginnen moet die steen worden betaald en 
daarvoor is geld nodig. Maar we willen ook 
weten dat we voor de juiste personen stenen 
legen. Daarom onderzoeken we eerst heel 

zorgvuldig 
om welke 
slachtoffers 
het gaat, wan-
neer ze zijn 
gedeporteerd 
en gestorven 
en wat het 
laatste adres 
is waar ze 
vrijwillig heb-
ben gewoond, 
want daar 

komt de steen uiteindelijk te liggen. En dan 
moeten we nog de toestemming van de nabe-
staanden en de huidige bewoners van dat 
adres hebben. Er komt dus heel wat bij kijken 
voordat zo’n steentje er ligt.” 

Hulp
Gelukkig kan de Stichting daarbij beroep doen 
op heel veel mensen en bedrijven die zich 
inzetten voor de Stolpersteine. Dat varieert 
van mensen die zich verdiept hebben in de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en 
lijsten hebben van wie er precies gedeporteerd 
zijn en waar ze zijn overleden, tot stratenma-
kers die de stenen leggen. Mensen kunnen 
ook financieel bijdragen door een (deel van 
de) steen te adopteren. Antek: “Zo’n steen 
kost 120 euro, dus elke bijdrage is welkom. 
Dit jaar is ook Vredehof een van de sponso-
ren. We hebben Vredehof ontmoet tijdens 
de Slingerbeurs in Almelo. Dat is een beurs 
waar organisaties en bedrijven met elkaar in 
contact kunnen komen om te zien wat ze voor 
elkaar kunnen betekenen. Vredehof was direct 
gecharmeerd van ons idee en heeft dit jaar het 
drukwerk voor de herdenkingsbijeenkomsten 
verzorgd. Dat is fijn, want er gaan veel uit-
nodigingen voor de verschillende ceremonies 
de deur uit. En dan is er natuurlijk dit artikel 
waardoor de belangstelling voor de Stol-
persteine hopelijk nog verder groeit. Daar zijn 
we heel blij mee, want ons werk is nog lang 
niet klaar en we kunnen alle hulp gebruiken.” 

MEER INFORMATIE: WWW.LEVENDVERLEDENOOSTNEDERLAND.NL
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links: directeur bestuurder Antek Olszanowski, rechts: Joop Israel.

‘ Het idee achter Stolpersteine is dat je 
als het ware elke dag struikelt over deze 
stenen en dus over de geschiedenis die 
nooit vergeten mag worden’
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Nieuws & weetjes 
over het leven en de dood

toBe 
informed

Nieuwe Adnovim scholing: 
rouwen voor professionals
De kijk op verlies en rouw is in de afgelopen jaren sterk veranderd. 

Er zijn bijvoorbeeld nieuwe verlies- en rouwmodellen en visies 

ontwikkeld. Bijscholing kan dan ook heel nuttig zijn. Daarom intro-

duceert Adnovim een nieuwe cursus: Rouwkost voor broodwinning 

die er toe doet. De scholing is speciaal gericht op zorg voor profes-

sionals, verpleegkundigen en verzorgenden en bestaat uit twee 

dagdelen die met een tussenliggende periode worden gegeven. 

In de scholing komen thema’s als zelfzorg, collegiale zorg en 

teamontwikkeling diepgaand aan de orde. Met deze scholing wil 

Adnovim een bijdrage leveren aan het constructief omgaan met 

deze thema’s’ op de werkvloer. Adnovim Academie ziet scholingen 

en kennisverspreiding als de meest geschikte manier om de dood 

en verwante thema’s onder de aandacht te brengen. 

MEER INFORMATIE OVER ADNOVIM ACADEMIE: WWW.ADNOVIM.NL

12,5 jarig jubileum 
voor Declamo
In juni van dit jaar bestaat Declamo, die sprekers bij uitvaarten verzorgt, 

12,5 jaar. Declamo is inmiddels een begrip in Twente. De sprekers zijn 

veelgevraagd en hebben al van veel families het vertrouwen gekregen 

om het laatste afscheid te verwoorden. Declamo beschikt over een 

verscheidenheid aan sprekers met verschillende achtergronden en met 

ieder hun eigen specifi eke kwaliteiten. Er kan gesproken worden in ver-

schillende talen, maar ook in een dialect. De sprekers zijn inzetbaar bij 

uitvaarten met verschillende religies en gebruiken. 

MEER INFORMATIE OP WWW.DECLAMO.NL

Gemoderniseerd 
uitvaartcentrum Almelo
In de eerste helft van 2015 wordt het Uitvaartcentrum in Almelo 
ingrijpend gerenoveerd. “In de afgelopen vijftien jaar zijn de wen-
sen in de uitvaartbranche behoorlijke veranderd”, zegt algemeen 
directeur Herman Wormgoor hierover. “Daardoor is een aanpassing 
van het interieur en de indeling van het Uitvaartcentrum Almelo 
noodzakelijk geworden. We zijn bij de renovatie uitgegaan van 
flexibiliteit en (multi)functionaliteit qua gebruiksmogelijkheden, 
waarbij de gebruikswensen van nabestaanden en collega-onderne-
mingen die de ruimtes gebruiken centraal staan.”
De grote aula wordt grondig gerenoveerd en opnieuw ingedeeld, de 

koffi  ekamer krijgt een directe verbinding naar de keuken, die visueel 

wordt afgescheiden door een bar en er worden, naast de grote aula, 

twee kleinere aula’s/condoleancekamers gerealiseerd. Na de verbou-

wing beschikt het uitvaartcentrum ook over een aparte familie verzor-

gingsruimte. Ook het kantorendeel wordt ingrijpend gerenoveerd en 

gemoderniseerd. “Door al deze verbouwingen, is het gebouw straks 

helemaal aangepast aan de tijd van nu. We verwachten dan ook de 

komende jaren aan alle wensen te kunnen voldoen”, aldus Herman 

Wormgoor. Zodra de verbouwing helemaal klaar is, volgt er een open 

dag zodat inwoners van Almelo met eigen ogen kunnen zien hoe het 

vernieuwde uitvaartcentrum er dan uitziet. 

Uitvaartcentrum Almelo

Vredehof Uitvaartverzorging

Willem de Clercqstraat 89, Almelo

Tel. 0546 – 81 33 34

www.vredehof.nl

MEER INFORMATIE OVER DE STICHTING TOT INSTANDHOUDING 

EN BEHOUD NEEDSE BEELDEN: WWW.NEEDSEBEELDEN.NL
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Vier het leven, 
ook online

Mijn keuze: 4x nieuw op tobemagazine.nl

Mag ik hier even schaamteloos reclame maken voor onze nieuwe web-
site? We hebben op de redactie van toBe maandenlang hard gewerkt 
aan tobemagazine.nl, vooral omdat we het gevoel van ons magazine 
met je willen delen. Niet alleen twee keer per jaar middels een alom 
geprezen magazine, maar elke maand, elke dag en elk moment dat je 
behoefte hebt aan herkenning, troost, inspiratie of informatie rondom 
het leven en de dood. Kom eens online bij ons langs, we zijn benieuwd 
naar je reactie!

Andrea Hollebeek, 
hoofdredacteur

LEVEN
Na zwaar weer het leven weer 

oppakken? Of gewoon genieten 

van elke dag, omdat het leven 

nou eenmaal kort is? Onder deze 

knop vind je de mooiste levens-

verhalen uit toBe verzameld.

ZORGEN
Wat houdt je bezig en wat komt 

er allemaal bij kijken als je voor 

iemand zorgt? Een ernstig zieke 

partner, ouder, kind of goede 

vriend bijvoorbeeld. En wat als 

je zelf verzorgd wordt?

AFSCHEID
Afscheid hoort bij het leven, 

maar hoe neem je eigenlijk 

afscheid? Hier vind je heel veel 

praktische en emotionele hand-

vatten.

FOTOGRAFIE JASPER BOSMAN 

EDITORIAL

Ons adres op Facebook is: www.facebook.com/toBetijdschrift. Als u ons op Facebook 

een Like geeft, blijft u altijd op de hoogte van ons magazine en de mooie foto’s, video’s en 

nieuwsitems die we tegenkomen en graag met u willen delen.

1 2 4

De redactie en ik zijn overigens altijd benieuwd naar je mening over 
toBe. Stuur ons vooral een mailtje via redactie@tobemagazine.nl. 
toBe is nu ook te vinden op Pinterest (pinterest.com/toBemagazine). 

VERWERKEN
Je bent een dierbare kwijtge-

raakt en je wilt niets liever dan 

de herinnering levend houden. 

Tegelijk gaat het even ook 

gewoon weer door. Hoe geef 

je het verlies een plaats en hoe 

pak je de draad weer op? En hoe 

doen anderen dat?

3
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Filosoof René Gude 
Hij overleed op 13 maart j.l. en 

sprak vlak daarvoor nog met toBe.

De stille krachten 
Vijf bloemisten, gespecialiseerd in 

uitvaartbloemen, vertellen over 

hun bijzondere beroep. 

COLOFON

39

Zij doen het 
gewoon 
In deze nieuwe serie 

vertellen mensen over 

hun drijfveren om het 

leven te leiden dat 

zij willen.
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SAMENSTELLING MARGREET ANCHES

  

Op zoek naar 
nieuw geluk  
Wat doe je als je verloofde twee 

maanden voor de trouwdatum 

verongelukt? Janine plande een 

prachtige, helende memorial 

fotosessie in. Na de ogen uit haar 

hoofd te hebben gehuild, besloot 

ze op een originele manier haar 

verdriet een plek te geven en het 

leven opnieuw te ontdekken. 

Ze reisde naar het paradijselijke 

Dreams Resort in het Mexicaanse 

Tulum, waar ze nog één keer 

die zo bijzondere jurk aantrok. 

Janine liet zich onder meer foto-

graferen in het water – symbool 

voor reiniging en vrijheid – en op 

het strand. Daar liet ze een ballon 

met een brief aan haar geliefde 

op. “Voor het eerst sinds Johnny’s 

overlijden, voelde ik me weer 

geweldig”, vertelt Janine. “Het 

was alsof Johnny van bovenaf 

naar me lachte en zijn goedkeu-

ring gaf om verder te gaan met 

mijn leven. Ik wil verder en nog 

veel meer van de wereld ontdek-

ken.” 

BEKIJK OOK DE VIDEO DIE OVER JANINE 

WERD GEMAAKT: YOUTU.BE/TBD0XNEUHZS 
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Adembenemend 

puur
De Britse fotograaf Jimmy Nelson 

bezocht in tweeëneenhalf jaar tijd 

35 stammen in 44 landen. Stammen 

die met uitsterven worden bedreigd 

en waarvan de cultuur nog niet is 

aangetast door de moderne wereld. 

Zijn doel: hen vastleggen voordat 

ze zijn verdwenen. Het resultaat 

is het adembenemend mooie en 

prijswinnende boek Before they pass 

away. Met onder meer de Masai, 

Maori-krijgers, Siberische Nenets en 

Mongolische Kazakh. 

Ook verkrijgbaar als collector’s 

edition XXL. 

€ 128,- UITGEVERIJ TENEUES, ISBN 978-3-8327-9759-1.

Herinneringen in 
een pot
Dat design behalve mooi ook heel 

functioneel en waardevol kan zijn, bewijzen 

de ontwerpers van het Nederlandse bedrijf 

Make History. Hun doel: mooie dingen 

maken die blijven. Zoals TimeCapsules en 

Little Quote Jars. Twee prachtige ontwerpen 

om bijzondere momenten en pareltjes 

van uitspraken in te bewaren en zo de 

bijbehorende herinneringen niet verloren te 

laten gaan. 

KIJK VOOR VOORBEELDEN EN INSPIRATIE OP 

WWW.MAKE-HISTORY.COM

Interactieve 
begraafplaats
Bezoekers van de rooms-katholieke Begraaf-

plaats Ammerzoden hoeven voortaan 

niet meer te zoeken naar het graf van een 

dierbare. Bij de ingang van de begraafplaats 

kun je nu met een smartphone of tablet een 

speciale QR-code scannen, waarmee je op 

de begraafplaatspagina van Ammerzoden 

terechtkomt. Hier kun je een zoekopdracht 

geven en vervolgens wordt de exacte locatie 

van het graf op een plattegrond zichtbaar. 

Initiatiefnemer van deze interactieve 

plattegrond voor smartphones en tablets is 

Begraafplaatsenonline.nl

DAN NEEM JE TOCH GEWOON EEN HOND?

Mariska van Veenen verloor ruim vijf jaar geleden haar man door een ernstige ziekte. 

Om deze verschrikkelijke periode te verwerken, schreef ze het toneelstuk Dan neem je 

toch gewoon een hond?. Samen met collega-acteur Stephanie Hulshof vertelt ze over 

het verlies van hun geliefden en wat ze daarna allemaal meemaken. Daarnaast is er een 

derde verhaal, dat van de omgeving (gespeeld door Lizette Hofsteenge): de omgeving 

die luistert, troost en ondersteunt. Alle partijen ervaren uiteindelijk dat verdriet nog 

niet zo eenvoudig is op te lossen. Tja… ach… dan neem je toch gewoon een hond? 

Theatergroep De Kunst van het Rouwen laat op persoonlijke, indringende en soms ook 

humoristische wijze voor velen herkenbare momenten zien. De Kunst van het Rouwen 

speelt zowel in theaters als op aanvraag van opleidingen, uitvaartorganisaties en (non-)

profit-instellingen. 

MEER INFORMATIE EN ACTUELE SPEELDATA: WWW.DEKUNSTVANHETROUWEN.NL
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Het laatste nummer
Je zou het bijna Britse humor noemen: het meestgedraaide uitvaart-
nummer in Groot-Brittannië is Monty Python’s Always look on the 
bright side of life. In Nederland zijn we duidelijk wat klassieker ingesteld 
met Ave Maria van Mozart op nummer 1. De top 10 van meestgedraai-
de ‘laatste’ nummers, verzameld via uitvaartondernemers en crematoria.

Ave Maria - Wolfgang Amadeus Mozart 

Time to say goodbye - Andrea Bocelli & Sarah Brightman

De steen - Paul de Leeuw

Ave verum corpus - Wolfgang Amadeus Mozart

Tears in heaven - Eric Clapton

Afscheid nemen bestaat niet - Marco Borsato

Angels - Robbie Williams

Nothing else matters - Metallica

Goodbye my lover - James Blunt

Lost - Anouk

MEER INFORMATIE OP WWW.STEPHENSSTORY.CO.UK 

Opdat wij hen nooit vergeten
Na de nationale herdenking voor de slachtoff ers 

van de ramp met vlucht MH17 bracht het Algemeen 

Dagblad een speciaal herdenkingsmagazine uit. 

Hierin vertellen de achterblijvers de levensverha-

len van hun geliefden. Voor wie de bijlage heeft 

gemist of de behoefte voelt om nog eens te lezen: 

dit prachtige en ontroerende eerbetoon is online te 

vinden als pdf via de site van het AD: www.ad.nl

Wist u dat… 
DE UITVAART VAN DE ENGELSE PRINSES 

DIANA EEN VAN DE DUURSTE UITVAARTEN 

TER WERELD WAS? DE GEHELE 

BEGRAFENIS KOSTTE MAAR LIEFST RUIM 

9 MILJOEN EURO

TOBE TOLD

FAST FUNERAL
Na Californië, South Carolina en Virgina 

heeft nu ook de Amerikaanse staat Michi-

gan een drive-thru funeral home. Oftewel, 

de mogelijkheid om vanuit je auto de 

laatste eer te betuigen aan een dierbare. 

Beetje zoals je een fastfoodmaaltijd bij de 

McDrive bestelt, rijd je met je auto langs 

een raam van kogelvrij glas waarachter 

de overledene is opgebaard. Zodra je 

over een sensor rijdt, gaan de gordijnen 

open en heb je drie minuten om even stil 

te staan, het gastenboek te tekenen en 

eventueel een kaartje met een persoon-

lijke boodschap achter te laten. Volgens de 

directeur van Paradise Funeral Chapel in 

Michigan, Ivan Phillips, is deze manier van 

afscheid nemen ideaal voor mensen die 

slecht ter been zijn of om andere redenen 

liever niet in een uitvaartcentrum komen.

MET EIGEN OGEN ZIEN HOE HET WERKT? GA NAAR: 
YOUTUBE.COM/WATCH?V=MQ9MY8BM4QG

Carpe diem
Het fenomeen pluktuin is inmiddels 

niet meer weg te denken. Op vele 

plaatsen in het land is het mogelijk 

om – gratis of tegen een vergoeding 

– zelf verse groenten of bloemen 

te plukken. Steeds vaker zijn 

bloemenpluktuinen in de buurt van 

begraafplaatsen te vinden, zoals nabij 

de Algemene Begraafplaats in Neede 

en De Johanneshof in Westbeemster. 

Inspirerende plaatsen om even stil 

te staan bij een overleden dierbare, 

terwijl u een mooi boeket samenstelt. 

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.DEJOHANNESHOF.NL
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Een hemels bed
Industrieel ontwerper Madelon Revermann 

ontwierp in 2012 voor haar moeder een 

‘Hemel-Bed’. Het moest een mooi eerbetoon 

worden; met zachte ronde vormen en mooie 

ecologische materialen. Dit beviel zo goed 

dat ze daarna de uitvaartkisten ook voor 

anderen mogelijk wilde maken. Om deze 

droom te realiseren besloot ze afgelopen 

najaar via het crowdfundingplatform 

doorgaan.nl fondsen te werven. 

Hoe kwam je op het idee voor crowd-

funding?

“Het was een indrukwekkende ervaring 

om een Hemel-Bed – ik vind kist zo’n akelig 

woord, een kist is voor sinaasappels – voor 

mijn moeder te ontwerpen. Het maken en 

de schoonheid ervan werkten troostend. En 

dat gun ik anderen ook. Om snel te kunnen 

leveren, is het noodzakelijk hout en Hemel-

Bedden op voorraad te hebben, maar daar 

is een fl inke investering voor nodig. Iemand 

tipte toen crowdfunding, waarbij je binnen 

zo’n tien weken geld inzamelt. Het werd een 

spannende tijd.”  

The Bucket list 
Wie: Lauren Fern Watt 

Wat: besloot samen met haar hond Gizelle een bucket list af 

te werken. En werd daarmee een instant Instagram-hit. 

Waarom: Gizelle bleek terminale botkanker te hebben. 

Waarop de New Yorkse Lauren besloot samen met haar 

trouwe viervoeter nog enkele mooie avonturen te beleven, 

zoals auto- en boottripjes, boswandelingen en samen ijs en 

kreeft eten. Lauren: “Ik wilde de laatste maanden met Gizelle 

zo gelukkig mogelijk doorbrengen en niet continu verdrietig 

zijn. Hun laatste tripje samen voerde naar een besneeuwd 

strand. Een dag later blies haar ‘beste vriendin’ haar laatste 

adem uit. Lauren hoopt later dit jaar een fotoboek te publice-

ren over haar belevenissen met Gizelle. 

BEELD LAUREN FERN WATT

Wat heeft het je opgeleverd?

“Maar liefst 21.506 euro. Daarmee is er een 

stevige bodem voor mijn bedrijf gelegd. 

Daarbij hebben veel mensen Hemel-Bed 

leren kennen door de advertenties, die 

tijdens de crowdfundingperiode in de lande-

lijke dagbladen verschenen. Daar krijg ik nu 

nog reacties op en bestellingen van binnen.”  

Hoe nu verder?

“Ik werk aan uitbreiding van de collectie. Er is 

al nieuw hout besteld bij Staatsbosbeheer!” 

MEER INFO: WWW.HEMEL-BED.NL

De geur van 

verlichting
Ellen Kalt is Dr. Hauschka-therapeut en werkte 

jarenlang in verschillende functies in de gezond-

heidszorg. Ze verzorgde onder meer ernstig zieke 

en terminale patiënten met de uiteenlopende en 

natuurlijke producten van Dr. Hauschka. 

“Juist als mensen ernstig ziek zijn, is het zo fi jn om 

wat extra aandacht te kunnen geven. Masseren met 

kalmerende, beschermende oliën bijvoorbeeld kan 

helpen om heel even de pijn te verlichten. En een 

lichaamspoeder kan de bestraalde huid verzachten. 

Ik werk bewust met geurende producten. Geuren 

hebben een grote impact op hoe we ons voelen, er 

hangen vaak herinneringen aan. Bepaalde geuren 

werken heel erg rustgevend, zoals bijvoorbeeld 

lavendel, dennen en roos. Natuurlijk overleg ik altijd 

even met de behandelend arts. Ook als iemand is 

overleden, kan het lichaam nog worden behandeld. 

Een respectvol laatste moment van aandacht.” 

KIJK VOOR MEER INFO OVER DE FILOSOFIE VAN DR. HAUSCHKA OP: 
WWW.DR.HAUSCHKA.COM
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Spijt?
Zevenentwintig vertalingen zijn er inmiddels verschenen van 

de wereldwijde best-seller Als ik het leven over mocht doen
(in het Engels: The Top Five Regrets of the Dying) van de 

Australische voormalige palliatief begeleider Bronnie Ware. 

Tijdens haar werk verzamelde ze de volgende vijf levenslessen 

van stervenden:

Ik wilde dat ik de moed had gehad om mijn leven te leiden zoals ik 
dat wilde. En niet zoals anderen het van mij verwachtten. Als mensen 

beseff en dat hun leven bijna over is, realiseren ze zich dat veel 

dromen onvervuld zijn gebleven.

Ik wilde dat ik niet zo hard gewerkt had. Vooral mannen uitten 

deze gevoelens van spijt. Ze wilden dat ze meer tijd hadden 

doorgebracht met hun vrouw en kinderen.

Ik wilde dat ik vaker mijn gevoelens had geuit. Veel mensen 

onderdrukken hun ware gevoelens om de lieve vrede te bewaren. 

Ik wilde dat ik meer contact had gehouden met mijn vrienden. 
Velen betreuren het dat ze te druk waren met hun eigen leven, 

waardoor hechte vriendschappen verloren zijn gegaan. 

Ik wilde dat ik mezelf gelukkiger had laten zijn. Men beseft te weinig 

dat geluk een keuze is. Ze blijven vastzitten in oude gewoonten en 

patronen, bang voor veranderingen. Ze denken dat ze gelukkig zijn, 

maar diep van binnen verlangen ze weer naar ongebreideld geluk.

TOBE TOLD

BLIKVANGER 
Begraven worden in een bonbondoos of 

gecremeerd worden in een whiskeykist? Het 

bedrijf Creative Coffi  ns heeft zich toegelegd 

op volledig gepersonaliseerde kisten. Gitaren, 

deejaysets, vlaggen, bloemen, met humor of 

juist niet, wat je ook voor kist wilt, het kan! Nog 

één keer de show stelen, dat doe je met zo’n 

blikvanger. 
MEER INSPIRATIE EN INFO: WWW.CREATIVECOFFINS.COM

3 vragen aan…

Monica Zeegers
Monica Zeegers heeft een uitvaartbedrijf in Overasselt en draagt 

haar steentje bij aan toBe met haar pittige columns. Monica bruist 

altijd van de ideeën en steekt graag haar nek uit om deze ideeën in 

praktijk te brengen. 

Hoe lang zit je al in het 

vak?

“Ik ben 22 jaar geleden als 

eerste in Nederland een uit-

vaartbedrijf gestart met uit-

sluitend vrouwen in dienst. 

Met mijn 30 jaar was ik toen 

echt een beetje een vreem-

de eend in de bijt in de door 

mannen gedomineerde en 

conservatieve uitvaartwe-

reld. Inmiddels zijn vrouwen 

niet meer weg te denken in 

deze branche en is er geluk-

kig veel veranderd.” 

Wat is er zoal veranderd?

“Het vak van uitvaartverzorger is aan het veranderen van ‘ontzorger’ naar regisseur. 

Een ontwikkeling die ik van harte toejuich! Niemand kijkt er meer raar van op als 

je bijvoorbeeld zelf de overledene verzorgt, de kist maakt of draagt, het graf dicht, 

een toespraak houdt of de rouwbrief ontwerpt. Daarbij krijgen kisten en drukwerk 

steeds meer kleur. Ere wie ere toekomt: deze ontwikkeling is mede te danken aan 

hedendaagse kunstenaars die zich op het terrein van de dood begeven. Traditio-

nele producten en diensten maken steeds meer plaats voor nieuwe. Nu de rouw-

wagen nog…”

Wat is er mis met de rouwwagen? 

“Zwart, zilvergrijs, zo nu en dan wit… keurig netjes hoor. Maar oersaai! Ik heb mijn 

Amerikaanse rouwwagen laten wrappen met heel veel kleurrijke afbeeldingen van 

oude meesters. Op de traditionele rouwauto geeft dit verrassend genoeg een heel 

eigentijds resultaat. Dat gaat ongetwijfeld de tongen losmaken. Over alle gebruik-

te afbeeldingen is nagedacht. Zo symboliseert de spanning tussen de vogels en de 

poezen de samenhang tussen leven en dood. De zwaan, die in het midden van de 

wagen prijkt, is een krachtig totemdier dat staat voor gratie, zuiverheid, transfor-

matie, kracht, liefde en trouw. De afbeelding op de motorkap is een knipoog naar 

de autobloemenslinger en voorzien van een prachtige kraag, die als een wolk aard-

se bloemen de hemel in stuurt. En omdat ik de tijd wil overbruggen van eeuwen 

geleden tot het heden en humor de sleutel is tot relativering, zijn er twee Twitter-

vogeltjes toegevoegd. Belangrijk detail is de veranderde vliegrichting van één van 

de twee. Hierdoor ontstaat er contact tussen beide. En daar draait het uiteindelijk 

om: in contact komen en blijven met jezelf en elkaar, over de dood heen.”
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te erven. U bepaalt zelf op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam recht heeft.

Legaat
U kunt in uw testament ook laten opnemen, dat het Liliane Fonds uit uw nalatenschap een legaat krijgt. Dit is een duidelijk omschreven bezit of geldbedrag. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat voor het Liliane Fonds bestemmen. 

Erfbelasting
Het Liliane Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als erkend goed doel hoeft het Liliane Fonds geen erfbelasting te betalen. Wat u het Liliane Fonds nalaat, komt ook helemaal bij ons terecht. Er gaat niets naar de fi scus.

Nadere informatie
Wilt u graag meer weten over het Liliane Fonds of over de regeling van uw nalatenschap? Of wilt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met Geert Dollevoet? U kunt ons dit laten weten door de bijgevoegde antwoordkaart op te sturen.

Neemt u liever telefonisch of per e-mail contact op met Geert Dollevoet? U kunt hem bellen op 073 - 518 94 26 (kantoor) of 013 - 536 86 54 (privé), of een bericht sturen aan gdollevoet@lilianefonds.nl.

Natuurlijk kunt u ook via andere kanalen informatie inwinnen. Raadpleeg voor vragen over uw nalatenschap bijvoorbeeld:• de Notaristelefoon: 0900 – 346 93 93   op werkdagen van 09.00 – 14.00 uur (€ 0,80 per minuut)• de Notariswebsite: www.notaris.nl • de website: www.goededoelen.nl

Als u meer wilt weten over het werk van het Liliane Fonds, kijk dan op onze uitgebreide website: www.lilianefonds.nl.

“Ik heb hier in Phnom Penh tot nu toe meer dan 600 kinderen met een handicap kunnen helpen 
met geld van het Liliane Fonds. Dankzij het Liliane Fonds kunnen ze nu ook naar school of een 
beroep leren. Jongeren heb ik met een inkomstengenererend project een opstap kunnen geven 
naar een leven waarin ze niet meer volledig afhankelijk zijn van anderen, maar zelf, helemaal of 
voor een deel, kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Er gaat een nieuwe wereld voor hen open.”
Nimul Ouch (Phnom Penh, Cambodja) – Lokale contactpersoon sinds 1999 
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toekomstige nalatenschap op twee manieren d doel, bijvoorbeeld het Liliane Fonds:

w testament vastleggen, dat het Liliane Fonds schap wordt. Alleen of samen met anderen. n zijn, dan hoeven deze niet allemaal even veel 
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Uw nalatenschap : 

een geschenk voor het leven
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Prosper (13), Ghana 
Prosper had een misvormd voetje. Daardoor kon hij 
niet lopen. Zijn voetje is  destijds ge amputeerd. Met 
hulp van het Liliane Fonds heeft hij een prothese 
gekregen. Hij kan weer met veel plezier zijn favoriete 
sport, voetbal, beoefenen. Prosper is een vrolijke 
en behulpzame jongen. Hij gaat graag naar school. 
Later wil hij accountant worden.

Vraag de brochure aan
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om 
na te laten aan het Liliane Fonds? Vraag nu 
de speciale brochure over nalaten schappen 
aan via 0800 - 7 800 800 (gratis) of 
nalatenschap@lilianefonds.nl. Ook uw 
vragen kunt u via dit telefoonnummer en 
e-mailadres aan ons stellen. We beantwoorden 
ze graag voor u.

Steeds meer mensen gebruiken hun testament 
om iets na te laten aan het Liliane Fonds. Ook 
u kunt op die manier iets wezenlijks betekenen 
voor kinderen en jongeren met een handicap 
in ontwikkelingslanden. Het is een mooie 
gedachte: u laat iets na, zodat zij juist kunnen 
meedoen. Neem het Liliane Fonds op in uw 

testament en u mag er zeker van zijn dat uw 
geld daar terechtkomt waar het heel hard 
nodig is. 
Elke bijdrage telt en komt volledig aan ons 
werk ten goede: als erkend goed doel betalen 
we geen erfbelasting. Er gaat dus helemaal 
niets naar de fi scus!

Open de wereld voor een kind met een handicap
Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwik-
kelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Samen met 
strategische partners ter plekke zorgen we voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp 
op maat. Tegelijkertijd proberen we de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onder-
wijs, werk en inkomen. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind.

Uw nalatenschap: 
een geschenk voor
het leven

Advertorial
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toBe magazine 
is online! De website van toBe is volledig vernieuwd! 

Vanaf nu vind je veel informatie uit het magazine op 

tobemagazine.nl en bestaat de mogelijkheid direct te 

reageren op artikelen en kennis delen met anderen. 

Welkom op dé website over leven, zorgen, afscheid 

en verwerken. 

1.Website
Op de compleet vernieuwde website 
tobemagazine.nl staan mensen en hun 
emoties centraal. Onder de kopjes Leven, 
Zorgen, Afscheid en Verwerken vind je 
uitgebreide informatie over uiteenlopende 
onderwerpen op het gebied van leven en 
dood. Ontroerende en inspirerende interviews 
met bekende en onbekende Nederlanders, 
hartverwarmende reportages, boeiende tips 
& weetjes en praktische achtergrondinformatie. 
Informatie en emotie gaan hierbij steevast 
hand in hand. tobemagazine.nl deelt informa-
tie die je verder helpt in de levensfase waarin 
je je bevindt en biedt de mogelijkheid om 
daarop te reageren. 

» www.toBemagazine.nl

2.Facebook
toBe is ook te vinden in de wereld die social 
media heet. Onze Facebook-pagina staat 
in het teken van de kwaliteit van het leven 
en de eindigheid ervan. De dood is immers 
onlosmakelijk verbonden met het leven. 
Like onze pagina en je blijft op de hoogte 
van ons magazine en de mooie foto’s, video’s 
en nieuwsitems die we tegenkomen en graag 
met je willen delen.

» facebook.com/toBetijdschrift

3.Pinterest
Je kunt toBe ook volgen op Pinterest, de 
sociaalnetwerksite die fungeert als prikbord. 
Op verschillende moodboards delen we 
bijzondere en opvallende pins. Pinterest is 
dé plek om je te laten inspireren voor bij-
voorbeeld een unieke uitvaartlocatie, kist of 
rouwauto. Van bidprentjes en bloemstukken 
tot catering-pins: hier doe je ideeën op voor 
je eigen uitvaart of die van een vriend of 
familielid. 

» pinterest.com/toBemagazine

TOBE ONLINE
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TEKST MAAIKE KUYVENHOVEN & LAURA THUIS   FOTOGRAFIE JASPER BOSMAN

INTERVIEW

WIE IS DIEUWERTJE BLOK? 
Geboren: 8 augustus 1957

Woonplaats: Aerdenhout, samen met (radiopresentator) Peter de Bie

Kinderen: dochter Sam (1991) en zoon Mick (1993) en stiefkinderen 

Tim (1982) en Lisanne (1984)

Beroep: tv- en radiopresentatrice, actrice, verteller, voice-over

Bekend van: televisieprogramma’s als KRO’s Middageditie, Zomertijd, 

Ontbijt TV, Dolce Vita, NTR Podium en het Sinterklaasjournaal, het inspreken 

van luisterboeken (Pipi Langkous, Haar naam was Sarah, Terug naar de kust), 

diverse ambassadeursfuncties (Hartstichting, Metakids, Vrijwilligerswerk, lid 

wereldteam WNF)

Onderscheiding: Gouden Stuiver voor het Sinterklaasjournaal in de categorie 

Beste Kinderprogramma tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala (2013)

Wil: Begraven worden op een natuurbegraafplaats. “Het mag welig tieren 

boven mijn hoofd.”

‘ Ik heb een talent 
voor licht leven’

Dieuwertje Blok

Tijdens de begrafenissen van vrienden hoorde 

Dieuwertje Blok (57) zulke troostrijke woorden dat 

ze de dood meer en meer als onderdeel van het 

leven beschouwt. Voor toBe vult de presentatrice vijf 

algemene wijsheden over leven en dood persoonlijk in. 

In elke uitgave van toBe vragen we een bekende 

Nederlander persoonlijk te reageren op enkele 

algemene wijsheden over leven en dood.

toBe0115_Dieuwertje Blok2.indd   15 08-05-15   12:21



 toBe16  

  LEVENSMOTTO:
‘ HEB HET LEVEN LIEF EN WEES NIET BANG. IN DIT 
LEVEN MOET HET GEBEUREN. PAK HET BEET’

Dan is dat wel iets moeilijker. Dit is toch 
meer een enclave waar de wereld niet 
echt binnenkomt.”

“De samenleving, dat ben jij. Je hebt 
de plicht om mee te doen, zeker als je 
het goed hebt. Ook dat heb ik van mijn 
ouders meegekregen. Mijn moeder runde 
vanuit huis een Unicef-winkel en ze orga-
niseerde schrijfavonden voor Amnesty. 
Ik presenteer de inspiratiedag voor de 
vrijwilligers van de Hartstichting omdat 
mijn man Peter hartpatiënt is en ik zet me 
in voor Metakids omdat ik een neef heb 
met een stofwisselingsziekte. De laatste 
jaren collecteer ik voor Alzheimer Neder-
land. Mijn moeder collecteerde ook altijd 
voor van alles en nog wat. Het heeft iets 
sympathieks omdat het persoonlijk is. Dan 
loop ik lekker met mijn busje en spreek ik 
de mensen in mijn buurt eens. Wat kost 
me dat nou helemaal? Een middag en een 
avond. Dat doe ik dus gewoon. 
Ik heb een talent voor ‘licht’ leven. 
Natuurlijk ken ik wel angsten - de angst 
dat er iets met mijn kinderen gebeurt of 
met mijn man - maar ik kies ervoor die 
niet te laten overheersen. Wanneer angst 
je leven overheerst, worden je blik en 
denken beperkt. Ik ken geen doodsangst 
én ik ken geen levensangst. De afgelopen 
maanden kwam de dood wel dichterbij. Ik 
heb twee dierbare vrienden begraven en 
ik kreeg van twee lieve vrienden te horen 
dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Ineens, baf, 
dat nieuws. Het maakt diepe indruk te 
zien hoe verschillend zij daarmee omgaan. 
Ze nemen de regie voor zichzelf en daar-
mee ook voor ons. Nog wel of niet meer 
behandelen, het leven vieren of vooral in 
dankbaarheid kijken naar wat het leven 

gegeven heeft, kiezen voor kwaliteit of 
voor extra tijd. Het is allemaal goed. Alles 
mag, hoe hartverscheurend soms ook. 
Na dat slechte nieuws had ik even een 

periode dat ik bij elk 
dingetje dacht: ‘Nu 
ben ik aan de beurt.’ 
Ik ben naar de huis-

arts gegaan om me te laten checken, en 
me te laten geruststellen. Dat gevoel ben 
ik nu weer kwijt. Hier heeft licht leven 
voor mij ook mee te maken: ik probeer 
dingen niet te laten sudderen, wil niet 
dat zaken zich opstapelen. Als iets weg 
kan, moet het weg. Van post tot een mis-
verstand in een vriendschap: ik ruim het 
uit de weg. Ik wil zo leven dat ik op mijn 
sterfbed klaar ben met alles. 
Wat me wel bezighoudt, is de vraag wat 
anderen van mij vinden: ‘Die mevrouw 
van tv denkt zeker dat ze beter is’. Je zult 
me daarom niet zien voordringen of op 
een andere manier onnodig opvallen. Ik 
ben ook bang voor agressie. Ik zit bijvoor-
beeld in het Comité van Aanbeveling van 
Een ander Joods geluid, maar ik treed níet 
op als woordvoerder omdat ik niet goed 
ben in debat, in de hardheid van discus-
sies. Bij agressie heb ik geen weerwoord. 
De oprichting van Een ander Joods geluid 
was mij trouwens wel uit het hart gegre-
pen, want binnen de Joodse gemeenschap 
is het moeilijk om kritiek op Israël te heb-
ben. Maar het Jodendom en Israël zijn 
twee verschillende dingen en daar moeten 
we open over kunnen praten, vind ik. In 
mijn optiek zullen de bewoners van Israël 
met elkaar moeten leren leven, want als 
dat niet lukt, sterven ze samen. Samen 
leven vraagt om een open blik. Niet alleen 
recht vooruit kijken, maar ook vanuit je 
ooghoeken. Veel religies maken helaas 
intolerant. Rituelen binnen religies vind 
ik prachtig, maar zodra het dogmatisch 
wordt, haak ik af.”

“Vooroordelen. Dat heeft waarschijnlijk 
met mijn achtergrond te maken - mijn 
moeder komt uit een Joodse familie. Ik 
leef vanuit de overtuiging dat ieder mens 
een eigen naam, een eigen geschiedenis 
en een eigen verhaal heeft. Voor praten 
in termen als ‘De Marokkanen’ en ‘De 
Amsterdammers’ ben ik overgevoelig. Die 
manier van praten beïnvloedt je denken. 
Wanneer je vervalt in algemeenheden, 
vergeet je wie je voor je hebt. Als ik zoiets 
hoor, vraag ik altijd: ‘Wie is dat dan, hoe 
heet ‘ie?’, om het maar los te halen van 
die groepsgedachte. 
Wat ik heel bewonderenswaardig aan mijn 
moeder vond - zes jaar geleden overleed 
ze - is dat ze zich nooit een slachtoffer-
rol heeft laten opdringen. Ze heeft de 
oorlog omgezet in iets positiefs door heel 
actief te worden en op zoek te gaan naar 
manieren om de wereld net iets leuker 
achter te laten dan de wereld waarin zij 
terechtgekomen was. Ze was heel sociaal 
en had een groot hart. Ze leerde ons, mij 
en mijn twee zussen, dat je niet beter bent 
dan een ander omdat je misschien in een 
groter huis woont. Je moet je overal kun-
nen bewegen. Ik kom uit een intellectueel, 
artistiek gezin maar ging naar een school-
tje in de polder. Tussen de middag was ik 
altijd bij vriendinnetjes die op boerderijen 
woonden. Iedereen is anders en we lijken 
misschien niet op elkaar, maar we hebben 
allemaal hetzelfde recht om er te zijn. 
‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat 
ook een ander niet.’ Zo simpel is het. Ik 
heb die houding ook aan mijn kinderen 
proberen door te geven. Maar goed, zij 
zijn opgegroeid in Aerdenhout. 

  Leven en laten leven 

Een broertje dood 
hebben aan   

1

2
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INTERVIEW

hartjes. We zijn heel erg verbonden, maar 
het is niet hetzelfde. Wel kan ik uit de 
grond van mijn hart zeggen dat we het 
fijn hebben met elkaar. Vanaf het moment 
dat ik kinderen kreeg, ben ik me er ook 
erg van bewust dat ik onderdeel ben van 
een keten van generaties. Je creëert zelf 
een generatie, je bent niet meer de laat-
ste. Om die generaties in mijn gezin met 
elkaar te blijven verbinden, organiseer ik 
elke zes weken een B-diner - de drie ach-
ternamen in ons gezin beginnen met een 
B. Onze kinderen nodigen vrienden uit, 
wij nodigen vrienden uit en we kletsen 
met elkaar: ‘Waar ben je mee bezig?’ Dan 
is het net weer het ontbijt van vroeger op 
zondagochtend, waarbij Peter en ik voor 
alle kinderen en hun logees sinaasappels 
persten en eieren bakten. Het Wonder-
ontbijt noemden we dat. 
Na het B-diner vliegt iedereen weer uit. 
En dat hoort ook zo. Kinderen moeten 
hun eigen leven leiden. Toen ze kleiner 
waren, heb ik eindeloos het versje over 
de regenworm van Annie M.G. Schmidt 
voorgedragen, met als strekking: 
Doe nooit wat je moeder zegt. Mijn zoon 
werd dit jaar 21. Ik keek naar hem en 
dacht: je rookt, je drinkt whisky en je hebt 
een anker op je arm. Je hebt goed naar 
me geluisterd (grinnikt). 
Toen mijn moeder stierf, was ze meer dan 
vijftig jaar getrouwd geweest met mijn 
vader. Ze waren verknocht aan elkaar. Ik 
heb geen voorstelling van iets dat met je 
ziel gebeurt of dat wat er eventueel van je 
blijft voortbestaan, maar ik zie wel dat na 
mijn moeders dood mijn vader meer mijn 
moeder is geworden. Heel mooi. Hij kan 
nu vol aandacht zeggen: ‘Wat fijn dat ik je 
zie’. Hij is zachter geworden, lichamelijker 
ook, zoals mijn moeder was. Ik zat tot op 
hoge leeftijd met mijn moeder in het bad. 
Het fysieke was voor ons iets natuurlijks. 
Bevallen bijvoorbeeld, vonden we allebei 
een enorme kick. Zwanger zijn vond ik 
ook heerlijk, dat gekriebel in je buik. 

‘ RITUELEN BINNEN RELIGIES VIND IK PRACHTIG, MAAR 
ZODRA HET DOGMATISCH WORDT, HAAK IK AF’

“Mijn moeder is 85 geworden. Ze was 
de leukste moeder van de wereld. Echt 
weg is ze niet, ze zit in mij. Toen ze stierf, 
was het heel verdrietig maar het was ook 
vredig. Er was een en al liefde. We had-
den alles besproken, er was niets meer te 
verhapstukken. Precies zoals ik het later 
ook zou willen. Op de begrafenis van een 
vriendin dit jaar, hoorde ik troostrijke 
zinnen die precies verwoorden hoe ik het 
met mijn moeder voel: ‘Als je dood bent, 
ben je overal. Je bent niet gebonden aan 
tijd en plaats’. En op de begrafenis van 
een andere vriendin kregen we, nog van 
haarzelf, ter troost deze prachtige woor-
den mee: ‘De dood is niets. Ik ben slechts 
naar de andere kant. Wat we voor elkaar 
waren, zijn we nog steeds. Noem me zoals 
je me altijd hebt genoemd. Het leven is 
wat het altijd is geweest. De draad is niet 
gebroken’. Door op zo’n manier naar de 
dood te kijken, wordt de dood veel meer 
onderdeel van het leven. 
Op de crematie van mijn moeder heb ik 
gesproken, hoe moeilijk ik dat ook vond. 
Na afloop kwam er iemand naar me toe 
die zei: ‘Ik wou dat ik haar gekend had’. 
Het was ook zo’n leuke vrouw, je kon zo 
verschrikkelijk met haar lachen. Die licht-
heid van leven heb ik van haar. Lachen om 
niet te hoeven huilen, dat heeft zij uitge-
vonden. Een natuurlijke manier van min-
der prettige dingen verdringen, dat kán. 
Ze deed van die gekke dingen. Dacht ze: 
‘Goh leuk, de kinderen komen straks uit 
school. Ik zet een theemuts op, dan heb ik 
ze aan het lachen’. Dan liep ze daar al een 
tijdje mee rond en als er iemand aanbelde 
deed ze gewoon open. Was ze vergeten 
dat ze die theemuts op had. Wanneer ze 
dat later aan ons vertelde, lag ze zelf hele-
maal dubbel. Er bestaat zo’n mooi liedje: 

‘Het lachen dat we samen deden, het is 
voorbij, het is voorbij’. Dat kon ik eerst 
niet horen zonder tranen.
Mijn vader woont nog in het huis waar 
ik geboren en getogen ben. Mijn jongste 
zusje woont er ook weer. Het is nog steeds 
een heerlijk familiehuis, op een te gekke 
plek. Het staat net buiten het dorp, aan 
het water, tegenover een molen. Vanaf het 
terras trek je met een touw een vlonder 
over de waterlelies en vanaf die vlonder 
doken we zo het meer in. Mijn veertig-
ste en vijftigste verjaardag heb ik daar 
gevierd. Het feit dat ik ben wie ik ben, 
heb ik te danken aan mijn jeugd. Mijn 
moeder was heel warm en humorvol, 
mijn vader is intellectueler. Die werelden 
vormden een symbiose en daar zijn wij de 
producten van. Dat voelt heel rijk.” 

“Het dieptepunt in mijn leven is de schei-
ding van de vader van mijn kinderen. Ik 
had een ‘licht ontvlambaar hart’, zoals 
mijn moeder dat noemde en dat was een 
van de oorzaken. Ik ben nu alweer bijna 
vijftien getrouwd met Peter, de liefde van 
mijn leven. We trouwden in Las Vegas in 
de Graceland Wedding Chapel, die van 
Elvis. Zonder de kinderen. Eenmaal terug 
hebben we het dunnetjes overgedaan, 
om ons huwelijk ook voor mijn en zijn 
kinderen tastbaar te maken. Dit huwelijk, 
dit samengestelde gezin klopt. Maar vlak 
na de scheiding had ik een sterk schuldge-
voel. De kinderen konden daardoor over 
vrijwel alles met mij onderhandelen. Peter 
had meer opvoedervaring - zijn kinderen 
waren ouder - en hij leerde me op te tre-
den en structuur aan te brengen. De kin-
deren van Peter zie ik als twee individuen. 
Ik heb nooit geprobeerd hun moeder te 
zijn. Het zijn niet mijn bloedjes, wel mijn 

     Over de doden
  niets dan goeds

   Tot de dood 
ons scheidt

3
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Uw nalatenschap geeft hen een toekomst.
De stichting WereldOuders geeft kinderen in Latijns-Amerika een thuis en een 
toekomst. Uw steun is voor deze kinderen onbetaalbaar. Wilt u meer weten? 
Neem voor een persoonlijk gesprek contact op met Danielle Heere via 035 626 45 78 
of danielle@wereldouders.nl. www.wereldouders.nl

Giro 1171

giro 2329

HELP! HELP!

NOG VEEL TE VEEL DIEREN LEIDEN IN NEDERLAND 
EEN BUITENGEWOON BEROERD BESTAAN.

UW NALATENSCHAP GEEFT
DIEREN IN NOOD EEN TOEKOMST!

Stichting DierenLot trekt zich het lot van 
verwaarloosde, mishandelde en afge-
dankte dieren aan en wil ze graag helpen. 
Dit doen wij in samenwerking met lokale 
en regionale dierenhulporganisaties,  
die wij steunen. Eén van de manie-
ren om ons te steunen, is (een deel 
van) uw erfenis na te laten aan 
Stichting DierenLot. 

Vraag uw notaris om Stichting DierenLot op  
te nemen in uw testament. 

Voor meer informatie kunt u, of uw notaris, 
contact opnemen met Stichting Dieren-

Lot via 030-241 57 61, info@dier.
nu of via de website: www.dier.nu
 

Stichting DierenLot
Postbus 359 3500 AJ Utrecht

Tel: 030-241 57 61 Email: info@dier.nu

www.dier.nu

nisaties,
anie-
deel 
an

contact 
Lot v

nu

diVolg ons op:

MIJN HULPBON
JA, ik help dieren in nood in Nederland

 Man  Vrouw (aankruisen)

Naam: 

Straat: 

Postcode: 

Plaats: 

Tel.: 

Email: 

Ik machtig Stichting DierenLot om, tot weder-
opzegging, maandelijks (aankruisen):

 € 10,-  € 5,-  € 3,-   Anders: € 
van mijn bankrekening af te schrijven:

Wij zetten uw oude banknummer om in uw IBAN-nummer.

Handtekening:

U kunt uw bedrag desgewenst binnen een maand 
terugvorderen via uw bank. Als u uw machtiging 
wilt stopzetten, is een telefoontje naar ons kantoor 
voldoende: 030-2415761, werkdagen 10.00-16.00 
uur. Stuur deze compleet ingevulde bon (zonder 
postzegel) naar DierenLot, Antwoordnummer 
51013, 3501 VB Utrecht.

HULP!
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Tijdens mijn bevallingen heb ik me een 
leeuwin gevoeld. Ik ben nog nooit zo trots 
op mezelf geweest als toen. En later hoor-
de de overgang er ook gewoon bij. Het 
is ongemakkelijk en soms meer dan dat 
maar het hoort bij het leven. We moeten 
ermee leren omgaan. Denk warm, denk 
warm, zei ik altijd tegen de kinderen als 
ze het koud hadden en andersom werkt 
dat ook heel goed. Als je het denkt, is het 
waar, op een bepaalde manier. Het leidt in 
ieder geval af. Ik geloof ook gewoon drie 
weken per jaar in Sinterklaas.” 

“Het leven is slechts voor een deel maak-
baar. Ziekte, ontslag: dat zijn dingen die je 
echt gewoon overkomen. Ik ervoer sterk 
dat je niet op alles invloed hebt, toen ik 
begon met werken. Ik was fotoredacteur 
bij het blad Studio KRO en werd al snel 
omroepster. Opeens kwam ik bij miljoe-
nen mensen in de huiskamer en werd ik 
een soort familielid waar mensen hardop 
over praatten terwijl ik er niet bij was. 
Dat maakte me intens onzeker. Tussen 
mijn twintigste en dertigste was ik onze-
ker over alles. Heel veel mensen dachten 
van de ene op de andere dag dat ze mij 
kenden. Maar het gaat niet echt over wie 
je bent, maar over een beeld van jou. Het 
was eenrichtingsverkeer, heel raar. Ik heb 
er lang over gedaan om daarmee te leren 
omgaan. Nu ben ik volkomen tevreden 
met mijzelf. Ik houd van mijn werk, ik 

beweeg me makkelijk tussen mensen. En 
tegelijkertijd houd ik er ontzettend van 
om alleen te zijn. Ik zoek de eenzaamheid 
op, in de wetenschap dat ik niet alleen 
ben, natuurlijk. 
Alleen thuis zijn vind ik ook heerlijk. 
Mijn man heeft dat minder. Hij wil graag 
dingen samen doen, terwijl ik net in een 
fase zit waarin ik barst van de energie 
om dingen aan te pakken buitenshuis. De 
kinderen zijn het huis uit, dus met hen 
hoef ik geen rekening meer te houden. We 
breiden ons huis uit, heel atypisch natuur-
lijk: nu de kinderen het huis uit zijn, 

breiden wij uit. Ik kan 
me zelfs nog wel eens 
afvragen wat ik later 
worden wil. Peter heeft 
het er wel eens over ja, 
over die werklust van 
mij. Hij plukt de dag 
op een andere manier, 
dat heeft ook met zijn 
gezondheid te maken. 
Hij werkt nog, maar is 

ook al opa. Hij zou graag meer met mij 
willen reizen. Dat hebben we altijd veel 
gedaan, ook met de kinderen. En dat doen 
we ook nog wel… Weet je, nu de kinderen 
het huis uit zijn, merk ik pas hoezeer ik 
móeder ben geweest. Ik dacht altijd aan 
thuis. Wie vangt de kinderen op, wanneer 
kook ik, wordt er gezorgd voor… noem 
maar op. Nu ik dat niet meer heb, geniet 
ik enorm van mijn vrijheid.”

‘ TIJDENS MIJN BEVALLINGEN HEB 
IK ME EEN LEEUWIN GEVOELD. 
IK BEN NOG NOOIT ZO TROTS OP 
MEZELF GEWEEST ALS TOEN‘

‘ HET MAG WELIG TIEREN BOVEN 
MIJN HOOFD’

‘  Het leven is wat je 
gebeurt als je andere 
plannen maakt’ 
(John Lennon)

INTERVIEW
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Alles over bovengronds begraven

Erop of 
eronder?
Wie in Zuid-Europa wel eens een begraafplaats 

bezoekt, wandelt meestal door een ‘dorpje’ van 

grafhuisjes en wandgraven. In Nederland ligt dat 

anders. De gebruikelijke manier van begraven is 

hier nog steeds ín de grond. Wel is bovengronds 

begraven (ook wel bijzetten) in opkomst, zij het 

in de marge. De achtergronden en mogelijkheden. 

toBe0115_20_23_Dossier_Bovengronds begraven_4pA.indd   22 08-05-15   12:23



 toBe 23ttoBoBoBeee 232323

TEKST LAURA THUIS

DOSSIER

 toBe 23

Wat is bovengronds 
begraven? 
Bij bovengronds begraven - of eigenlijk bijzetten - wordt een lijkkist 

en/of urn in een uitgehouwen muur (grafmuur) geplaatst of in een 

bovengronds gerealiseerde kelder, kapel of grafhuisje. 

In de regel wordt een afdekplaat/sluitsteen als afdichting gebruikt, 

met eventueel een inscriptie. Doordat er bouwkundig vaak heel 

wat moet gebeuren - fundering, aantrekkelijke afwerking - zijn 

de realisatiekosten vaak hoger dan bij ondergrondse graven. 

Het onderhoud vraagt daarentegen meestal minder tijd en geld, 

evenals het ruimen: er hoeft niet gegraven te worden. Na de 

minimale (wettelijke) grafrust van tien jaar gelden dezelfde regels 

als bij ondergronds begraven: de stoffelijke resten komen in een 

verzamelgraf.

TRADITIE VERSUS NATUUR
Begraven in Nederland vond eeuwenlang traditiege-

trouw ín de grond plaats. Bij katholieken in gewijde 

grond in en rond de kerk. En later - door ruimtegebrek 

en hygiëneproblemen buiten de stad. De genoemde 

hygiëneproblemen waren begin negentiende eeuw ook 

de reden om cremeren weer op de kaart te krijgen; uit 

diverse opgravingen weten we dat het verbranden van 

overledenen al zeker 3.500 jaar gebeurt. Door te creme-

ren moesten epidemische ziekten voorkomen worden. 

Bovengronds begraven kennen we in Nederland pas 

sinds begin negentiende eeuw. In het Limburgse 

Valkenburg staat voor zover bekend de oudste graf-

muur van Nederland, waar door de aanwezigheid van 

mergelstenen hellingen bovengrondse nissen werden 

uitgehouwen. Kijkend naar de natuurlijke omstandig-

heden in de rest van Nederland - vaak drassig met kans 

op verzakkingen - zou bovengronds begraven om die 

reden veel meer gemeengoed moeten zijn. Maar… 

tradities als ‘worden teruggegeven aan de schoot van 

de aarde’ wogen lange tijd zwaarder dan ‘een drassige 

ondergrond’. 

Toch is er een kentering gaande. Zo kent Nederland een 

grote Italiaanse gemeenschap die van huis uit gewend 

is bovengronds te begraven. De veelal harde, Italiaanse 

ondergrond leent zich moeilijk voor ondergronds 

begraven. En bovendien vinden Italianen bovengronds 

begraven respectvoller tegenover de overledene, onder-

gronds begraven is ‘meer iets voor huisdieren’. Om de 

familietraditie in ere te houden, lieten vele Nederlandse 

Italianen zich daarom in Italië bijzetten. Italië ligt alleen 

niet naast de deur. ‘Even’ langs bij opa is er dan ook 

niet bij. Mede hierdoor is de vraag naar bovengrondse 

graven aanzienlijk gestegen. 

BUITENLANDSE INSPIRATIE 
Op begraafplaats La Recoleta in het Argentijnse Buenos 

Aires staat het prachtige bovengrondse (familie)graf van 

Evita Duarte Perón. Inspiratie dichter bij huis? Père Lachaise 

in Parijs met zijn vele imposante bovengrondse graven. 

5 redenen 
waarom bijzetten populairder wordt

1     Tradities van o.a. Nederlandse Italianen, 
Spanjaarden en Brazilianen

2     Koninklijke bijzettingen: prins Claus, 
prinses Juliana & prins Bernard

3     Angst voor claustrofobie: bovengronds 
voelt ‘minder benauwend’ 

4     Nabestaanden voelen zich (vooral bij 
wandgraven) dichter bij de overledene 

5     Ruimtegebrek als gevolg van de 
vergrijzing

61% cremeren, 39% begraven, 
waarvan ca. 0,1% bovengronds 

Bron: CBS/LVC (Landelijke Vereniging van Crematoria) (2013) + schatting LOB. 
Cijfers 2014 nog niet bekend

Op dit moment is bovengronds begraven in Nederland nog een begraafwijze 

in de marge. De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) schat in dat 

het percentage niet boven de 0,1% uitkomt.

WAT WIL NEDERLAND?
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Oudste 
grafmuur van 

Nederland
In Valkenburg 

is eind 
negentiende 
eeuw in de 

mergelwand 
van de Cauberg 

de eerste 
grafmuur van 

Nederland 
uitgehouwen. 
Een bezoekje 

meer dan 
waard!

Heilig Land Stichting Zuidelijke Begraafplaats Duinhof Lisse

HET PRIJSKAARTJE
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) schat in dat bovengronds 

begraven gemiddeld 50-100% duurder is dan een traditioneel particulier zandgraf. 

De kosten variëren, omdat er geen standaardtarieven worden gehanteerd. 

De verschillen tussen begraafplaatsen kunnen dan ook erg groot zijn. Sommige 

begraafplaatsen hanteren weer andere begraaftarieven en onderhoudskosten voor 

bovengronds begraven dan voor ondergronds. En daarbij hebben de verschillende 

vormen van bovengronds begraven ook weer verschillende prijskaartjes. 

GEUR?
Misschien een wat heikel en ongemakkelijk onderwerp, maar 

veel mensen vragen zich af hoe het werkt met geurtjes en 

bovengronds begraven. Dat geeft toch geen prettig gevoel. 

Geen zorgen. De koolstoffi  lters in de huidige beluchtingssyste-

men voorkomen elke geur.

Let op!
De voorwaarden voor het 

persoonlijk maken van 

een sluitsteen verschillen 

per begraafplaats. Zo is er 

bij de een ruime keuze in 

belettering, mag er een foto 

op en mogen voorwerpen 

als bloemenvaasjes en 

lantaarntjes aan de steen 

worden bevestigd, terwijl 

bij andere begraafplaatsen 

striktere voorwaarden 

worden gehanteerd. 

Bijvoorbeeld om de 

graven in harmonie met 

bestaande natuur en andere 

monumenten te houden. 
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Met zijn tweeën
Vaak is er in een bovengrondse nis slechts plek voor 

één kist. Naast uw partner bijgezet worden? Reserveer 

twee nissen naast elkaar.

Voor elk wat wils
Galerijgraven, grafmuren, grafhuisjes, het zijn allemaal vormen van 

bovengrondse graven, die qua uitstraling, gebruikte materialen én prij-

zen behoorlijk kunnen verschillen. Zeker in combinatie met de locatie. 

Een paar Nederlandse voorbeelden:

Bovengrondse nissen 

op Crooswijk, Hofwijk en de Zuidelijke Begraafplaats

Op de gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam heb je keuze uit drie 

opties: de bovengrondse ‘klassieke’ nissen op Crooswijk, passend bij de 

oudste gemeentelijke begraafplaats van Nederland (1832) en de 

meer moderne nissen op Hofwijk en de Zuidelijke Begraafplaats. Op 

Crooswijk betaal je duidelijk meer voor de grafrechten voor 30 jaar: 

€ 6.819,- tegenover € 4.828,-.

Crypten en grafheuvels 
op begraaf- en gedenkpark Heilig Land Stichting

Ook hier heb je keuze: het bijzetten in de crypte van de Calvarieberg 

en het bovengronds begraven in de grafheuvels. Eerstgenoemde zijn 

uit beton opgetrokken nissen naar voorbeeld van in het oude Palestina 

voorkomende Joodse graven. Kosten grafrechten voor een 1-persoons 

nis voor 30 jaar: € 6.555,-. De bovengrondse graven in de grafheuvels 

gaan prachtig op in het rijkbeboste stuwwalgebied, waar om die reden 

ook veel animo voor is. Kosten grafrechten voor 30 jaar: € 8.010,-.

Bovengrondse graven 
van schanskorven op Duinhof Lisse

Op Begraafplaats Duinhof in Lisse zijn in 2010 bijzondere bovengrond-

se graven van schanskorven – metalen gaasnet met natuurstenen – 

met hout gerealiseerd. Kosten grafrechten plus verplichte onderhouds-

kosten voor 30 jaar: € 4.850,-.
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DOSSIER

BOVENGRONDSE GRAVEN IN BREDA

‘Mensen willen 
een plekje dat bij 
hen past’
'Ik wil niet gecremeerd worden, maar vind onder 

de grond ook een onprettig idee.' Dit signaal was in 

2009 reden voor Begraafplaats Zuylen in Breda om 

bovengrondse graven te realiseren. Directeur Roel 

Stappers vertelt.

“Er is alleen een heel goede kraanmachinist aan te pas geko-

men. Verder heeft onze begraafplaatsdienst het allemaal 

zelf gerealiseerd. De een had het idee, de ander maakte de 

maquette en weer een ander had veel verstand van vijvers. 

Mensen worden gegrepen door de elementen. De combina-

tie water, aarde en lucht doet iets met je als je op het bankje 

bij de vijver zit. Driekwart van de bovengrondse graven is 

ook al verhuurd. Ondanks de crisis. Bovengronds begraven 

past ook in de trend van individualisering. Mensen willen een 

eigen, herkenbaar plekje dat bij hen past. En waar ze het liefst 

ook nog iets eigens aan kunnen toevoegen. Daarom hebben 

we ook niet gekozen voor een rechte aarden wal, maar een 

natuurlijke heuvel met hoge en lage graven, enkele graven, 

twee naast elkaar… en de keuzevrijheid in kleur, lettertypes 

en materiaal van de afsluitsteen. Je moet niet hoeven zoeken 

naar het graf van je dierbare, zeg maar.”
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Waar kun 
je worden 
bijgezet?
Amsterdam   
Beverwijk   
Breda   
Dordrecht   
Enschede   
Haarlem   
Nijmegen (Heilig 
Landstichting)   
Lisse   
Rotterdam   
Valkenburg   
Zwolle
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Als een collega overlijdt 
Een collega verliezen is ingrijpend. Of je nu intensief met iemand 

hebt samengewerkt of slechts een paar maanden af en toe 

met iemand te maken hebt gehad. Zo’n verlies verwerken doet 

iedereen anders. Hoe ga je om met het verdriet? Vier (ervarings)

deskundigen over rouw op de werkvloer.

TEKST ELLES BEIJERS   ILLUSTRATIES LOBKE VAN AAR

VERLIESVERWERKING

Rouw op de werkvloer

‘ De eerste maanden hebben we 
geen vervanger voor Henk gezocht’

Xandra werkt als bedrijfsleider in een 
groot warenhuis. In december 2013 
overleed Henk, een zeer geliefde collega, 
plotseling aan een gescheurde aorta.

“Henk was een markant persoon in de winkel, 
geliefd, onder meer door zijn grappen en grol-
len. Doordat hij al jarenlang floormanager 
was, kenden veel mensen hem. Hij heeft veel 
voor ons betekend. Zijn foto hangt nog steeds 
in de vestiging. De collega’s hebben het nog 
vaak over hem. Natuurlijk wordt het wel 
anders, minder. Maar op bepaalde momenten, 
rond kerst bijvoorbeeld en met zijn verjaar-
dag, dan is het weer even net als toen. 
Op zondagmiddag kreeg ik een telefoontje van 
zijn vrouw dat hij in het ziekenhuis lag met 
een gescheurde aorta. Die maandag heb ik het 
nieuws meteen verteld tijdens het ochtend-
overleg. Toen was het even heel stil. Iedereen 
was aangeslagen. Vrij snel daarna stelde 
iemand voor om een gedenkhoek in te richten. 
Een foto, een kaars, een boek waarin mensen 
steunbetuigingen kwijt konden. Ik vond het 
een mooi gebaar. Gedurende die week hadden 
we nog even de hoop dat het zou goed komen. 
Helaas hoorde ik op zaterdagavond dat Henk 
alsnog was overleden. 

Bezinning
Die zondag was ik eigenlijk vrij, maar het 
was koopzondag en ik ben ’s morgens vroeg 
naar de zaak gegaan. Ook alle floormanagers 
waren naar de winkel gekomen. Eén van hen 
ging bij de personeelsingang staan om zoveel 
mogelijk medewerkers op te vangen en het 
nieuws alvast te vertellen voordat ze het op 
de winkelvloer zouden horen. Zo konden we 

hen de gelegenheid geven om tot bezinning te 
komen in de kantine. Als ik íets heb geleerd, 
is het wel hoe belangrijk het is om mensen 
zoveel mogelijk en zo snel mogelijk informatie 
te geven. Mensen willen weten wat er aan de 
hand is. 

Afscheid nemen 
Met Henks vrouw heb ik een paar dagen later 
uitgebreid over zijn uitvaart gesproken. Ze 
vroeg of ik een speech wilde houden. Ook gaf 
ze aan wie van de collega’s een uitnodiging 
zouden krijgen. In principe alleen de floorma-
nagers. Later werd ik aangesproken door een 
collega. Twee mensen met wie Henk de laatste 
jaren nauw heeft samengewerkt, wilden ook 
graag afscheid nemen. ‘Xandra, ze hebben het 
zwaar’, zei mijn collega. ‘Het zou goed zijn 
voor hun verwerking als ze er ook bij kunnen 
zijn.’ Ik heb met de familie gebeld en gevraagd 
of ik nog twee mensen mocht meenemen. Dat 
was goed. Ik ben blij dat de collega in kwestie 
me dat heeft verteld, anders was ik misschien 
voorbijgegaan aan iemands verdriet. 
Op de dag van de crematie was de kantine 
opgeruimd en stonden overal kaarsjes. Men-
sen die dat wilden, konden zich daar om 9.00 
uur verzamelen en een minuut stilte houden. 
Het was bomvol… en muisstil. Terugkijkend 
denk ik dat het goed is om je collega’s ook in 

verdrietige tijden mee te maken. Omdat het 
nog meer verbondenheid creeërt. We lachten 
samen, huilden samen, haalden herinneringen 
op. We hadden altijd bepaalde rituelen, ook 
met Henk. Tijdens het donderdagmiddagover-
leg zorgde hij altijd voor koffie. Mét een bak 
slagroom, want dat was goed voor je, grapte 
hij dan. Dat hebben we erin gehouden.
Of het goed gaat met mensen op de werkvloer, 
kun je als bedrijfsleider niet in je eentje in de 
gaten houden. Daarvoor heb je ook elkaars 
voelsprieten nodig. Er werd me weleens wat 
toegefluisterd, dat ik even op iemand moest 
letten bijvoorbeeld. Floormanagers hielden 
ook goed een oogje in het zeil. Dan werd er 
even een potje gejankt op kantoor. Als je er 
maar bent voor mensen. En de tijd neemt. Pri-
ma als iemand eens wat langer of vaker pauze 
neemt. Je merkt dat het dan op een gegeven 
moment ook weer normaliseert. 
De eerste maanden hebben we geen vervanger 
voor Henk gezocht. Ook een beetje bewust. 
We hebben het met elkaar opgelost en ik denk 
dat dat goed is geweest. Het is niet eens dat 
we dat hardop hebben uitgesproken, we voel-
den aan dat we het onderling wilden regelen. 
Na Henks dood hadden we veel voor elkaar 
over. Misschien nog meer dan daarvoor. We 
wilden het samen doen.”
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‘ Het is niet raar om het over twee 
jaar nog over iemand te hebben’

‘ Doe geen aannames, vul niks in, 
maar ga het gesprek aan’

Jakob van Wielink is coach, consultant en 
expert op het gebied van rouw en verlies 
op de werkvloer. Zijn belangrijkste advies 
aan leidinggevenden: ‘Vul niks voor men-
sen in’. 

“Je kunt in dit soort gevallen niet zorgvuldig 
genoeg zijn. Ik zie vaak gebeuren dat er te 
snel voor een ander wordt gedacht. Dat men-
sen denken: ach, Piet heeft maar twee jaar 
met hem samengewerkt, dus het zal hem 
niet zo raken. Of: hij werkte nog maar drie 
maanden in ons team, zo veel zal het mensen 
wel niet doen. Doe al die aannames niet, vul 
niks voor iemand in, maar ga erover in dia-
loog. Benoem het tijdens gesprekken, vraag 
bijvoorbeeld: goh, we zijn een halfjaar verder, 
denk jij er nog wel eens aan? Of: wat gebeurt 
er als je aan hem of haar denkt? Ga er als lei-
dinggevende niet vanuit dat mensen wel naar 
jou toekomen als ze ergens mee zitten. Dat is 
absoluut geen vanzelfsprekendheid. 
Ruimte voor rouw gaat in essentie over men-
selijkheid in organisaties. Op het moment 
dat je op de werkvloer ruimte creëert voor 
grote gebeurtenissen - zoals de dood - en je 
daarover met elkaar kunt praten, dan zorg je 
ervoor dat mensen beter en gezonder aan het 
werk kunnen blijven. Het klinkt misschien gek, 
maar juist die mogelijkheid en ruimte creëren, 
draagt substantieel bij aan het werkplezier. 

Protocol
Niet elk bedrijf heeft een protocol. Ik zou 
willen adviseren dat tóch te regelen. Ik merk 
vaak dat er weerstand is, dat mensen zeggen: 
dat komt wel als het zover is’. Maar in tijden 
van stress gebeurt er zo ongelooflijk veel, 
waardoor je sneller dingen over het hoofd 

Henriette Doosje is rouwdeskundige en 
eigenaar van Buro Nazorg. Volgens haar is 
het belangrijk ruimte te blijven bieden om 
ervaringen te delen. 

“Hoe lang rouw duurt op de werkvloer kun 
je eigenlijk niet zeggen. Daar heb je ook geen 
invloed op. Iedereen mist zijn collega en gaat 
daar anders mee om. Dat heeft te maken met 

SCRIBE: HET ONLINE HERDENKINGSBOEK
‘Ervaar de betrokkenheid van collega’s op momenten die ertoe doen’. Dat is het motto van Scribe, 

opgericht door Erik-Jan Verhulst. “Denk aan grote, persoonlijke gebeurtenissen zoals een jubileum of 

pensionering en dus ook het overlijden van een collega. Wij beseften dat er geen tool was voor 

bedrijven waarop collega’s elkaar eenvoudig kunnen feliciteren of een herinnering achterlaten na een 

overlijden. Zo is Scribe ontstaan.” 

Via een link krijgen medewerkers toegang tot de community, die wordt opgemaakt in de huisstijl van 

het bedrijf. In een besloten omgeving kunnen mensen een bericht kwijt. Naderhand worden deze 

berichten gebundeld en in boekvorm aan de nabestaanden aangeboden. “Die waarderen dat zeer”, zegt 

Verhulst. “Ze kennen natuurlijk nooit alle collega’s, laat staan alle verhalen over hun dierbare.” Maar ook 

op organisaties heeft zoiets een positieve impact. “We horen dat het ook fungeert als uitlaatklep is voor 

mensen. In de online community kunnen ze hun emoties verwoorden en tonen aan elkaar. Veel mensen 

vinden het mooi dat hun bedrijf aan zoiets denkt. Collega’s zijn altijd mensen die te vroeg overlijden. 

Dat het bedrijf er op deze manier mee bezig is, daar zijn ze trots op. Het zorgt voor verbondenheid.”

Scribe is de eigentijdse variant van het herdenkingsboek. Het is tevens een goede oplossing voor 

mensen die liever in hun eigen tijd stilstaan bij hun overleden collega en collega’s die niet op dezelfde 

vestiging werken en daarom niet in gelegenheid zijn het boek te tekenen. 

MEER INFORMATIE VIND JE OP: WWW.SCRIBECOMMUNITIES.COM

ziet. Een protocol gaat over heel praktische 
zaken, van ‘wie krijgt gelegenheid om naar 
de uitvaart te gaan’ tot ‘wie heeft contact met 
de nabestaanden’. Maar ook: hoe instrueer 
je collega’s wat ze moeten doen als er wordt 
gebeld voor een overleden medewerker. Of als 
iemand veel klantcontact had: wie staat hen 
te woord en geeft informatie over hoe het nu 
verder gaat?
Het al dan niet abrupt wegvallen van een col-
lega kan mensen overvallen. Dan is het handig 
om daar van tevoren al iets over op papier 
te hebben gezet. Uiteraard gaat het niet over 

de geschiedenis die je met iemand had, maar 
bijvoorbeeld ook met de verliezen die je zelf 
hebt meemaakt, waardoor je misschien extra 
geraakt bent. 
Wat je als organisatie wel kunt doen, is zorgen 
dat het niet wordt genegeerd dat iemand is 
weggevallen. Soms word ik door een bedrijf of 
school gebeld met de vraag hoe ze het beste 
bij een overlijden van een collega kunnen 

stilstaan. Ruimte bieden en blíjven bieden om 
ervaringen te delen, is daarbij een belangrijk 
punt. En probeer consensus te vinden in hoe je 
iemand kunt herdenken. Bijvoorbeeld met een 
klein symbool, een herinneringshoek of een 
ritueel waarmee je markeert dat iemand heeft 
geleefd, dat je een tijd hebt samengewerkt. 
Daarbij het is minstens zo belangrijk dat iemand 
mag worden genoemd. Laat hem of haar zo af 
en toe even terugkomen. Het is niet raar om het 
nog eens over iemand te hebben, ook al is het 
twee jaar later. Dat is zo specifiek aan rouw, het 
is niet opeens over. Je kunt er onverwacht weer 
opnieuw door geraakt worden.”

het protocolleren van emoties. Het is meer 
een checklist waarop je kunt terugvallen. Ik 
heb eens zo’n boekje voor een opdrachtgever 
gemaakt en daarin heb ik ook een hoofdstuk 
opgenomen ‘Wat is rouw eigenlijk?’. Wees 
je ervan bewust dat iedereen zo zijn eigen 
coping mechanism heeft. Het verliezen van 
een collega confronteert mensen ook onher-
roepelijk met hun eigen ervaringen. Het is 
goed om erbij stil te staan wat er zoal kan spe-
len. Als je emoties rondom rouw niet genoeg 
aandacht geeft, keert dat als een boemerang 
naar de organisatie terug.” 
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SCRIBE & KLM
Bij KLM maken ze graag gebruik van scribe. HR-manager Fleur Pouw: “Ik vind het een heel mooi 

middel. Ons cabinepersoneel heeft elke vlucht andere collega’s. Ze zijn altijd op pad en bijna nooit 

in het bedrijf zelf aanwezig. Deze site zorgt ervoor dat mensen toch hun medeleven kunnen betui-

gen. Dat wordt als prettig ervaren.” Ook de nabestaanden zijn er van onder de indruk, zegt ze. 

“Ze vinden het mooi dat KLM dit regelt en dat er zoveel collega’s zijn die steun betuigen. Zo’n mooie 

herinnering voelt als een bijzonder gebaar vanuit het bedrijf. In het bemanningencentrum waar de 

crew zich aan- en afmeldt, richten we overigens ook altijd een tafel in met een foto, bloemen en ‘in 

memoriam’. Daar ligt dan ook een papieren boek waarin mensen hun betrokkenheid kunnen tonen. 

Dit papieren boek bieden we samen met het boek van Scribe aan tijdens het gesprek met de 

nabestaanden.” 

De online community blijft gemiddeld vier weken in de lucht. “We kunnen in de gaten houden 

hoeveel reacties er nog binnenkomen, als dat minder wordt, sluiten we de community af”, zegt 

Pouw. Op deze plek kan ook informatie worden gegeven over de uitvaart. “Dit is afhankelijk van 

de wensen van de familie, maar in principe is dit een mooie weg om iedereen te informeren. 

Informatievoorziening gecombineerd met de mogelijkheid om medeleven te tonen en een mooie 

herinnering achter te laten voor dierbaren, maakt dat deze site helpt bij het rouwproces.”

VERLIESVERWERKING

‘ Ik was onder de indruk van 
de manier waarop collega’s er 
voor elkaar waren’

Esther is HR-manager bij een uitgeverij. 
Toen een leidinggevende plotseling 
overleed, was zij contactpersoon voor de 
familie en aanspreekpunt voor collega’s.

“Na het verdrietige bericht vielen mensen 
elkaar in de armen om elkaar te troosten. 
Ik zie nog voor me hoe twee stoere mannen 
elkaar vastpakten. Dat vond ik indrukwek-
kend. Ook collega’s van andere afdelingen 
waren er direct. Tegelijkertijd vond ik het 
heel goed om te zien dat iedereen het team 

dat wilde, is naar de condoleance geweest. 
We hadden allemaal een witte roos bij ons, haar 
lievelingsbloem. Kort na de uitvaart ontstond 
het idee een boom te planten. Dat hebben we 
afgestemd met de nabestaanden, ook omdat het 
iets blijvends zou zijn. Ze waren er blij mee en 
uiteindelijk hebben we samen met hen de boom 
geplant. 
We hebben in ons bedrijf geen protocol rondom 
overlijden. De officiële stappen, zoals het afron-
den van het salaris en formaliteiten rondom het 
partner-wezenpensioen, liggen wettelijk vast. 
Het emotionele aspect, de menselijke stappen, 

We kunnen in de gaten houden

iten we de community af”, zegt 

e uitvaart. “Dit is afhankelijk van

om iedereen te informeren. 

medeleven te tonen en een mooie

elpt bij het rouwproces.”

is naar de condoleance geweest.
n allemaal een witte roos bij ons, haar
loem Kort na de uitvaa t d

daar is geen draaiboek voor. Toch was deze erva-
ring voor mij het voorbeeld zoals het zou moeten 
gaan. Ik was zeer onder de indruk van de manier 
waarop medewerkers, van alle lagen, van alle 
niveaus, er waren voor elkaar. Dat is tekenend 
voor dit bedrijf. We kunnen onze emoties tonen, 
er heerst hier geen afstandelijke, zakelijke sfeer. 
Het enige wat ik lastig vond was het weghalen 
van de foto… We hadden een foto bij de receptie 
staan, met een kaarsje erbij. Wanneer is 
het moment dat je die weghaalt? Na een paar 
maanden hebben we dat toch maar gewoon 
gedaan.”

uiteindelijk ook weer alleen liet om het nieuws 
onder elkaar te kunnen verwerken. Om hen 
te laten rouwen. Iedereen in het bedrijf kende 
zijn plek. Dat ging eigenlijk heel natuurlijk. 
Een van mijn belangrijkste taken was om er 
voor mensen te zijn en om ze de ruimte te 
geven. Het team kwam zelf met initiatieven 
en het voelde goed om hen daarin te facili-
teren. De collega’s maakten bijvoorbeeld een 
gedenkwand op de afdeling, een collage 
met herinneringen. Ook maakten ze een 
herinneringsboek voor de familie. 
De begrafenis was besloten, maar iedereen die 
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‘ De tekst had in mijn 
ogen iets mysterieus’

Michael Donker en zijn tante Winny Bosklopper 
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TEKST MICHAEL DONKER  FOTOGRAFIE JASPER BOSMAN

Michael erfde het bordje dat boven de deur hing

‘ Dit bordje hoort niet 
recht te hangen’
“Bij mijn opa en oma hing vroeger een bordje 
boven de deur: ‘God heeft ons geen kalme 
reis beloofd, maar wel een behouden aan-
komst’. Als kind begreep ik niet zo veel van 
dat bordje. Dus als je op reis gaat, kan het best 
zijn dat het moeilijk gaat, maar als je bent 
aangekomen dan… Ja, wat dan eigenlijk? Het 
woord ‘behouden’ begreep ik jarenlang niet, 
maar op de een of andere manier intrigeerde 
die tekst mij toen al. Het had in mijn ogen 
iets mysterieus. Op het bordje - dat overigens 
verder helemaal niet bijzonder was, een klein 
houten plankje van zo’n 35 bij 15 centimeter 
- stond een afbeelding van een zonnebloem 
en het verhuisde mee van huis naar huis. Om 
uiteindelijk ook in het laatste huis van opa en 
oma boven de deur te hangen.
Ik weet niet hoe, maar mijn oma - opa was 
inmiddels overleden - scheen te weten dat ik 
iets met dat bordje had. Misschien keek ik er 
graag of vaak naar. Misschien praatte ik er wel 
eens over met haar, maar feit is dat mijn oma 
uiteindelijk de betekenis van de spreuk heeft 
toegelicht, wat mijn ‘liefde’ voor het bordje 
alleen maar groter maakte. Groot was dan 
ook mijn teleurstelling en misschien nog wel 
meer mijn ongerustheid, toen op een keer het 
bordje niet meer boven de deur hing! Met een 
‘Maak je geen zorgen, jongen. Het bordje is in 

restauratie bij je tante Winny’ ging ik rustig 
bij oma zitten en toen vertelde ze mij dat het 
bordje voor mij was als zij er niet meer zou 
zijn…
Díe woorden zou ik nooit meer vergeten. 
En als ik mij niet vergis, vond de restauratie 
plaats in hetzelfde jaar van haar overlijden, 
november 2003. Oma werd thuis opgebaard 
en toen ik daar aankwam, was het eerste wat 
mijn tante Winny (Bosklopper, red.) zei: ‘Mike, 
dat bordje is voor jou hoor, dat wilde oma 
graag.’ Je zult begrijpen dat ik op dat moment 
niet helemaal vrij was van de extra emoties 
die deze opmerking met zich meebracht. Op 
de begrafenis heb ik mogen spreken en verteld 
van de bijzondere band tussen mijn oma en 
mij en de waarde van óns bordje: God had 
ook haar geen kalme reis beloofd, maar dat 
mijn oma nu een behouden aankomst had, dat 
stond voor mij zo vast als een huis!
Het bordje hangt inmiddels al meer dan tien 
jaar boven mijn eigen voordeur. En iedereen 
die het ziet, vertel ik het bijzondere verhaal 
en ook waarom het scheef hangt. Na de res-
tauratie is er een 3D-bloem op gezet. Hierdoor 
werd hij aan de linkerkant zwaarder en kan 
het bordje niet meer recht hangen. Ha ha! Ik 
heb dat altijd zo gelaten. Voor mij hoort dat er 
gewoon bij.” 

Wil je ook een bijzondere erfenis met ons delen, mail dan naar redactie@tobemagazine.nl

DE ERFENIS

 toBe 31
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parlAmore  
parlAmore gedenksieraden met en zonder as

- as-cabochon: een ring voor wat as of een plukje haar

- rouwknoop: een edelsteen met een knoopje van een kledingstuk van uw dierbare 

- rouwspeld: ter herkenning van de nabestaanden tijdens de uitvaart

Alles in meerdere uitvoeringen. De sieraden zitten in een fraaie bewaardoos. 

MEER INFO: WWW.PARLAMORE.NL

SeeYou gedenksieraden
Omdat een gedenksieraad ook MOOI mag zijn! Met onze, zeer specifi eke, 

benadering van gedenksieraden brengen wij al jaren stijlvolle en trendy 

sieraden op de markt. Onlangs is deze collectie uitgebreid met modieuze colliers, 

armbanden en herensieraden. Deze sieraden kenmerken zich door het, meestal, 

zichtbaar afwerken van as- of haarresten. De adviesverkoopprijzen zullen 

u aangenaam verrassen. 

WWW.SEEYOUGEDENKSIERADEN.NL

EEN LAATSTE ZORG MINDER

‘ Wie regelt alles na 
mijn overlijden?’

Wie zorgt er straks voor dat mijn persoonlijke wensen worden 

uitgevoerd en mijn nalatenschap op een zorgvuldige manier 

wordt afgewikkeld?

De uitvoering van een testament, de laatste wil van de 

overledene, vraagt om een vertrouwensrelatie. Wanneer u de 

Stichting Steunfonds Humanisme benoemt als executeur, weet u 

dat de uitvoering van uw laatste wensen in goede handen is. De 

humanistische grondslag en een jarenlange ervaring met deze 

vorm van dienstverlening staan borg voor zorgvuldigheid en 

integriteit.

Het Steunfonds heeft deskundige juridische medewerkers, allen 

met een notariële achtergrond en veel ervaring met het uitvoeren 

van testamenten. In persoonlijke gesprekken kunnen zij met u van 

gedachten wisselen en meedenken. Ook de uiteindelijke uitvoering 

van het executeurschap wordt door hen verzorgd. Van de uitvaart 

en het leeg ruimen van een huis, tot het afhandelen van alle 

administratieve en juridische zaken. Precies zó als u dat wenst.

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het 

Humanistisch Verbond. Het humanisme stoelt op een traditie van 

zelfbeschikking, vrijheid, verbondenheid en menswaardigheid. 

Mensen die het Steunfonds aanwijzen als executeur, dragen het 

humanisme een warm hart toe en willen hieraan bijdragen door in 

ruil voor het executeurschap, het Steunfonds te begunstigen met een 

legaat of erfdeel. Een mooie wisselwerking. En een hele zorg minder.

WILT U MEER TE WETEN KOMEN OVER WAT DE MEDEWERKERS VAN HET STEUNFONDS 
VOOR U KUNNEN BETEKENEN? VRAAG DAN ONZE BROCHURE 
AAN VIA WWW.STEUNFONDSHUMANISME.NL OF BEL 020 - 52 19 036.

Tips & adviezen van 
onze adverteerders

toBe 
informed

Natuurbegraven 
nieuwe stijl

Binnenkort krijgt Brabant er een bijzondere 

natuurbegraafplaats bij:  ‘De Utrecht’ te Hilvarenbeek. 

In de prachtige ambiance van het uitgestrekte 

landgoed ‘De Utrecht’ ontwikkelde Joyce Sengers 

samen met ASR Levensverzekering N.V. deze 

begraafplaats (25 ha) volgens een nieuw concept. 

Joyce: Ik heb ‘De Utrecht’ ontworpen als een 

natuurbegraafplaats van en voor iedereen. Vanuit deze 

collectieve gedachte is destijds ook landgoed ‘De Utrecht’ 

gesticht. Liefde voor de natuur en zorg voor het milieu 

staan net als bij andere natuurbegraafplaatsen voorop. 

Met ‘De Utrecht’ wil ik bovendien een omgeving creëren 

die mensen inspireert om contact te maken met elkaar 

en het grote geheel. Inspiratie en verbinding helpen 

ons onze balans te hervinden en verlies te accepteren. 

Het zijn helende elementen die thuishoren binnen het 

natuurbegraafi dioom.’

Joyce heeft haar nieuwe aanpak vastgelegd in het 

label ‘EEN&AL natuurbegraven.’ Onder deze merknaam 

ontwikkelt ze natuur- en mensvriendelijke artikelen en 

diensten voor de uitvaartbranche en consumenten. 

Na de zomervakantie opent ‘De Utrecht’ haar deuren 

voor het publiek. Wie eerder een kijkje wil nemen is 

van harte welkom!

MEER INFORMATIE WWW.NATUURBEGRAAFPLAATSDEUTRECHT.NL 
EN WWW.JOYCESENGERS.NL 
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CECILIA SCHARRINGA FLOW BLOEMISTEN
Ruim tien jaar geleden besloot Cecilia Scharringa na een sabbatical dat ze haar hart ging volgen en startte ze 

met Flow. “Mijn belangrijkste drive is dat ik graag mensen help in moeilijke situaties. Ik heb vanaf het begin een 

andere insteek dan veel anderen. Zo ga ik in principe altijd op huisbezoek om het verhaal van de nabestaanden 

te horen. Op die manier kan ik het beste inspelen op de wensen die er zijn. Ik vind het fi jn om mee te denken. 

Eigenlijk kan alles. Het resultaat is altijd een uniek bloemstuk voor een uniek mens. Soms bestaat een grafwerk 

uit alleen maar bloemen, maar vaak ben ik ook aan het fi guurzagen en boren. Of ik ga aan de slag met bijvoor-

beeld haardhout of groenten uit een moestuin, als dat past bij de overledene. Ik heb wel eens een ei van kleur-

potloden gemaakt voor een vrouw met een verstandelijke beperking. Kleuren en eitjes waren haar passie, dus 

het klopte helemaal. Heel intens en dankbaar zijn ook de afscheidsstukken die ik samen met de nabestaanden 

maak. Zeker voor kinderen is dat een mooie manier om praktisch mee te werken aan een afscheidsviering.” 

‘ Mijn belangrijkste drive: 
ik help graag mensen in 
moeilijke situaties’

 toBe 33

Een mooi boeket, stijlvolle krans of uitbundig grafstuk. 

Bloemen zijn een laatste groet van de nabestaanden 

aan hun overleden dierbare. Vijf bloemisten die zijn 

gespecialiseerd in uitvaartbloemen, vertellen over hun 

bijzondere beroep. Zij zijn de stille krachten van de 

uitvaartbranche. 

TEKST YVONNE VAN GALEN FOTOGRAFIE JASPER BOSMAN 

STILLE KRACHTEN

De laatste groet
Zij zeggen het met bloemen
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MATHIJS NOKKERT 
MEMORIAM BLOEMEN
“Ik maak ook wel bloemdecoraties voor beur-

zen en winkels, maar rouwwerk is echt mijn 

passie. Je kunt maatwerk leveren, dat is fi jn 

om te doen. Ik werk samen met mijn vrouw 

Gabriëlle in onze zaak en ga altijd langs bij de 

familie om met ze te overleggen. Er zijn zoveel 

mogelijkheden. Soms gebruiken we bloemen 

uit de eigen tuin om het afscheid zo persoonlijk 

mogelijk te maken. En het gebeurt ook wel 

eens dat ik kleine kinderen die één van hun 

ouders zijn verloren, help om de bloemstuk-

ken te maken voor de uitvaart. Op die manier 

hebben ze dan toch een concrete rol bij het 

afscheid. Ik kan je vertellen dat er niets intie-

mers bestaat dan het moment dat je samen 

met hen de bloemetjes in de kist legt van hun 

overleden papa of mama. Kippenvel! Als ik ’s 

nachts nog een mailtje krijg van nabestaanden 

om me bedanken voor mijn bijdrage aan een 

mooi afscheid, dan ontroert me dat. Het is 

mooi als mensen beseff en hoe belangrijk bloe-

men kunnen zijn.”

‘ Het ontroert me als ik ’s nachts 
nog een bedankmailtje krijg van 
nabestaanden’
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ROB VAN GOOL BLOEMENHUIS KAMP
Rob van Gool wilde als kind al bloemist worden. “Ik ben helemaal gek van bloemen. In de winkel 

maken we van alles, maar het vervaardigen van grafwerk heeft mijn absolute voorkeur. Dat is zo’n 

dankbaar, maar ook precies werk, dat wil ik per se zelf doen. Het is fi jn om degenen die achterblij-

ven een zorg te ontnemen. Natuurlijk maak ik veel standaardgrafwerk dat nabestaanden uit een 

fotoboek kiezen. Maar als iemand tegen me zegt ‘verras me maar’ dan biedt dat natuurlijk meer 

uitdaging. Zo heb ik laatst voor een overleden man, die in de Biesbos werkte, een heel natuurlijk 

stuk mogen maken met gras, takken, veldbloemen en mos. Erg bijzonder. En ik ben één van de drie 

bloemisten in Nederland die veel voor woonwagenbewoners werkt. Dat vertrouwen is in de loop 

van de jaren gegroeid en ik mag inmiddels imposante stukken maken voor uitvaarten. Van enorme 

harten, met bloemen beklede kruizen en ankers, tot complete hemelpoorten of Mariakapellen. 

Enorm dankbaar werk en voor mij een grote eer dat ik me zo in mijn vak mag uitleven.”

‘ Voor woonwagenbewoners 
maak ik regelmatig imposante 
rouwstukken’

 toBe 35

STILLE KRACHTEN
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RICK BATTIST FLEUR 89
“Mijn vader en moeder hebben een bloemenwinkel, 

dus het is niet zo verwonderlijk dat ik ook bloemist 

ben geworden,” vertelt Rick Battist. “ Met zijn drieën 

runnen we nu de zaak, samen met acht medewer-

kers. Grafwerk is niet het enige wat wij doen, maar 

het geeft mij persoonlijk altijd een goed gevoel 

om mensen te helpen die het moeilijk hebben. 

Rouwbloemen moeten 100% perfect zijn, want 

je kunt maar één keer afscheid nemen. Als ik de 

bloemen kom brengen, merk ik regelmatig dat het 

de achterblijvers iets doet als het een fraai stuk is 

geworden. Ik vind het zelf vaak mooi als er iets per-

soonlijks in een grafstuk is verwerkt. Wij zitten in de 

bollenstreek met veel tuinders en als er dan iets van 

groente of fruit wordt gebruikt bij het afscheid is dat 

heel passend bij de overledene. Of een hengel als 

het om een visser gaat, dat gebeurt ook regelmatig. 

Ik houd zelf vooral van witte bloemen, dus als mijn 

afscheid ooit komt, hoop ik op een bescheiden stuk 

in mijn favoriete kleur…”

‘ Rouwbloemen moeten 100% perfect 
zijn, want je kunt maar één keer 
afscheid nemen’ 

 toBe36 
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‘ Een uitvaart zonder bloemen 
is kil en onpersoonlijk’

STILLE KRACHTEN

MARLOES EN MIRANDA CALIS DE GOOISE BLOEMBINDERIJ
De zussen Marloes en Miranda Calis begonnen ruim twaalf jaar geleden hun eigen 

bloemenzaak. Marloes: “We maken allerlei soorten bloemstukken, maar rouwwerk vind ik 

het belangrijkste wat er is. Het is het laatste wat je voor iemand kunt betekenen. Daarom 

nemen wij ook alle tijd om samen met de nabestaanden iets moois uit te zoeken. Hoewel 

mijn zus en ik verder heel verschillend zijn, heeft zo’n gesprek hetzelfde eff ect op ons. We 

worden er allebei heel zacht en verzorgend door. Dat heeft niks met een toneelstuk te 

maken, we leven ons in in de gevoelens van de mensen die een rouwstuk komen bestellen. 

Dat is soms aangrijpend, maar geeft ook veel voldoening als je samen tot het meest pas-

sende bloemwerk komt. Ik weet dat het regelmatig voorkomt dat er geld voor bijvoorbeeld 

een goed doel wordt gevraagd in plaats van bloemen, maar met alle respect daarvoor: ik 

kan me geen uitvaart zonder bloemen voorstellen. Dat maakt het zo kil en onpersoonlijk. 

Het heeft ook niks met geld te maken, want desnoods wordt er maar één bloem bij de 

overledene gelegd. Maar dat maakt het dan wel meteen wat vriendelijker.” 

 toBe 37
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JA,  Ik wil meer informatie over een executeur van 
het Steunfonds Humanisme.

Vul onderstaande bon in of bel 020 521 90 36 
of vraag de informatie aan via het formulier op 
www.steunfondshumanisme.nl

U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme benoemen tot 
 executeur. Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst  
die uw laatste wens kunnen uitvoeren. Meer dan 50 jaar 
 ervaring met deze vorm van dienstverlening staat borg voor 
zorgvuldigheid en integriteit.

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het 
 Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond zet zich in 
voor een humane samenleving. Meer informatie over het 
 Humanistisch Verbond vindt u op www.humanistischverbond.nl

Na een overlijden moet er in korte tijd veel  geregeld 
worden. Dat gaat gemakkelijker als u zelf al een en 
ander heeft bepaald. Veel mensen vinden het  moeilijk 
om daar over na te denken. Toch is het belangrijk 
dat op tijd te doen, want het geeft veel rust als deze 
zaken van tevoren goed geregeld zijn.

De medewerkers van het Steunfonds

m      vnaam

adres

pc/woonplaats

telefoon

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: 
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam A
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Als nalaten 
u een zorg is

Steunfonds 

Humanisme
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TEKST ESTHER VAN RIESEN  FOTOGRAFIE MARTIJN DOOLAARD

“Ergens op een brug in Amsterdam staat 
de tekst: ‘Terugkomen is niet hetzelfde als 
blijven’. Die regel raakt me. Het is waar. 
De plek die ik thuis noem, is elke keer 
anders als ik ben weggeweest. De stad, de 
straat, mijn huis zelf. Alles is hetzelfde en 
toch voelt het anders. Het zijn de momenten 
waarop je even koestert wat je hebt. Ik ben 
veel weg, ik reis de hele wereld rond en 
ontdek graag nieuwe dingen. Over een paar 
dagen vertrek ik weer, voor onbepaalde tijd 
ditmaal. Ik stap op de fiets en ik ga. Omdat 
een reis nu eenmaal een bestemming hoort 
te hebben, fiets ik naar China. Maar China 
is niet mijn doel. Mijn doel is de reis zelf. 
Of beter gezegd: de reis ís mijn bestemming. 
Elke dag is anders. Het landschap verandert 
onderweg, de mensen, de cultuur, de weers-
omstandigheden. Ik kijk weer erg uit naar 
de verrassingen die elke nieuwe dag in petto 
heeft. Ik heb deze keer bewust gekozen voor 
de fiets. In de auto mis je vaak details. Ik wil 
onderdeel zijn van de omgeving, dichtbij 
de natuur zijn, de veranderingen onderweg 
écht beleven. Ik wil de temperatuur voelen, 
geuren en kleuren in me opnemen, het land-
schap waar ik doorheen rijd ervaren. Een 
tentje, een fiets, wat basic kampeerspullen, 
een laptop, telefoon en camera, meer heb 
ik niet nodig om te leven. 
Ik ben opgegroeid in een nuchter, christelijk 
gezin. We gingen altijd met de caravan op 
vakantie en vaak vissen met mijn vader en 
broers. De liefde voor kamperen en natuur 
komt daar vandaan. De stilte, de eenvoud, 
dichtbij de natuur. We zijn ook vaak verhuisd, 
waardoor ik me vaak moest aanpassen en 

me tegenwoordig snel ergens thuis voel. Ik 
probeer in het moment te zijn, niet gisteren, 
niet morgen: nu. Dat is waar het uiteindelijk 
voor mij om gaat: bewust leven. Ik houd van 
werken met beeld. Video, fotografie, beide 
zijn interessant. Creëren, daar word ik geluk-
kig van. Net als van reizen. Deels zijn het 
mijn hobby’s, ik doe die dingen omdat 
ik ze graag doe en niet omdat ik er geld mee 
verdien. Af en toe verkoop ik achteraf werk 
dat puur uit enthousiasme is gemaakt, zoals 
een video over Singapore. Ik onderneem 
vooral vanuit intuïtie. Of ik wel eens ergens 
spijt heb? Hmm… Spijt is een emotie waar 
ik niet te lang mee bezig wil zijn… niet dat 
ik nergens spijt van heb. Ik probeer ervan te 
leren en te denken: die fout heb ik één keer 
gemaakt, die maak ik niet nog een keer. 
Het vormt je en je hebt het nodig om verder 
te komen.
In de ogen van anderen leid ik een druk 
leven, maar ik ervaar geen druk, ik haal er 
vooral voldoening uit. Ik heb geen einddoel 
voor ogen, geen ‘later als ik groot ben’. Leven 
is een doel op zich, met een open einde. In 
feite is dat niet zo moeilijk, maar een kwestie 
van doen. Obstakels om iets niet te doen, 
zitten in je hoofd, die creëer je zelf. Mensen 
denken dat reizen heel duur is. Of dat je 
geen tijd hebt om weg te gaan. Maar als je 
op noedels kunt leven en in een tentje kunt 
slapen, is opeens heel veel mogelijk. Het 
voordeel is dat ikzelf op freelance basis werk, 
dus mijn eigen tijd kan indelen. Ik sprak ooit 
iemand die zei: ‘Hoe vaker je over drempels 
gaat, hoe makkelijker het gaat’. En dat is 
voor mij een soort motto.”

ZIJ DOEN HET GEWOON

 toBe 39

‘Ik heb er spijt van dat ik niet het leven heb 

geleefd dat ik echt wilde’. Een veelgehoorde 

uitspraak als het einde nadert. In de nieuwe 

serie ‘Zij doen het gewoon’ vertellen mensen 

over hun drijfveren om uit het leven te halen 

wat erin zit.  

Martijn Doolaard (31) groeide op in een gezin met drie broers. 

Gezinsvakanties met de caravan legden de basis voor zijn reislust 

en liefde voor de natuur. Zijn geld verdient hij als freelance 

package designer en het verhuren van zijn huis via Airbnb. Zijn 

dromen maakt hij waar met reizen, fotograferen en video's maken.

‘ Leven is een doel op zich, 
met een open einde’

‘Obstakels om iets 
niet te doen, zitten 

in je hoofd, 
die creëer je zelf’
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Wie denkt vlak voor zijn dood de Belastingdienst nog 
snel even een loer te draaien met een schenking, ziet 
die vlieger lang niet altijd opgaan. Er bestaat name-
lijk een regel waarbij alle schenkingen die binnen zes 
maanden vóór overlijden zijn gedaan toch bij de erfe-
nis worden opgeteld. Dat kan tot grote teleurstellingen 
achteraf leiden. De erfgenamen betalen dan erfbelas-
ting over het totale bedrag van de erfenis. Dus ook 
over die recente schenking. Al zijn er natuurlijk een 
paar uitzonderingen. 
Zo was er de uitspraak van het hof in Den Haag over 
de boerendochter, die vlak voor overlijden van haar 
vader landbouwgrond geschonken had gekregen. Zij 
had ruim 4.000 euro schenkbelasting moeten betalen. 
Ze kwam van een koude kermis thuis. Toen haar vader 
binnen zes maanden overleed en zijn erfenis werd 
verdeeld over diverse kinderen, bleek dat de kinderen 
geen erfbelasting hoefden te betalen. De dochter zat 
met de brokken: zij had de landbouwgrond beter kun-
nen erven, dan was ze vrij geweest van het betalen van 
erfbelasting. Ze liet het er niet bij zitten en vorderde de 
betaalde schenkbelasting terug. Het hof in Den Haag 
dacht daar op 17 januari 2014 anders over: de regeling 
is gemaakt om te voorkomen dat mensen erfbelasting 
proberen te ontlopen door vlak voor overlijden een 
schenking te doen. De dochter mocht de regeling niet 
omgekeerd uitleggen en kreeg de betaalde schenk-
belasting niet terug. Er wordt alleen verrekend als er 

Schenken
Wie zijn nalatenschap slim en goed wil besteden, doet er verstandig aan daar al 

op tijd over na te denken. Daarmee kun je een dure erfenis voorkomen. Wat zijn 

de mogelijkheden? Voor welke valkuilen moet je waakzaam zijn? En zijn er trucs 

om onder de erfrechtbelasting uit te komen?

sprake is van erfbelasting waarmee verrekend kan wor-
den. Dat kon in dit geval niet. 
De wetgever wil niet dat er van twee walletjes wordt 
gesnoept. Schenken doe je om een aantal redenen. Je 
wilt iemand tijdens je leven bevoordelen, liever dan na 
je dood. Dat wordt ook wel schenken met de warme 
hand genoemd. Je kunt ook schenken om belasting te 
besparen, want door te schenken verklein je je vermo-
gen, dus je erfenis. Hoe kleiner je uiteindelijke erfenis, 
hoe geringer de erfbelasting. Er bestaan ook jaarlijkse 
vrijstellingen voor schenkbelasting en wie daar kien 
mee omgaat, omzeilt de Belastingdienst. Op een legale 
manier nog wel. Als er meer wordt geschonken dan het 
vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger schenkbelas-
ting over het surplus.

Duidelijke regels 
Nou kun je gewoon geld overmaken op een rekening-
nummer van een begunstigde. Maar een heel slimme 
manier van schenken is een ‘schenking op papier’. Zo 
slim, dat je zou zeggen dat het een linke manier is om 
de fiscus een loer te draaien. “Helemaal niet”, glim-
lacht Lucienne van der Geld, juridisch directeur bij 
Netwerk Notarissen, het grootste notariële samenwer-
kingsverband in Nederland. “De regels zijn nu hartstik-
ke duidelijk, al zijn de gevolgen lang niet altijd prettig. 
Schenkingen aan kinderen zijn het gunstigst, want je 
mag eenmalig een bedrag van ruim 25.000 euro aan 
je kinderen (tussen 18 en 40 jaar oud) schenken. Wan-
neer de schenking wordt gebruikt voor koop of verbou-
wing van een huis wordt de vrijstelling verhoogd naar 
ruim 52.000 euro. Jaarlijks mag vrijelijk een bedrag tot 
5.000 euro worden geschonken aan de kinderen (geen 
leeftijdslimiet). Het is er werkelijk eenvoudiger op 
geworden. Aan derden mag je tot 2.111 euro per jaar 
schenken, onbelast. En giften aan goede doelen zijn 
ook ‘gratis’, dus niet belast.” Wie een (erkend) goed 
doel wil steunen, kan met een zogenaamde lijfrente-

De regels, de valkuilen & de trucs

SCHENKINGEN AAN KINDEREN ZIJN HET 

GUNSTIGST: JE MAG EENMALIG EEN BEDRAG 

VAN RUIM 25.000 EURO SCHENKEN AAN 

KINDEREN TUSSEN 18 EN 40 JAAR OUD

toBe0115_40_41_Wetgeving_2p.indd   40 08-05-15   12:36



 toBe 41

TEKST RIEN VAN DER STEEN 

INFORMATIE

DE WETGEVER WIL NIET DAT ER VAN TWEE 

WALLETJES WORDT GESNOEPT
schenking zelf inkomstenbelasting besparen. Zeker 
voor wie al een automatische incasso heeft lopen ten 
behoeve van een goed doel is zo’n lijfrenteschenking 
de moeite waard. 
Volgens Van der Geld leidt de huidige, vereenvoudigde 
regeling over het algemeen tot weinig trammelant. 
“Maar ja, mensen willen er begrijpelijkerwijs creatief 
mee omgaan. Dus is het heel verstandig goed te plan-
nen, het slim te doen, al dan niet met gebruikmaking 
van een adviseur. Als je structureel 5.000 euro per jaar 
aan je kinderen schenkt, wordt je erfenis een stuk klei-
ner, dus ook de uiteindelijke erfbelasting. Wij gaan uit 
van de zogenaamde Schijf van Vijf. Die houdt rekening 
met schenkingen, een samenlevingscontract of huwe-
lijkse voorwaarden, of er sprake is van een testament, 
een levensverzekering en/of andere toekomstvoorzie-
ningen en tot slot ook met internationale aspecten: is 
er bijvoorbeeld sprake van vermogen in het buiten-
land. Ginds gelden namelijk andere regels en dan is 
het belangrijk niet dubbel door de fiscus te worden 
aangesproken.”

Schenking op papier 
Van der Geld, ook werkzaam als docent relatie- en 
erfrecht aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, komt 
op de ‘papieren schenking’: wie een geldbedrag wil 
schenken, maar niet daadwerkelijk wil betalen, kan 
zo’n schenking op papier doen. Het geschonken bedrag 
blijft in de knip, maar er wordt wel op een slimme 
manier gebruikgemaakt van de vrijstellingen van de 
schenkbelasting. “Vorig jaar zijn de ogen van velen 
geopend, toen er ter stimulatie van de huizenmarkt 
een ton vrijgesteld mocht worden geschonken voor een 
woning.” Daar kwam veel onduidelijkheid over, omdat 
de regeling voor één jaar in de wet was gefietst en er 
niet goed was nagedacht over de afloop van de vrijstel-
ling. 
“Maar sinds 2013 willen veel ouderen besparen op de 
zorgbijdrage door op een vroeger tijdstip te schenken, 
voordat ze het geld aan de zorg kwijtraken. De maat-
regel deed veel ouderen denken aan de Wet op de 
Bejaardenoorden, die tot 1997 gold en leidde tot mas-
saal wegschenken van vermogen. In 2013 schrokken 

ALS JE STRUCTUREEL 5.000 EURO PER 

JAAR AAN JE KINDEREN SCHENKT, WORDT 

JE ERFENIS EEN STUK KLEINER EN DE 

UITEINDELIJKE ERFBELASTING DUS LAGER

opnieuw veel ouderen zich wild, bang voor de hogere 
bijdrage die ze moesten betalen voor zorg- en ziekte-
kosten. Velen gingen met de notaris aan de slag met 
een testament, ze plozen uit hoe ze schenkingen kon-
den doen, allemaal om hun vermogen te verkleinen.” 
Daar komt nu de papieren schenking om de hoek: een 
ouderpaar schenkt een kind 100.000 euro en leent dat 
meteen terug. Het geld hoeft pas te worden betaald na 
overlijden. Bij deze constructie moet er wel een officië-
le akte worden opgemaakt bij de notaris en bovendien 
moet de ‘papieren schenker’ een jaarlijkse rente van 
6 procent betalen aan de begunstigde. Die 6 procent 
(zakelijke) rente vermindert het vermogen, zodat de 
toekomstige erfgenamen minder belasting hoeven te 
betalen. Bovendien is de rente belastingvrij. Op die 
manier wordt je erfenis als het ware ‘uitgehold’. Het 
illustreert waarom je vroeg moet beginnen met naden-
ken over wat je met je nalatenschap gaat doen.

Heikel 
Lucienne van der Geld signaleert wel een heikel punt 
van de vereenvoudigde wetgeving. “Er zijn ouderen die 
werkelijk alles willen wegschenken aan hun kinderen, 
in de overtuiging dat ze het zelf niet meer nodig heb-
ben. De notaris zal hen dan attent maken op mogelijke 
tegenvallers in hun verdere levensloop.” De papieren 
schenking is op dit moment behoorlijk populair. In het 
vermogen van de schenker ontstaat een schuld, die bij 
overlijden van de schenker voor de erfbelasting van 
zijn vermogen wordt afgetrokken. Althans, wanneer 
er braaf elk jaar rente is betaald. Wanneer dat niet het 
geval is, mag de papieren schenking niet worden afge-
trokken van het vermogen. Met andere woorden: het 
bedrag van de papieren schenking hoort dan gewoon 
tot de erfenis en daar moet erfbelasting over worden 
betaald. Dan gaat de vrijstellingsvlieger niet op. Zo 
slim zijn ze bij de Belastingdienst dan ook wel weer. 

WIE EEN (ERKEND) GOED DOEL 

WIL STEUNEN, KAN MET EEN 

ZOGENAAMDE LIJFRENTE-

SCHENKING ZELF INKOMSTEN-

BELASTING BESPAREN
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René Gude

‘ Ik leef me gék’
Filosoof René Gude, voormalig Denker des Vaderlands, is 

niet meer... Hij overleed op vrijdag 13 maart jongstleden aan 

botkanker. Enkele weken daarvoor sprak hij nog met toBe 

over ’de kunst van het sterven’.

 toBe42 
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TEKST MAAIKE KUYVENHOVEN & LAURA THUIS   FOTOGRAFIE ANNE HAMERS

INTERVIEW

WIE WAS RENÉ GUDE?
Geboren: 2 maart 1957 te Surabaya

Beroep: fi losoof 

Bekend van: René Gude was hoofdredac-

teur en uitgever van Filosofi e Magazine, 

begon als conciërge op de Internationale 

School voor Wijsbegeerte en was daar van 

2002 tot mei 2013 directeur. Hij schreef 

meerdere boeken over ethiek en fi losofi e 

en publiceerde veel in Trouw, NRC, Vrij 

Nederland en De Groene Amsterdammer. 

In 2013 werd René Gude uitgeroepen 

tot Denker des Vaderlands. Het begrip 

‘humeurmanagement’ is met hem 

verbonden: de kunst om in evenwicht te 

blijven door te denken, te redeneren en 

gesprekken te voeren.

Bent u bang voor wat er te gebeuren 
staat?
“Ik ben niet bang om dood te zijn. Ik weet niet 
wat de dood is, ik heb er geen ervaring mee. 
Niemand heeft ervaring met de dood, dus 
niemand kan vertellen hoe dat is. Ik ben wel 
bang om dood te gaan, te stikken. Dat lijkt me 
heel naar, daar raak ik van in paniek. Maar de 
dood… Omdat je niet weet wat het is, probeer 
je je misschien voor te stellen wat ‘dood zijn’ 
betekent. Maar dan is je verbeeldingskracht 
aan het werk. En van die voorstelling kun je 
volkomen van slag raken. Als je van de dood 
iets verschrikkelijks hebt gemaakt, kun je let-
terlijk doodsbang worden. Of verdrietig of 
boos. 
Het gaat mij erom dat het nóóit de werkelijk-
heid is, maar áltijd jouw verbeelding, die 
bepaalt hoe je je voelt over de dood. Als je 
er bang voor bent, dan heb je je eigen hel 
gemaakt of heb je je die laten aanpraten 
door iemand die het ook niet kan weten. Je 
doet het zelf. Dat zie je ook aan mensen die 
van de dood iets begeerlijks maken, zoals de 
zelfmoordenaar die de dood verkiest boven 
het leven of de martelaar aan wie de dood 
eer brengt. Het verdient aanbeveling om zeer 
voorzichtig met je voorstellingen van de dood 
om te springen. Toch biedt dit ook kansen. 
Wie waardig wil sterven, kan wellicht moeite 
doen om ook het ‘aantrekkelijke’ van dood-
gaan onder ogen zien.” 

Wat is er aantrekkelijk aan de dood?
“Ik kijk niet uit naar de dood. Ik wil niet weg. 
Maar ik vind het leven wel een bewerkelijke 
aangelegenheid. De uitspraak ‘Het leven is 
een gedoetje’ is een staande uitdrukking hier 
in huis. Als ik die gedachte niet wegdruk, kan 
ik de dood misschien toch ook een beetje als 
verlossing leren zien. Ik ben opgegroeid, zoals 
iedereen, met het idee dat we iets van ons 
leven moeten maken. Dus zet je volop stappen 
en voordat je het weet ben je vooral bezig met 
hard werken aan wat je nog niet kunt. Soms 
boek je succes, maar even later breekt dat ook 
maar zo weer af. 
Op de kleuterschool, vlak voordat ik naar de 
lagere school zou gaan, had ik het goed voor 
elkaar. Twee meisjes wilden met mij trouwen, 

dat ging niet, dus besloten zij dat een van hen 
mijn vrouw zou worden en de andere mijn 
huishoudster. Maar die meisjes gingen naar 
een andere basisschool en ik kon als vergeten 
vrijgezel weer helemaal opnieuw beginnen. 
Hetzelfde ervoer ik met alle overgangen die 
daarna kwamen. Die naar de middelbare 
school, naar mijn studietijd, naar mijn eerste 
baan... tot aan mijn arbeidsongeschiktheid 
aan toe. Het leven is een aaneenschakeling 
van dingen die je opbouwt, maar die ook weer 
eindigen. Als je het leven ook leert te zien 
als dat tragische proces dat van eindigheid is 
doortrokken, als je dus juist niet al te positief 
denkt, dan kan het definitieve einde misschien 
zijn afschrikwekkendheid verliezen. Zo kun 
je jezelf misschien een waardige aanvaarding 
van de dood aanleren. Het is een grote para-
dox, maar dat ben ik nu aan het proberen.”

In hoeverre lukt dat?
“Ik zwalk heen en weer van vrolijkheid over 
dat ik er nog ben, naar verdriet over dat het 
binnenkort ophoudt. Toen ik van de oncoloog 
hoorde dat ik niet meer beter zou worden, 
werd ik gedwongen anders naar mijn leven 
te kijken. Ik was gewend in een speedboot 
richting de toekomst te koersen. Maar door 
die aangekondigde dood zat ik ineens in een 
roeibootje met de rug naar de toekomst toe. 
Ik ga nog maar heel langzaam vooruit en ik 
kijk niet meer naar wat nog moet, maar alleen 
naar wat gedaan is. Ik probeer niet te positief 
en niet te negatief te kijken. 
Eigenlijk maak ik lijstjes van dingen die door 
mij afgerond zijn. Ik ben aan dingen begonnen 
en die heb ik op mijn manier volbracht. Dat 
is wat ‘perfect’ letterlijk betekent: volmaakt, 
volgemaakt, afgemaakt. Niet per definitie ‘heel 
goed’. Wat ik wil bereiken met dat terugblik-
ken, is instemmen met dat wat je werkelijk 
hebt volbracht. Mild worden naar mezelf… 
Dat klinkt heel verstandig voor een stervende, 
maar eigenlijk leef ik tegen beter weten in 
gewoon als een gék! Ik leef gewoon door tot 
ik omval. Dat voelt heel prettig, maar is niet 
verstandig. In werkelijkheid ben ik doodziek, 
kortademig. Ik kan mij dagelijks voorhouden 
dat ik met één been in het graf sta. Maar wat 
betekent dat eigenlijk in mijn geval…”

Terugblikkend op uw leven… wat ziet 
u dan? 
“Omkijkend zie ik op dit moment dat ik 
onderdeel ben van een fantastisch huwelijk, 
een fantastisch gezin en een prachtige vrien-
denkring. Dat alles gaat voor mijn dood echt 
niet meer ter ziele en mag dus op het lijstje 
‘volmaakt en nog goed gedaan ook’. In mijn 
werkzame leven heb ik een geweldige tijd 
gehad bij de Internationale School voor Wijs-

begeerte (ISVW). Van conciërge tot directeur, 
daar zijn ook een paar dingen goed gegaan. 
Toen ik mijn vrouw Babs leerde kennen, vond 
ik dat ik een beetje gek leven had. Ik was toen 
conciërge, had een klusbedrijfje en twee zoons 

‘ Ik zwalk heen en weer van vrolijkheid 
over dat ik er nog ben, naar verdriet over 
dat het binnenkort ophoudt’

‘ Ik leef gewoon 
door tot ik omval. 
Dat voelt heel 
prettig, maar is niet 
verstandig’
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uit een eerder huwelijk. Ik vond dat allemaal 
niet zo mooi, maar Babs zei dat ik het zo maar 
moest houden. Zij vond het allemaal wel leuk. 
Haar blik hielp mij om anders tegen mijn 
leven aan te kijken. 
Je kunt jezelf blijkbaar niet altijd even goed 
beoordelen. Waar wijzelf negatief over den-
ken, beoordeelt een ander vaak positiever. Wij 
hebben vaak een strategische ontevredenheid 
over onszelf, terwijl we onschuldig bezig lijken 
met ‘iets van ons leven te maken’. In het leven 
zijn we zo godvergeten ambitieus. Ambitie 
betekent dat je altijd een beetje een hekel aan 
jezelf hebt. De kans dat je te hard oordeelt 
over jezelf is groot. Daarom moet je af en toe 
actief naar je eigen ‘volmaaktheden’ op zoek. 
Je hoeft daarvoor niet per se te wachten tot 
de oncoloog met slecht nieuws komt. Maar als 
je terugkijkend al te blij over je leven wordt, 
dan raak je weer onrealistisch gehecht aan het 
leven. Op zo’n moment is het weer slim om 
het gedoetje te gedenken. Alle inspanningen 
en mislukkingen die er ook waren. Zo probeer 
ik naar een juiste voorstelling van zaken toe te 
slalommen. Ik zou me kunnen voorstellen dat 
anderen daar helemaal geen zin in hebben.”

U introduceerde het humeurmanage-
ment in Nederland. Het betekent 
zoveel als: je kunt nog zoveel tegen-
slagen hebben in je leven, behoud wel 
je goede humeur. Is die houding über-
haupt aan te leren?
“Als je de dood krijgt aangekondigd, zijn er 
twee primaire reacties: doen alsof er niets aan 
de hand is, gewoon doorgaan en wegkijken of 
het bijltje erbij neergooien en direct gaan lig-
gen. Maar er is nog een andere weg: die van 
de nuchtere blik. Ik heb me nooit aangetrok-
ken gevoeld tot de ars moriendi, oftewel de 
kunst van het sterven, van collega-filosofen. 
Het zei me gewoon niets, die bespiegelingen 

over ‘doodsangst als grond van iedere zijns-
vraag’ bij Kierkegaard en Heidegger. Ik snapte 
niet waar ze het over hadden. Maar dat is toch 
veranderd. Ik kom alsnog aan die kunst van 
sterven toe en die kunst heeft voor mij alles 
te maken met humeurmanagement. Het lijkt 
logisch om negatieve emoties - afkeer, woede, 
verdriet, angst - rond doodgaan te onderdruk-
ken. Maar het zal je nooit lukken om je emoties 
te onderdrukken. Iemand die weet dat onweer 
geen straf van de goden is, schrikt zich toch 
gewoon te pletter bij de eerste keiharde don-
derslag. De emotie angst is een onwillekeurige 
primaire reactie. Pas bij de tweede klap kun-
nen we die langzaam in banen leren leiden. 
Waarmee ik bedoel dat we emoties niet moeten 
beteugelen. Een emotie is je drijfveer, die zet 
je in beweging, het heeft dezelfde stam als 
‘motivatie’. We kunnen wel leren de architect 
te zijn van onze emoties, zodat ze niet des-
tructief worden. Je kunt leren actief met je 
passies om te gaan.” 

Hoe doe je dat dan?
“Vooral door er veel over te praten. Gooi het 
op tafel. Binnen ons gezin hebben we het ons 
aangeleerd te praten over mijn dood en het 
leven erna. In het begin was het niet te doen. 
Je weet niet wat je moet zeggen, want waar 
gaat het over? Maar we zijn gewoon gaan 
zitten. Even slikken en beginnen. Ik las dat 
tachtig procent van de mensen die met overlij-
den te maken krijgt, daar niet over wil praten. 
Degene die sterft niet of de mensen om hem 
heen. Ik vind dat shocking, echt shocking. Zo 
veroordelen we elkaar tot een verpletterende 
eenzaamheid. Stel je een stervende ouder voor 
die weigert over de dood te praten. De naas-
ten willen kleine en grote dingen bespreken, 
ze willen weten hoe vader of moeder over ze 
denkt, hoe ze hem of haar kunnen plezieren, 
wat hij of zij wenst. Maar de ouder weigert 
erover te praten. Dat is verschrikkelijk. Dat 
leidt tot grote drama’s. Dit mogen stervenden 
hun omgeving niet aan doen. En andersom 
natuurlijk ook niet. Het komt ook voor dat 
de stervende wil praten, maar de hele familie 
pertinent niet. Stel je de eenzaamheid van zo 
iemand voor. 

‘ Ambitie betekent dat je altijd een beetje 
een hekel aan jezelf hebt’

‘ Binnen ons gezin hebben we het ons aan-
geleerd te praten over mijn dood en het leven 
erna. In het begin was het niet te doen’
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STERVEN IS 
DOODEENVOUDIG

Toen duidelijk werd dat René 

Gude stervende was, ging dichter, 

journalist en presentator Wim 

Brands met hem in gesprek over 

wat er nu werkelijk toe doet, over 

humeurmanagement en over 

de troost van de fi losofi e. Juist 

nu de dood voor de deur staat, 

blijken fi losofi sche vaardigheden 

handig om de gemoedsrust te 

bewaren. Het resultaat van de 

gesprekken die zij voerden, 

werd het boekje ‘Sterven is 

doodeenvoudig. Iedereen kan 

het.’ Prijs € 8,50 - Uitgever ISVW 

Uitgevers - ISBN 9789491693496

Weggeven
toBe mag 10 exemplaren 

weggeven van ’Sterven is 

doodeenvoudig. Iedereen 

kan het.’  Wil jij dit boekje graag 

ontvangen? Stuur dan een mail 

naar redactie@tobemagazine.nl 

o.v.v. ‘Sterven is doodeenvoudig’, 

je naam en adresgegevens of 

reageer via de actiebutton op 

www.tobemagazine.nl. 

De eerste 10 inzenders krijgen 

het boekje zo spoedig mogelijk 

thuisgestuurd. 

Onze ervaring is dat je de treurnis van een 
sterfgeval beter gezamenlijk kunt opvangen. 
Dat heeft alles te maken met dat je elkaars 
verkeerde voorstellingen van zaken kunt corri-
geren. Samen kun je het verdriet laten bestaan 
en binnen de perken houden. Als je het alleen 
moet doen, is het veel zwaarder. Alleen door 
te praten krijg je hetzelfde informatie- en 
gevoelsniveau en dat heb je nodig om samen 
ergens te komen. Je leert de intensiteit van 
elkaars emoties kennen - dan barst die in tra-
nen uit, en dan die - en daardoor kun je beter 
op elkaar reageren en elkaar helpen.”

Welk afscheid in uw leven heeft veel 
indruk gemaakt?
“Het afscheid van mijn moeder. Zij lag op hoge 
leeftijd als een koningin in haar bed en liet 
iedereen tot zich komen. Ze was heel kalm, 
wilde overal over praten en iedereen was 
welkom. Nu ik er zo over nadenk: zij is een 
voorbeeld voor mij.”

Waarmee of met wie wilt u zich nog 
verzoenen?
“Ik heb ruzie met mijn broer, over een erfe-
nis. Ik heb informatie van hem nodig en die 
weigert hij te geven. Hoe dit afgerond moet 
worden, weet ik nog niet. Het is nog niet vol-
gemaakt, het loopt nog. Ik kan niet zeggen: 
zand erover, vergeven en vergeten, omdat dit 
oneigenlijk voelt. Als ik hem nu vergeef, ver-
breek ik mijn eigen regel dat je met elkaar op 
hetzelfde informatie- en gevoelsniveau moet 
zitten om ergens te komen. Ik heb hem er lie-
ver bij, maar als hij zich zo blijft opstellen, kan 
ik het niet met hem samen doen. Dan moet hij 
weg. Dan verban ik hem uit mijn Athene.”

Is er iets waarvan u spijt heeft in uw 
leven?
“Spijt… Spijt is een ‘terugblik-emotie’ die je 
kunt voorkomen door in een eerder stadium 
af en toe terug te blikken. Ik las in een artikel 
‘de top vijf van spijt’ van mensen die niet lang 
meer te leven hebben: te hard gewerkt, zich-
zelf niet geuit, niet het leven geleid dat bij ze 
paste, te weinig hun vrienden gezien en onvol-
doende gewoon blij kunnen zijn. Dat zijn alle-
maal zaken die je kunt bijsturen als je af en 

toe terugblikt. Het liefst met elkaar. Ik heb er 
spijt van dat ik er zolang over heb gedaan om 
te ontdekken dat we in een individualistische 
tijd leven. Waarom heb ik mezelf niet meer 
plezier gegund door om me heen te kijken en 
mensen na te apen? Als ontwikkelingsdyna-
miek vind ik dat een heel goede. Het is veel 
leuker dan concurreren en je doet uiteindelijk 
dingen toch nooit exact als die ander. Maar 
als je wel van ‘m durft te leren, ontwikkel je je 
makkelijker, blijer.”

Orkestreert u uw eigen begrafenis?
“Ik zat op het spoor ‘mij maakt het niet, ik ben 
er toch niet meer’. Maar door het aan mijn 
vrouw en kinderen over te laten, regeer ik 
juist over mijn graf heen omdat ik hen opzadel 
met de klus. Daar komen misschien maar kib-
belarijen van. Dus op verzoek van mijn gezin 
ben ik me ermee gaan bemoeien. Het leek hen 
wel makkelijk als ze wisten wat ik wilde en ik 
vind het leuk. Nu moet ik weer opletten dat ik 
niet te ver ga. De kist die ik heb besteld, met 
ruimte voor één been, moest in overleg.”

In een eerder interview zei u: ‘Er is 
wel leven na de dood, maar niet voor 
mij.’ Dood is dood?
“Voor de mensen om mij heen is er een leven 
na de dood. Zij moeten door. Als ik dood ben, 
word ik, het levende organisme dat ik ooit 
was, opgenomen in dezelfde kringloop van 
chemische elementen als waaruit ik ben geko-
men. En dat wat wij geest noemen, is gewoon 
een van de functies van dat organisme. Maar 
wel eentje die mogelijk zorgt voor leven na de 
dood. Zoals mijn geest, mijn gemoed, nu vol is 
met ideeën van anderen en herinneringen aan 
anderen, zo zal ik hopelijk een beetje na-ijlen 
in de geest van vrienden en geliefden. Alle 
gedachten die ontstaan in gesprekken dragen 
bij aan de richting die ontwikkelingen nemen. 
Ook die paar gedachten die ik heb ingebracht 
in een mensenleven. Ik zal er zelf niet bijzijn 
als dat leven na mijn dood zich aan het vol-
trekken is. Maar als mijn zoon over tien jaar 
zegt dat hij het leven toch wel een gedoetje 
vindt, denkt hij misschien even aan mij. Dat 
vind ik een bemoedigende gedachte. Meer 
leven heb ik na mijn dood niet nodig.”

INTERVIEW
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Omgaan met andermans verdriet

Dooddoeners 
Ze staan bovenaan de lijst rouwergernissen: 

dooddoeners of beter gezegd, adviezen waar de 

persoon in kwestie niets aan heeft. Sterker nog, ze 

verergeren de pijn. Hoe kun je steun bieden en wat 

moet je vooral níet doen?

“ Maar de absolute topper (…) lijkt  
‘Je mag me altijd bellen’ 
(…) Dat zinnetje laat ons met lege 

handen achter. Als je om drie uur ‘s 

nachts met dikke ogen van het huilen 

slapeloos en eenzaam in je veel te grote 

tweepersoons bed ligt, ga je niet je beste 

vriendin wakker bellen (…)” 

FRAGMENT UIT HET BOEK JE MAG MIJ ALTIJD BELLEN VAN KARIN KUIPERS

Pijnlijk hart onder de riem steken
Dooddoeners komen voort uit onze natuurlijke neiging het leed van 

de ander te willen verzachten. Rationeel zit er vaak een kern van waar-

heid in. Natuurlijk is het fi jn dat je de kinderen nog hebt… En ja, de 

kans dat je ooit wel weer een nieuwe partner vindt, is aanwezig. Maar 

toch, dit soort uitspraken doen absoluut geen recht aan het verdriet 

dat iemand op dat moment van binnen voelt.  

Met een boog om iemand heenlopen
Niets zo erg als bekenden die nabestaanden ontwijken in de winkelstraat, bij de 

supermarkt, op het station of waar dan ook. Het is natuurlijk wel begrijpelijk. Hoe 

begin je een gesprek met iemand wiens wereld is ingestort? Dat is misschien 

wel een van de moeilijkste 

dingen. Maak het voor 

jezelf en de ander niet te 

ingewikkeld. Breng gerust 

je eigen onzekerheid onder 

woorden. Zeg dat je het 

moeilijk vindt. Alles beter 

dan met een grote boog 

om iemand heen lopen! 

Verdriet negeren
Denk niet na verloop van tijd dat ‘het nu wel beter lijkt te gaan’ en 
dat het ‘dus wel over is’. Ook al kun je je niet voorstellen dat iemand 
zo lang treurt, probeer te accepteren dat het zo is en blijf gewoon een 
luisterend oor bieden of een schouder om op te leunen. 

 ’

Identifi ceren 
met verdriet
Verdriet bij een ander roept bij onszelf 

ook allerlei emoties op. We hebben dan 

snel de neiging om daar iets over te 

willen vertellen: ‘Ik weet 
precies hoe je je voelt’ 
of ‘Dat heb ik ook meegemaakt’. Hoe 

goedbedoeld ook, je wilt immers je 

medeleven tonen: het werkt averechts. 

De ander heeft geen ruimte in het 

hoofd voor die informatie en kan de 

aandacht er niet bij houden. Het eigen 

verdriet is daarvoor té aanwezig. 

Te veel verwachten
Waak ervoor dat je niet iets van een ander verwacht waar hij of zij niet 

aan kan voldoen. 

‘Kop op, hij zou ook niet gewild hebben dat je bij 
de pakken neer ging zitten.’ 
Alsof iemand niet mag treuren. Ook een vraag als ‘Weet je wat jij eens zou 

moeten doen?’ maakt onzeker en wekt de suggestie dat de ander iets niet 

goed doet of het beter zou kunnen doen. Bedenk dat de manier waarop 

iemand zijn verdriet uit, altijd goed is. Welke manier dan ook. 

Oplossingen bedenken

Er valt niets op te lossen. Tenzij je de 
overledene kunt terugbrengen… 
Bij het aanhoren van verdriet, is je 

aanwezigheid genoeg.

‘

Niet doen
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Laat wat van je horen 
Als je iets voor iemand wilt betekenen, laat dan duidelijk merken dat je er bent. Bel regelmatig, 

ga langs, stuur een sms, nodig uit voor een kop thee of stuur zomaar een kaartje om te laten 

weten dat je beschikbaar bent als de ander je nodig heeft. En blijf het contact zoeken, al denk je 

dat het beter gaat. Vergeet ook bijzondere dagen niet. Sterfdag, trouwdag, 

verjaardagen, Sinterklaas, Kerstmis, oud en nieuw, het zijn de dagen 

waarop het gemis van een dierbare meer dan ooit aanwezig is. Bied aan 

om mee te helpen met het kopen van cadeaus voor verjaardagen van de 

kinderen of het organiseren van een kinderfeestje. Ouders die dit ineens 

in hun eentje moeten doen, vinden dat heel confronterend.
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TEKST MARIANNA WESSELINK    

INFORMATIE

Meer informatie: Online WWW.DEJONGEWEDUWE.NL, WWW.JONG-PARTNERVERLIES.NL, WWW.WIETROOSTMIJ.NL BOEKEN JE MAG MIJ ALTIJD BELLEN – KARIN KUIPERS, JIJ REDT HET WEL – MINE VAN WYCHEN

“ Toen hij net was overleden, heeft mijn familie 

in de keuken voor de eerste weken een lijst 

opgehangen met namen wie er ging zorgen 

voor het ontbijt, lunch en avondeten. De buren 

hebben het daarna overgenomen. En nu een 

jaar na het overlijden hoef ik nog steeds twee 

keer per week niet zelf eten klaar te maken. 

Een cadeautje!”

Wel doen

Help met dagelijkse 
dingen  

In de eerste dagen na iemands overlij-

den hebben nabestaanden genoeg aan 

zichzelf en hun directe omgeving. Juist 

in een later stadium kun je als vriend(in), 

kennis of buur de nodige hulp bieden. 

Dat hoeven geen grote klussen te zijn 

of diepe gesprekken. Het zijn juist vaak 

de kleine dingen die het hem doen. 

Neem hierin het initiatief, want iemand 

die rouwt, vindt het lastig om hulp te 

vragen. Dring jezelf ook niet te veel op. 

Af en toe eens aankloppen en vragen of 

er boodschappen nodig zijn, kan al een 

grote hulp zijn. 

Wees geduldig 
Ook al heb je hetzelfde verhaal al heel vaak 
gehoord, neem de tijd om ernaar te luisteren 
in stilte, zonder mening of oordeel. Het keer 
op keer vertellen is een manier om orde te 
scheppen in de chaos en om het verdriet te 
verwerken. 

Denk mee
Het leven gaat gewoon door. De kinderen moeten 

naar school, de vuilnis moet buiten worden gezet, de 

contributie voor judo moet worden betaald, de hond 

moet eten… Als iemands wereld stilstaat, is het heel 

fijn als een ander tijdelijk een geheugensteuntje kan 

zijn. Een reminder is een kleine moeite. 

Samen herinneringen ophalen
Nabestaanden missen hun dierbare en snakken vaak naar 

mooie verhalen en foto’s van degene die ze zo 

missen. Soms is de overledene dan voor even weer 

heel dichtbij. Niets waardevoller dan herinneringen. 

Samen herinneringen delen, helpt bij het aanvaarden van 

het verlies.

’‘
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Als een collega wegvalt brengt dit een schok teweeg  

in een organisatie. Collega’s hebben vaak langdurig met 

iemand samengewerkt.  Als een collega overlijdt wordt er ook 

op het werk gerouwd. Op een online community van Scribe 

krijgen collega’s de ruimte om herinneringen te plaatsen.

Voor de nabestaanden worden deze 

herinneringen een bijzonder aandenken: 

een tastbaar herinneringsboek 
geschreven door de collega’s

• pensioen       • jubileum       • uitval        • overlijden

ERVAAR DE BETROKKENHEID 
VAN COLLEGA’S OP MOMENTEN 
DIE ERTOE DOEN

www.scribe.nl

Een zorgvuldig geselecteerd overzicht van sieraden en urnen.

‘Het dragen van een sieraad geeft me rust’

www.tobegedenkwinkel.nl
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REQUIEM PROMOTIE

Het Herinneringsboek van…
Ed Westra overleed op 20 mei 2013. Hij had prostaatkanker 

in combinatie met een bacterie in zijn maag. Hij was nog 

maar 58. Zijn dochter Malou is blij met het boek dat zich 

al snel na de begrafenis vulde met prachtige verhalen.

“Als iemand er niet meer is, zeker je vader of man, is het zo fijn te lezen dat hij niet 
alleen voor ons heel belangrijk was, maar dat hij ook impact heeft gehad op andere 
levens. Mijn vader was mijn held. Hij was er altijd. Een wijze man. Toen we klein 
waren was hij streng, naarmate mijn broertje Sam en ik ouder werden, werd hij 
meer en meer een vriend. Voor mij was hij een richtingaanwijzer.”

Iedereen iets ‘zeggen’
“Mijn moeder wilde graag dat iedereen opschreef wat ze zich nog herinnerden. 
Zij heeft het Herinneringsboek aangemaakt, vrijwel direct nadat de begrafenis-
ondernemer vertelde dat het bestond. We zijn er erg blij mee. Op de begrafenis is 
veel gesproken, maar dankzij dit boek kan iedereen iets ‘zeggen’. Veel mensen hebben 
daarvan gebruikgemaakt. Er staan verhalen in van drie A4’tjes! In het boek lees ik 
terug dat hij veel heeft betekend voor zijn vrienden en collega’s en altijd geïnteres-
seerd was in anderen. Al die positieve berichten gaven ons veel steun. In de periode 
na de begrafenis heb ik er veel in gelezen. Al lezende kwam mijn vader weer een 
beetje tot leven. Nu heb ik er al een tijd niet in gekeken. Misschien later weer, als 
het wat verder achter me ligt, want ik word er ook altijd wel weer verdrietig van.” 

Vrijgezellenfeest
“Er staat bijvoorbeeld een verhaal in van zijn beste vriend over de tijd dat mijn 
vader nog geen vader was. Hij vertelt onder andere over zijn vrijgezellenfeest, waar 
mijn vader ook bij was. Dat was een mooie dag geweest. Ik had mijn vader er ook 
meerdere keren over gehoord, haha. De band tussen deze twee mannen was bijzonder. 
Mijn vader nam het op school vaak voor zijn vriend op, tot vechtens toe als het moest. 
Ja, op veel levens heeft hij een stempel gedrukt.”

HERINNERINGSBOEK
Persoonlijk Requiem is een webpagina die na het overlijden wordt geopend en waar iedereen 

die dat wil een tekst, foto, tekening of herinnering kan plaatsen. Van al die berichten kan 

later een boek worden gemaakt waarin ook foto’s en teksten van de uitvaart kunnen worden 

opgenomen. Zo ontstaat een tastbare herinnering aan de overledene. 

MEER INFORMATIE: WWW.REQUIEM.NL/PERSOONLIJK-REQUIEM.

49_toBe0115_Requiem Promotie_2p.indd   49 08-05-15   13:54



 toBe50 

Monica Zeegers zegt:

Je hebt de moeite genomen aanwezig te zijn bij de uitvaart van de 
buurman, omdat je buurvrouw een schat van een mens is. Je hebt 
gemengde gevoelens. Je hebt medelijden met haar. Ze leed onder het 
juk van haar man. De buurman was bij leven een onuitstaanbare kerel. 
Het heeft je altijd verbaasd dat buurvrouw en buurman zo lang bij 
elkaar zijn gebleven. 

Zo luidruchtig als de ambulance de straat kwam ingereden, zo rustig 
verdween hij weer. Een hartinfarct. En toen werd het stil. je betrapt 
jezelf op de gedachte dat je er eigenlijk helemaal niet zo rouwig om 
bent dat de buurman nooit meer terugkomt. Dat je zelfs een beetje 
opgelucht bent dat de buurvrouw verder leed bespaart blijft. Natuurlijk 
heb je de man niet dood gewenst, maar missen zul je ‘m ook niet.

Je luistert naar zijn in memoriam. Er zijn sprekers die - door tranen 
overmand - niet uit hun woorden komen. Die uitdrukking schiet door 
je hoofd: over de doden niets dan goeds… Maar wat als de overledene 
vooral een nare vent was toen hij nog leefde? Je herkent weinig in de 
lovende woorden van diverse nabestaanden. Aan het einde van de 
uitvaartdienst word je geacht nog even langs de kist te lopen voor je 
de aula verlaat en je respect te betuigen. Net als iedereen. Het is een 
ongemakkelijk moment. 

In de koffiekamer lijkt niets meer op de sfeer in de aula. De sprekers van 
zo-even proberen schaamteloos de lachers op hun hand te krijgen en 
met succes. Anekdotes van weleer. Over de doden niets dan goeds, 
galmt weer door je hoofd. En toch… Je kunt straks weer naar huis, 
doorgaan met je leven en de buurman uit je gedachten bannen. De 
buurvrouw ook. Je kent haar. Je weet dat zij nu is bevrijd van de grote 
last die ze droeg. Maar dat mag je niet zeggen. Dat hoort niet zo, 
want… juist ja… over de doden niets dan goeds. Arme buurvrouw… 
Hoe lang moet ze van ons rouwen voordat ze haar leven mag gaan 
vieren?

Herken je dit? Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt 
en hoor het graag!

MONICA ZEEGERS is pionier in de uitvaartvernieuwing. 

Daarnaast is ze mede-initiatiefnemer en woordvoerder 

van toBe. In haar column schrijft ze over de dingen die 

haar bezighouden, verbazen en verwonderen.  

‘ ’

Reageer op deze stelling via www.facebook.com/toBetijdschrift of redactie@tobemagazine.nl

TEKST MONICA ZEEGERS FOTOGRAFIE JASPER BOSMAN

  

COLUMN

Over de doden niets dan goeds? 

Maar wat als de overledene bij leven ronduit 

onuitstaanbaar was?
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De Dierenbescherming is de grootste organisatie  
in Nederland die zich 24 uur per dag, samen met 
duizenden vrijwilligers, inzet voor dieren in nood.
Uw hulp is daarbij hard nodig, nu en in de 
toekomst. Wilt u meer informatie over nalaten aan 
de Dieren bescherming en wat dat voor u en de dieren 
kan betekenen, vul dan onderstaande bon in en stuur 
deze op of bel ons voor een afspraak met een van 
onze relatie beheerders Wim Koedijk, Jeroen van Dijke 
of Jana van Muijden: telefoonnummer 088 - 81 13 066.
De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling. 
Wij kunnen ons werk alleen doen dankzij de giften en 
contributie van leden en donateurs.

Nalaten aan de 
Dierenbescherming

Geen antwoordkaart? 
Dan kunt u voor meer informatie de brochure 
opvragen via nalaten@dierenbescherming.nl 
of bel ons op 088 - 811 30 66.

Meneer en mevrouw Koopmans
‘ALS WIJ ER NIET MEER ZIJN, ZORGT DE  
DIERENBESCHERMING VOOR ONZE DIEREN’
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Rouwkost
Van cake naar kaviaar

Uitvaarten worden steeds persoonlijker. Ook staan ze 

meer en meer in het teken van ‘het leven vieren’. 

De eenvoudige plak cake met koffie lijkt daarmee op zijn 

retour en - zij het langzaam - te worden ingehaald door 

luxe hapjes en drankjes. 

toBe0115_52_55_Rouwkost_4p.indd   52 08-05-15   12:42



 toBe 53

TEKST MARIANNA WESSELINK 

UITVAARTRITUELEN

We houden de herinnering aan onze dierbare levend door 
bijvoorbeeld housemuziek te draaien, een kist te beschilde-
ren in zijn of haar lievelingskleur, persoonlijke attributen 
neer te leggen. En daar hoort na afloop goed eten en drin-
ken bij. Het aloude afscheidsfeest (zie kader ‘Groevemaal & 
troostbollen’, red.) uit lang vervlogen tijden lijkt weer hele-
maal terug. Steeds vaker worden er op begrafenissen dan 
ook luxe hapjes en drankjes geserveerd. Je onderstreept 
hiermee wat iemand voor zijn omgeving betekende. En het 
sluit volledig aan bij de huidige tendens dat het leven mag 
worden gevierd!

Culinair eerbetoon 
Wie een persoonlijk accent wil geven aan een afscheid ser-
veert bij voorkeur hapjes waar de overledene iets mee had. 
Was de persoon in kwestie bij leven een levensgenieter? 
Dan kun je bijna niet meer aankomen met de geijkte koffie 
en cake. Tapas en een glas rode wijn zijn dan een gepaster 
alternatief. Ook in opmars zijn het chique duo oesters en 
champagne. Champagne is als frisse oppepper (net als 
vroeger de koffie) zeer geschikt voor begrafenissen. En 
aan oesters worden allerlei bijzondere kwaliteiten toege-
schreven, waaronder vruchtbaarheid. Een mooier symbool 
om het leven te vieren - en misschien wel een onsterfelijke 
indruk achter te laten - bestaat eigenlijk niet. 
Ook sushi, garnalenpasteitjes en kreeft zijn tegenwoordig 
helemaal in. Hoe luxer, hoe beter, lijkt het. Vanzelfsprekend 
is de wijze waarop men hieraan persoonlijk invulling geeft 
ook afhankelijk van de zwaarte van het afscheid en van 
wat er allemaal voor het overlijden is gebeurd. En natuur-
lijk is het ongeloofwaardig als er flink wordt uitgepakt, ter-
wijl de overledene een bescheiden type was. Een alternatief 
kan dan zijn dat je het eten laat aansluiten bij het seizoen, 
zoals erwtensoep in de winter of ijs in de zomer. Veilig, 
maar toch een stuk verrassender dan de cake. Er wordt ook 
regelmatig gekozen voor een thematische invulling. 

Bij alle begrafenissen door de tijd en culturen heen speelt 
eten een hoofdrol. De verklaring is simpel. Mensen komen 
vaak van heinde en verre om een afscheid bij te wonen 
en je kunt ze dan natuurlijk niet met lege maag naar huis 
sturen. Maar dat is zeker niet alles. Eten heeft in de eerste 
plaats de functie om rouwenden te troosten, uit hun iso-
lement te halen en weer op te nemen in de gemeenschap. 
Dat was vroeger zo en in zekere zin nog steeds. Nabestaan-
den hebben behoefte aan een gezamenlijk ritueel om hun 
verlies met anderen te delen. Bijpraten, anekdotes ophalen 
en als er geen woorden zijn voor het verdriet biedt eten 
een vorm van troost.

Vier het leven!
Tot voor kort gingen wij Nederlanders nogal zuinig om 
met het eten na uitvaarten. Niet dat de koffie met cake 
(vaak bespot door buitenlanders) al volledig uit beeld is 
verdwenen, maar dat lijkt in onze huidige, individualisti-
sche samenleving slechts een kwestie van tijd. We maken 
zelf onze keuzes en eten is een manier geworden om een 
geheel eigen invulling te geven aan een uitvaart. Stonden 
begrafenissen nog niet zo lang geleden in het teken van 
het hiernamaals en het begeleiden van de overledene naar 
de andere wereld, tegenwoordig staat de herinnering aan 
de overleden persoon centraal. Uitvaarten krijgen hierdoor 
een steeds persoonlijker karakter. 

Groevemaal & troostbollen
Culinair uitpakken na een begrafenis is niet nieuw. Sterker nog: tot een paar honderd 

jaar geleden kenden wij in Nederland een uitbundige rouwcultuur waarbij men let-

terlijk sprak over een ‘begrafenisfeest’. Het feest duurde gemiddeld drie dagen en er 

werd gelachen, gezongen, toneelgespeeld, fl ink veel bier gedronken en uitgebreid 

gegeten. Het zogenaamde ‘groevemaal’ of ‘lijkmaal’ dat meestal bestond uit rijst, aard-

appel, ham, erwten en stokvis, moest met zijn grote hoeveelheid aan koolhydraten de 

nodige troost bieden. De maaltijd ontaarde niet zelden in een overvloedige bras- en 

smulpartij (en in het faillissement van de familie in kwestie). Toch zorgde men dat er 

altijd wat over bleef om te delen met armen, om zo dichter bij God te komen. 

Op verschillende plaatsen in Nederland werd vlechtbrood gegeten als verwijzing 

naar de weduwe die haar vlecht afknipte in tijden van rouw. Daarnaast werden er 

speciaal voor het afscheid troostbollen of leedkoek gebakken. Een oer-Hollandse 

traditie die ooit begon in de middeleeuwen. De zoete, voedzame bollen, soms met 

krenten, golden als symbool van het leven en werden vanaf de zeventiende eeuw 

geserveerd bij een toen nog onbetaalbaar, oppeppende drankje: koffi  e. Dankzij de 

industrialisering en het protestantisme zijn deze uitbundige afscheidsrituelen in de 

loop der tijd drastisch versimpeld. Na de Tweede Wereldoorlog werd alles soberder 

en hielden we vast aan standaard gebruiken. Ons welbekende plakje cake bij de 

koffi  e – de eenvoudige afstammeling van de ooit zo luxe troostbol – is hiervan het 

levende bewijs.

Ooit kenden wij in Nederland een uitbundige 
rouwcultuur, waarbij men letterlijk sprak van 
een ‘begrafenisfeest’
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Zoals Bossche bollen voor de Brabander die trots was op zijn 
stad. Of afbeeldingen van postzegels op bonbons ter nagedach-
tenis aan de filatelist. 

Zelfgekozen locatie
Tegenwoordig is zo ongeveer alles mogelijk op het gebied van 
drank en spijs. Zo bieden cateraars speciale rouwarrangemen-
ten aan op locatie. Denk aan een afscheidsmoment in de kroeg, 
het theater, de voetbalkantine of andere plekken waar de over-
ledene graag kwam. Ook thuiscatering is een serieuze optie. 
Marijt Schaab weet hier alles van. Zij heeft haar eigen catering-
bedrijf en verzorgt onder meer afscheidsbijeenkomsten rondom 
de uitvaart bij mensen thuis. 
“Bij uitvaarten is het belangrijk dat je goed bedenkt wat past 
bij de gelegenheid. En natuurlijk regel je alles wat nodig is voor 
de uitvoering hiervan. Dat je werkt met de beste ingrediënten 
uit de natuur is logisch. Door de shocktoestand waarin nabe-
staanden verkeren, vergeten ze vaak te eten. Ik maak voor een 
afscheidsbijeenkomst daarom meestal kleine, fijne hapjes die 
mensen in een hap kunnen opeten. Een mooie bouillon in een 
klein kopje of minibroodjes die ik smakelijk beleg bijvoorbeeld. 
En ik decoreer het blad waarop ik de gerechtjes serveer graag 
met kleuraccenten. Hierdoor ziet het er aantrekkelijk uit. Het 
zit hem voor mij echt in de details.” 

Zorgen voor nabestaanden
Volgens Marijt wordt dit oog voor detail gewaardeerd. “Je moet 
je voorstellen dat alles in het teken staat van een goed afscheid, 
want dat is nog het enige wat je voor een dierbare kunt doen. 

Generatieverschillen
De koffie met cake blijft nog altijd populair bij uitvaarten 

van hoogbejaarden. Bij de generatie die daarna komt zijn 

de luxe versnaperingen favoriet.

Champagne is als frisse 
oppepper zeer geschikt 
voor begrafenissen
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Nabestaanden zijn dus heel dankbaar als je in overleg een pas-
sende invulling voor dingen hebt. Zo was ik onlangs thuis bij 
een mevrouw wiens man was overleden. Terwijl wij alles klaar-
zetten, luisterde zij met een vriendin naar de uitvaartmuziek. 
Voordat de gasten kwamen, maakte ik kleine broodjes voor 
haar. Ik dacht: ze moet wat eten vóór het bezoek komt, anders 
gebeurt het niet meer. Op zo’n moment anticipeer je en neem je 
het voortouw. Je zorgt dan echt voor iemand. Toen de bel ging 
en de eerste gasten kwamen, zei ze: ‘Hier heb ik helemaal geen 
zin in’. Maar gaande weg zag je dat het haar toch goed deed. 
Toen iedereen was vertrokken, hebben wij alles weer opge-
ruimd. We raapten de bloemknopjes op die waren achterbleven 
op de grond bij het naar buiten dragen van de kist. En hebben 
het glaswerk en diverse dranken klaargezet op tafel voor haar 
terugkomst thuis.”

Huiselijke sfeer
“Ik verzorg heel uiteenlopende cateringen. Van lekkers bij 
de koffie tot kleine amuses of handzame broodjes tot diners. 
Mensen willen bij een condoleance thuis echt de huiselijkheid 
voelen voordat ze daarna - meestal in kleiner gezelschap - naar 
de begraafplaats gaan. Ik luister en kijk vooraf goed naar hoe 
de mensen zijn en welke wensen ze hebben. Daar pas ik ver-
volgens de catering op aan. Zowel qua eten als qua aankleding. 
Ook let ik op de inrichting van een huis. Zo kwam ik een keer 
terecht in een statig ouderwets huis van een overleden dame in 
Amsterdam. Prachtig ingericht, maar best vol voor een soepel 
verloop van een ontvangst. Ik heb in overleg met de familie 
wat stoelen weggehaald en geschoven met het meubilair, zodat 

Op locatie
Exacte cijfers over de 

toename van thuiscatering 

ontbreken. Hoewel het volgens 

schattingen gaat om een klein 

percentage van de uitvaarten, 

is er wel degelijk sprake van 

een tendens dat er steeds 

vaker wordt gekozen voor 

een afscheidsdienst op een 

zelfgekozen locatie. 

er een betere routing zou ontstaan. Moeder hield van witlof-
schuitjes gevuld met waldorfsalade. Of ik die ook kon maken? 
Natuurlijk. Ik maak het mooi, maar sluit altijd aan bij de aan-
wezige stijl. Ik ga er nooit overheen.”

Behoefte aan intimiteit
“Ik doe dit nu al zo’n twaalf jaar, via Brokking en Bokslag uit-
vaartbegeleiding ben ik begonnen. Gaandeweg leer je hoe je 
met de emoties van anderen moet omgaan. Natuurlijk voel 
je het verdriet in een huis. Opeens sta je in een open keuken 
annex woonkamer met veertig rouwende mensen om je heen 
en dan is het de kunst om er te zijn en je tegelijkertijd onzicht-
baar op te stellen. Bij iemand thuis is letterlijk en figuurlijk heel 
dichtbij. En dat is ook de reden waarom nabestaanden ervoor 
kiezen. Mensen hebben steeds vaker behoefte aan een intiem 
afscheid op een zelfgekozen locatie, zonder te hoeven kiezen 
voor rouwarrangement 1, 2 of 3. Het geeft rust om te kunnen 
samenzijn zonder dat de volgende groep alweer voor de aula 
klaarstaat. Ik denk dat in de toekomst deze personificatie alleen 
maar zal toenemen. Mede omdat uitvaartbegeleiders tegen-
woordig de verschillende mogelijkheden bespreekbaar maken. 
En eten in een huiselijke omgeving geeft bovendien vaak een 
goede opening voor een gesprek. Als het bezoek niet weet wat 
ze moet zeggen, dan is het heel prettig om via eten anekdotes 
te delen. Zo heb ik op een bijeenkomst in overleg minitompouces 
geserveerd. Op donderdag - de dag dat vader werd begraven - 
at het gezin thuis namelijk altijd een tompouce. Toch mooi dat 
je dit verhaal dan met de familie kunt delen.”

Steeds vaker worden op uitvaarten 
luxe hapjes en drankjes geserveerd. 
Dat sluit aan bij de tendens dat het 
leven mag worden gevierd

UITVAARTRITUELEN
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Afgelopen jaar nam een mevrouw contact met ons op. Ze had een interview met iemand 
van het Ouderenfonds op televisie gezien en wilde graag een afspraak maken. Ze overwoog 
een schenking na overlijden. Toen onze contactpersoon bij haar op bezoek kwam, werd hij 
hartelijk ontvangen door een kwieke dame met koffie en zelfgebakken appeltaart. Het was 
een informeel en prettig gesprek. Ze verzekerde ons dat ze zelf contact zou opnemen, we 
hoefden haar niet te bellen. Ondanks de fitte indruk die ze maakte, was ze zich vermoede-
lijk erg bewust van een naderend einde. Drie maanden na het gesprek ontvingen we een 
bericht van de notaris dat ze was overleden. Haar nalatenschap werd verdeeld over drie 
goede doelen, waarvan het Nationaal Ouderenfonds er een was.

Wie zijn of haar vermogen nalaat aan een goed doel weet zeker dat het wordt besteed 

aan zaken die belangrijk zijn: dingen die een verschil maken. Een geruststellende gedachte. 

Zeven goede doelen stellen zich voor en vertellen hoe belangrijk het is voor de continuïteit 

van hun werk dat zij financiële middelen ontvangen uit nalatenschappen. 

Het goede doel 
als erfgenaam 

Stichting Nationaal Ouderenfonds

DOELSTELLING 
STICHTING NATIONAAL 
OUDERENFONDS
Het Nationaal Ouderenfonds is van 
mening dat niemand het verdient om 
zijn oude dag in eenzaamheid door te 
brengen. We willen graag dat ouderen 
zo lang mogelijk meedraaien in de 
maatschappij, door het bevorderen van 
sociale contacten en zelfredzaamheid. 
We ondersteunen ouderen met activi-
teiten, diensten, projecten en een groot 
vrijwilligersnetwerk. We bieden eigen 
diensten aan zoals de Boodschappen-
PlusBus en de OuderenOmbudsman. 
Daarnaast organiseren we jaarlijkse 
activiteiten, zoals de Zomeruitjes en 
de Kerstdiners. 

GEGEVENS
Adres: Postbus 11
Postcode: 3980 CA
Plaats: Bunnik
Telefoon: 030 - 65 67 774
Website: www.ouderenfonds.nl
Opgericht: 1 januari 1935
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TEKST YVONNE VAN GALEN

GOEDE DOELEN

Na haar overlijden schonk de 93-jarige Riet op den Camp haar 
nalatenschap aan de Dierenbescherming. Voor haar trouwe vier-
voeter Mini werd op haar verzoek een nieuwe eigenaar gezocht. 
Riet op den Camp had de liefde voor honden als een rode draad 
door haar leven lopen. In haar woonkamer stonden de foto’s 
van alle honden die ze tijdens haar leven had gehad. En naast 
haar bed stond Mini’s hondenmand. Met relatiebeheerder Wim 
Koedijk was afgesproken dat de Dierenbescherming na haar 
overlijden de zorg voor Mini op zich zou nemen. Mini is liefdevol 
opgevangen en al na twee weken werd ze geadopteerd door 
Saskia Pieterse en haar gezin.

Dierenbescherming 

DOELSTELLING 
DIERENBESCHERMING
De Dierenbescherming is de grootste organisatie in 
Nederland die al ruim 150 jaar opkomt voor de belangen 
van alle dieren. De Dierenbescherming zet zich 24 uur 
per dag in voor de zorg en bescherming van dieren in 
nood. Met onze inspecteurs zien we toe op de naleving 
van de wet op het gebied van dierenwelzijn en zetten we 
ons in om dierenmishandeling te bestrijden. We werken 
aan het dierenwelzijn middels jeugdeducatie, publieks-
voorlichting en we lobbyen voor een diervriendelijke 
wetgeving.

GEGEVENS
Adres: Scheveningseweg 58
Postcode: 2517 KW
Plaats: Den Haag
Telefoon: 088 - 81 13 066
Website: www.dierenbescherming.nl
Opgericht: 25 augustus 1864

Er is een dame die al geruime tijd donateur is van Terre des 
Hommes. Zij heeft in de jaren 70 een half jaar als vrijwilliger 
voor ons gewerkt in Afrika. Die tijd daar heeft veel indruk op 
haar gemaakt en ze bestempelt het als misschien wel de belang-
rijkste periode uit haar leven. Ze heeft een dik plakboek gemaakt 
van alles uit die tijd, waarin ze regelmatig bladert. In haar huis 
hangen diverse foto’s waar ze met plezier naar kijkt. Deze dame 
is alleenstaand en heeft geen kinderen. Nu ze op leeftijd is, 
beseft ze dat haar hart altijd bij Terre des Hommes heeft gelegen. 
“Ik ben nooit teleurgesteld geraakt in jullie”, geeft ze aan. Daar-
om wil ze de komende jaren ook weer vrijwilligerswerk voor ons 
gaan doen en doet ze regelmatig een donatie. Daarnaast heeft ze 
besloten ons tot haar enige erfgenaam te maken.

 

Terre des Hommes 
Nederland 

DOELSTELLING TERRE DES HOMMES
Terre des Hommes streeft naar een wereld waarin 
kinderen niet meer worden uitgebuit. We zetten ons in 
om uitbuiting structureel op te lossen, halen kinderen 
uit uitbuitingssituaties en zorgen dat deze kinderen 
zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. 
Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. We werken 
altijd samen met lokale projectpartners en zijn actief in 
zeventien landen. In de hulp aan kinderen maken we 
geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke 
gezindheid. Wij vinden dat elk kind het recht heeft op 
te groeien in een veilige omgeving zonder kinderuit-
buiting. 

GEGEVENS
Adres: Zoutmanstraat 42-44
Postcode: 2518 GS
Plaats: Den Haag
Telefoon: 070 - 31 05 000
Website: www.terredeshommes.nl
Opgericht: 1966
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Behalve het afsluiten van een testament is het voor erflaters 
ook mogelijk om codicillen op te stellen. Een codicil is een hand-
geschreven, gedagtekend document dat door de erflater is opge-
steld met de wens aan wie bijvoorbeeld kleding, kleine goederen 
en huisraad wordt nagelaten na overlijden. Van een gestorven 
dame op leeftijd, die haar laatste jaren in een verpleeghuis was 
opgenomen, moest de eigen woning door ons worden opgeruimd. 
Met de inventarisatie van wat moest worden gedaan, vond de 
relatiemedewerker van het Leger des Heils in huis tal van kleine 
briefjes, codicillen, waarop handgeschreven stond aan wie de 
lamp, de boeken, kastjes, blikken et cetera werden nagelaten. 
Het werd een ware speurtocht, compleet met zoeken in etuis, 
potjes, laden, tussen de handdoeken en boeken. Het heeft veel 
tijd gekost, maar het Leger des Heils heeft met de grootste 
zorgvuldigheid naar alle codicillen gezocht en de goederen aan 
betreffende personen, maar ook aan verschillende musea en 
archieven van gemeenten afgegeven.

Leger des Heils

Joke van Bockel is sponsorouder. Zij steunt WereldOuders al 
sinds 2002. Samen met haar man helpt zij vier kinderen in 
Mexico: Katia, Lupita, Adamari en Sarahi. Joke wil deze kinderen 
graag steunen totdat ze zelfstandige volwassenen zijn. Ze heeft 
samen met haar echtgenoot een aantal jaren in Mexico gewoond 
en heeft daardoor een band met het land en de bevolking. Van-
daar dat ze met hun keuze voor het helpen van kinderen heel 
specifiek hun voorkeur voor Mexico aangaven. Het echtpaar 
keert er regelmatig terug om de kinderen op te zoeken en te 
kijken hoe het met ze gaat. Omdat Joke en haar man hun schen-
king hebben vastgelegd, zijn de kinderen en WereldOuders in elk 
geval voor vijf jaar verzekerd van de support van het echtpaar 
Van Bockel. 

WereldOuders
DOELSTELLING LEGER DES HEILS
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. 
Dat is het doel van het Leger des Heils. We laten 
ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door 
de woorden en daden van Jezus Christus. Hij is 
ons voorbeeld. Iedereen heeft recht op een eerlijke 
kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans 
geven. Daarom komen we op voor mensen die geen 
helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij 
er voor je. Wie je ook bent.

GEGEVENS
Adres: Postbus 3006
Postcode: 1300 EH
Plaats: Almere
Telefoon: nalatenschappen 036 - 53 98 162
Website: www.legerdesheils.nl/nalaten
Email: nalaten@legerdesheils.nl
Opgericht: 1865 in Londen, Engeland 
en in 1887 in Amsterdam

DOELSTELLING WERELDOUDERS 
De situatie van thuisloze kinderen in Latijns-Amerika 
structureel verbeteren door hen een kans op een goede 
toekomst te geven. WereldOuders doet dit door fondsen 
te werven voor de familiehuizen en projecten van haar 
partnerorganisatie Nuestros Pequeños Hermanos (NPH). 
NHP heeft familiehuizen opgezet waar verweesde, verlaten 
en verwaarloosde kinderen en jongeren liefdevol worden 
opgenomen. Behalve aandacht, verzorging en medische 
hulp, krijgen ze scholing en een beroepsopleiding. Daarna 
is er de mogelijkheid te gaan studeren. Daarbij worden 
er niet alleen familiehuizen, maar ook educatieve en medi-
sche projecten opgezet voor de gemeenschap.

GEGEVENS
Adres: Prins Bernhardstraat 10
Postcode: 1211 GK
Plaats: Hilversum
Telefoon: 035 - 62 64 578
Website: www.wereldouders.nl
Opgericht: 28 augustus 1991
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Na een leven lang hard werken, wonen pa en ma in een prachtige omgeving en 
genieten volop van hun welverdiende pensioen. Hun zoon is ruim veertig jaar oud 
en heeft een goede baan. Een tijdje terug vonden ze de tijd rijp om samen eens goed 
te praten over later. Ze besloten een testament op te stellen: de langstlevende van de 
drie krijgt het complete vermogen en als diegene overlijdt, gaat alles naar het Liliane 
Fonds. De kleinschalige hulp en de directe resultaten spreken hen aan. En omdat 
het Liliane Fonds met veel vrijwilligers werkt, hebben ze bovendien het gevoel dat 
er niets aan de strijkstok blijft hangen. Alle inkomsten gaan naar kinderen met een 
beperking, dat gaf voor hen de doorslag in hun keuze. 

Liliane Fonds
DOELSTELLING 
LILIANE FONDS 
Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld 
die openstaat voor iedereen en waarin 
ook arme kinderen met een beperking 
al hun talenten kunnen ontwikkelen en 
inzetten. Samen met lokale organisaties in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we 
kinderen sterker en hun omgeving toegan-
kelijker. In het verlengde hiervan maakt 
het Liliane Fonds zich er sterk voor, dat zij 
hun rechten kunnen uitoefenen zoals vast-
gelegd in het Verdrag voor de Rechten van 
het Kind en het Verdrag voor de Rechten 
van Mensen met een Handicap. Voor een 
kind met een handicap is revalidatie geen 
gunst maar een fundamenteel recht.

GEGEVENS
Adres: Havensingel 26
Postcode: 5211 TX
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 51 89 420
Website: www.lilianefonds.nl
Opgericht: 1980

Pas geleden zijn wij met een mevrouw uit Amsterdam op pad geweest. Zij heeft 
ons in haar testament opgenomen en samen met haar hebben we overlegd wat er 
met haar nalatenschap moet gebeuren. Hoewel ze nooit heeft paardgereden, heeft 
ze wel haar hele leven grote bewondering voor paarden. Zo kwamen we gezamenlijk 
tot de keuze om een van onze beneficianten, Stichting Paardenopvang Achterhoek, 
te ondersteunen. We zijn er samen gaan kijken en hebben toen met haar een plek 
uitgekozen waar een bordje met haar naam zal komen. Het hangt bij een stal van 
een afgedankte schouwhengst die dankzij haar hulp nu een beter leven krijgt. 
Mevrouw is kort voor haar overlijden nog bij de opvang gaan kijken en dat was 
een bijzonder mooi, maar ook emotioneel moment. Het besef dat ze met haar 
nalatenschap dit paard, samen met andere slachtoffers van dierenleed, een goed 
leven bezorgt, deed haar (en ons) heel veel.

Stichting DierenLot

DOELSTELLING 
STICHTING DIERENLOT
Stichting DierenLot komt op voor de 
belangen van dieren in Nederland die 
in nood zijn. Er zijn in ons land helaas te 
veel dieren die een beroerd bestaan leiden. 
Ze worden mishandeld, verwaarloosd, 
op straat gezet of in te kleine hokken 
opgesloten. Samen met lokale en regionale 
dierenhulporganisaties bieden wij directe 
hulp. Vaak bestaat die hulp uit financiële 
ondersteuning, bijvoorbeeld om huisves-
ting of operaties mee te betalen. Maar we 
zijn ook actief op het gebied van kennis-
overdracht en bieden hulp bij transport. 

GEGEVENS
Adres: Postbus 359 
Postcode: 3500 AJ
Plaats: Utrecht
Telefoon: 030 - 24 15 761
Website: www.dier.nu
Opgericht: 2005
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‘Ik houd van lekker eten en ik kook ook graag. Niets 
leukers dan smaken bij elkaar brengen en boven 
pruttelende pannen staan. Er is wel wat veranderd in 
mijn voedingspatroon. Dat komt door mijn vrouw die 
geen vlees of vis eet. Hierdoor eet ik zelf ook bijna geen 
vlees meer. En dat bevalt goed. Vroeger was ik een echte 
carnivoor. Daarom heb ik af en toe nog een onbedaarlijke 
behoefte om mijn tanden te zetten in een sappige biefstuk. 
En omdat ik zo weinig vlees eet, mag ik van mijzelf dan een 
mooi stukje ossenhaas van de bioslager. Met een romige 
champignon-pepersaus, zo lekker!
Vanwege mijn harttransplantatie slik ik veel medicijnen. 
Daar ben ik diabeet van geworden en helaas ook te dik. 
Wat ik ook doe, het lukt me niet om af te vallen. Tijdens 
mijn zoektocht naar verantwoorde voeding zag ik ook de 
documentaire Forks over Knives. Kort samengevat gaat de 
film over een groot bevolkingsonderzoek en geeft het naar 
mijn idee een overtuigend bewijs dat Westerse kwalen, 
zoals hartziekten, diabetes, hoge bloeddruk en overgewicht 
voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door het 
overmatig consumeren van dierlijke producten. Ik ben daar 
zelf het levende bewijs van.
Dus dat vegetarisch eten is zo gek nog niet. En liefst 
ook nog biologisch en vers. Je wilt immers geen troep 
binnenkrijgen, zoals bestrijdingsmiddelen, smaakversterkers 
of conserveringsmiddelen. Dat klinkt allemaal logisch 
toch? Ik probeer dat nu zo te doen. En ik ben duidelijk 
niet de enige. Nieuwe versmarktconcepten spelen in op 
de toenemende vraag naar biologisch vlees en groenten. 
En als je geen tijd hebt voor boodschappen kun je zelfs 
een abonnement nemen op een groentezak, al dan niet 
aangevuld met vlees of vis. Maar ik heb best wat tijd en 
als deelnemer van de grote versbeweging heb ik iets heel 
leuks bedacht. Mijn vrouw en ik zijn op zoek een nieuw 
eigen huis (of eigenlijk een huis van de bank). Daar moet 
natuurlijk een goeie moestuin bij! Ik verheug me nu al. 
Dan zijn we in beweging, eten we gezond en het is lekker 
en goedkoop. 
Het lijkt me ook leuk om een moestuin te starten met 
de buurt. Gewoon een ouderwetse volkstuin, maar dan 
gezellig met elkaar schoffelen en natuurlijk heel goed 
eten. Oude tijden herleven, de moestuin is eigenlijk nooit 
weggeweest.' 

'Menschen der Nederlanden, 
begint een moeschtuin!’

PIETER VAN DE REST (49) is 32 jaar als hij een 

zwaar hartinfarct krijgt. Tien jaar wacht hij op een 

donorhart dat zijn leven moet redden. Vijf jaar na 

de transplantatie wordt hij geconfronteerd met 

chronische afstotingsverschijnselen en lijkt hij 

aangekomen in zijn ‘blessuretijd’. Maar na twee 

jaar behandelen met zware medicatie klimt Pieter 

weer op uit het dal. De afstoting is overwonnen, het 

spreekwoordelijke licht aan het eind van de tunnel 

schijnt hem weer tegemoet.

Begint een moeschtuin‘
‘

TEKST PIETER VAN DE REST   

COLUMN
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REQUIEM ADRESSEN

Altijd in de buurt
Bij het overlijden van een dierbare staat de wereld even stil. In die stilte wordt de uitvaart met 

zorg vormgegeven. Het regelen van de uitvaart doet u het liefst met deskundige en oprecht 

betrokken mensen. Of misschien wilt u zich vast informeren, omdat u voor uzelf en uw 

nabestaanden een zo mooi mogelijk afscheid wenst. 

Bij de Requiem Coöperatie zijn de beste lokale uitvaartondernemers in Nederland aangesloten. 

Zij onderscheiden zich door hun persoonlijke aandacht, tijd voor mensen, transparantie, lokale 

bekendheid en deskundigheid. 

Zij spannen zich in om al uw wensen te realiseren.
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 FRIESLAND

Uitvaartverzorging 
H. S. Fennema

Tolhuis 13
9291 JZ Kollum

telefoon 0511-454009
www.fennema-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging Boersma
Bjirkestrjitte 2

8531 ZC Lemmer
telefoon 0514-562859

www.uitvaartverzorging-
boersma.nl

Uitvaartverzorging 
J.Æ. De Boer & Zn.

Harinxmalaan 1
8602 CN Sneek 

telefoon 0515-416114 
www.deboeruitvaart.nl 

Jelsumerhof Uitvaartzorg
Sem Dresdenstraat 6 
8915 BZ Leeuwarden 
telefoon 058-2127843 
www.jelsumerhof.nl

FLEVOLAND

Rebel’s 
Begrafenisonderneming

Groenhof 4
1352 AA Almere

telefoon 036-5402113 
www.rebel-uitvaart.nl

GRONINGEN

Uitvaartzorg van Stad tot Wad 
E. Kremer Uitvaartverzorger

Kwekersweg 5a, 
9981 GE Uithuizen

T. 0595-433363 / 0596-650861
www.uitvaartzorgvanstadtotwad.nl

N-HOLLAND

Carolien Harrems 
Uitvaartverzorging

Prunuslaan 11
1185 KS Amstelveen 

telefoon 020-4713344
www.carolienharrems.nl

Bennis Uitvaart
Dorpsstraat 18

1531 HM Wormer 
telefoon 075-7676008

www.bennisuitvaart.nl

Brokking & Bokslag
Uitvaartbegeleiding 

Herenweg 92
2101 MP Heemstede 

telefoon 023-5310238
www.brokkingenbokslag.nl

De Jongh Uitvaartverzorging
Castricum-Heemskerk

Anthonie Verherentstraat 6
1961 GD Heemskerk

telefoon 0251-234518
www.djuitvaart.nl

Begrafenis en Crematie 
Onderneming Van Vuure
Hilversum - Bussum - ’s-Graveland -

Laren NH - Muiden - Muiderberg - Weesp. 

telefoon 035-6247531
www.vanvuure.nl

Uitvaartcentrum 
Den Helder

IJsselmeerstraat 63a 
1784 MB Den Helder 

telefoon 0223-633221 
www.ucdh.nl

Dunweg Uitvaartzorg
Achterweg 40 

2132 BX Hoofddorp 
telefoon 023-5633544 

www.dunweg.nl

Gooische Uitvaartverzorging
Utrechtseweg 11, 1213 TK, Hilversum , 

Den Hull, Hilversum, De Heemburgh, Bus-

sum, Ringweg Dorrestein, Amersfoort, De 

Engenhof, Soest. Telefoon 035-6242548 

www.guv-uitvaart.nl

Rebel’s 
Begrafenisonderneming

Ceintuurbaan 45
1271 BG Huizen

telefoon 035-5253067
www.rebel-uitvaart.nl
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Uitvaartverzorging 
de Vries

Noordeinde 117c
1121 AJ Landsmeer 

telefoon 020-4657826
www.uitvaartverzorging-devries.nl

Z-HOLLAND

Van der Spek Uitvaart
Fascinatio Boulevard 822

2909 VA Capelle aan den IJssel
telefoon 010-4479900

www.vanderspekuitvaart.nl

Engelen & Spoor
Uitvaartverzorging

Jan van Nassaustraat 110
2596 BW Den Haag

telefoon 070-3507000
www.engelenenspoor.nl

De Horsten Uitvaartverzorging
Postbus 1011, 2240 BA  Wassenaar

T: 070 514 4345 (Wassenaar)
T: 071 561 0800 (Voorschoten)

www.dehorstenuitvaartverzorging.nl

Dordrecht en Omstreken
Uitvaartverzorging

Nassauweg 190
3314 JR Dordrecht

telefoon 078-6483483
www.uitvaartdordrecht.nl

Horizon Uitvaartverzorging
Middel  Broekweg  5a

2671 ME Naaldwijk 
(Het Westland)

telefoon 0174-623456
www.horizonuitvaart.nl

Van Dongen UitvaartZorg &
Van Dongen UitvaartCentrum

Bredewater 20a
2715 CA  Zoetermeer
telefoon 079-3434303

www.vduz.nl

Hodie Mihi Cras Tibi
Jan van Nassaustraat 110
2596 BW ’s-Gravenhage
telefoon 070-3246651

www.hodiemihi.nl

Maranatha 
Uitvaartverzorging

Zetangel 22
3192 HN Hoogvliet

telefoon 0181-616600
www.maranatha.nu

Van Dijk en Noordermeer
Herenstraat 68

2291 BH Wateringen 
telefoon 0174-292926 

www.dijknoordermeer.nl

De Drechtstreek
Jan Steenstraat 71
3362 XH Sliedrecht 

telefoon 0184-412418
www.drechtstreek.nl

Van Mourik Uitvaart
Kamerlingh Onnesweg 50 

3068 JR Rotterdam
telefoon 010-4208884

www.vanmourikuitvaart.nl

Klink Uitvaart
Scheldestraat 3

2991 AJ Barendrecht
telefoon 0180-612735
www.klinkuitvaart.nl

Van der Helm Uitvaartzorg 
Veenweg 14 

2631 CL Nootdorp
telefoon 015-3101643 

www.vanderhelm-uitvaartzorg.nl

Uitvaartverzorging Kievit
Burgemeester Letteweg 36

3233 AG Oostvoorne
telefoon 0181-488088

www.kievit-uitvaart.nl
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UTRECHT

Uitvaartverzorging 
A. van Pijpen b.v.

Reigerstraat 17 te Baarn
Postbus 245, 3740 AE Baarn

telefoon 035-5414433
www.avanpijpen.nl

Barbara 
Uitvaartverzorging

Egginklaan 51
3527 XP Utrecht

telefoon 030-2966666
www.barbarauitvaart.nl

Uitvaartonderneming 
Snijders b.v.
Kerkweg 14

3603 CM Maarssen 
telefoon 0346-580132

www.snijdersuitvaart.nl

Miltenburg 
Uitvaartverzorging

Burgweg 2
3984 LK Odijk

telefoon 030-6563162
www.miltenburguv.nl

Uitvaartverzorging 
Smorenburg
Postweg 55c

3769 BV Soesterberg
telefoon 0346-351223

www.smorenburguitvaart.nl

Uitvaartverzorging 
Rob van de Velde

Voorbancken 3
3645 GV Vinkeveen

telefoon 0297-583448
www.robvandevelde.nl

OVERIJSSEL

Vredehof Uitvaartverzorging
telefoon 053-4312389
                0546-813334 

www.vredehof.nl

Herman Bakker Uitvaartzorg
Hoge Rij 103

7413 WX Deventer
telefoon 0570-606644

www.hermanbakker.nl

Uitvaartverzorging Vasse 
Oldemeijerweg 3

7794 RL Hardenberg 
telefoon 0523-261454 

www.vasse-uitvaart.nl

DRENTHE

Uitvaartverzorging 
DLE Emmen B.V. 

Meerdijk 88 
7825 TH Emmen 

telefoon 0591-611146 
www.dle.nl

HarDon Uitvaart
Postbus 112

7740 AC Coevorden
telefoon 0524-760025 /

              0591-760030
www.hardonuitvaart.nl

GELDERLAND

Wevers 
Begrafenisverzorging

Torenstraat 3a
6669 DN Dodewaard 
telefoon 0488-411055

www.weversuitvaart.nl

Mijnhart Uitvaartverzorging
Utrechtseweg 220

6862 AZ Oosterbeek 
telefoon 026-3333029

www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Klopper & Kramer Uitvaart-
centrum Oud-Mariënboom 

Groesbeekseweg 424
6523 PP Nijmegen

telefoon 024-3234444
www.kk.nl

Iris & De Mol 
Uitvaartverzorging 

Arnhemsestraatweg 67
6991 AJ Rheden 

telefoon 026-4952356
www.iris-demol.nl
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Herman Tomesen
Uitvaartverzorging B.V.

Wijnwaarden 43
7061 BW Terborg

telefoon 0315-330596
www.hermantomesen.nl

Scholtus 
Uitvaartverzorging

Dodewaardlaan 14
4006 EA Tiel 

telefoon 0344-683244
www.scholtusuitvaart.nl

Van Eldik Uitvaartzorg
Terborgseweg 14d
7051 GA Varsseveld

telefoon 0315-244747
www.vaneldikuitvaart.nl

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapsweg 79

6712 CC Ede
telefoon 0318-650000

www.vandeweerd-uitvaartzorg.nl

Haagen Uitvaartverzorging
Raadhuisstraat 11

6942 BE Didam 
telefoon 0316-223936

www.haagenuitvaartverzorging.nl

ZEELAND

Uitvaartdienstverlening 
‘De Bevelanden’
Geldeloozepad 20

4463 AJ Goes
telefoon 0113-311444

www.uitvaartzorgcentrum.nl

N-BRABANT

Begrafenis- en crematie-
onderneming Mutsaers

Nazarethstraat 6
5683 AP Best

telefoon 0499-372055
www.mutsaers-best.nl

Uitvaartverzorging van Lith
Stadsmortuarium Oss

Docfalaan 2
5342 HZ  OSS

telefoon 0412-623173
www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Claassen Uitvaartzorg
Veghel - Uden - Schijndel - 

Cuijk - Malden
Telefoon 085-7441024

www.claassen.eu

Bijnen Berlicum 
Uitvaartverzorging

Postbus 50
5258 ZH Berlicum 

telefoon 073-5031518 
www.bijnenberlicum.nl

Koenen-Oel 
Uitvaartverzorging

Het Schild 15
5275 EB Den Dungen
telefoon 073-5943766
www.koenen-oel.nl

Annie Rutten 
Uitvaartbegeleiding

Emiel van Hemeldoncklaan 4
5081 SK Hilvarenbeek
telefoon 013-5056727
www.annierutten.nl

Marco van Hamond 
Uitvaartbegeleiding

Slibbroek 6
5081 NS Hilvarenbeek
telefoon 013-5052580

www.vanhamond-uitvaart.nl

Bijnen Uitvaartverzorging
Wolfskamerweg 16

 5262 SJ Vught 
telefoon 073-6562379 

www.bijnenuitvaartverzorging.nl

Eclips Uitvaartbegeleiding
Slikdijk 16b

5513 NL Wintelre
telefoon 040-2128212

www.eclips-uitvaart.nl
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www.bijnenboxtel.nl

Uitvaartonderneming 
H.G.J. Bijnen

Baroniestraat 53 
5281 JC Boxtel 

telefoon 0411-684769
www.bijnenboxtel.nl

Uitvaartverzorging Brabant 
Heiningen 115 

4623 TN Bergen op Zoom 
telefoon 0164-233473 

www.uitvaartbrabant.nl

Eugène Kramer 
Uitvaartverzorging 

Jacob van Maerlantstraat 100 
5216 JM  ‘s-Hertogenbosch 

telefoon 073-6139396 
www.eugenekramer.nl

Zuylen Uitvaartverzorging
Tuinzigtlaan 11 
4813 XH Breda 

telefoon 076-5216877 
www.zuylen.nl

Uitvaartverzorging 
Van der Laan BV

Ubroekweg Noord 15
5928 NM Venlo

telefoon 077-3874141
www.vanderlaan-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging 
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4

6004 VE Weert
telefoon 0495-543815

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Briensveld 
Uitvaartverzorging

Brienshoekweg 6
5809 EW Leunen-Venray

telefoon 0478-515221
www.briensveld.nl

Janssen Uitvaartverzorging
Loosteeg 19a

5981 NJ Panningen 
telefoon 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Coppens Uitvaartzorg
Landeweel 46

4724 CW Wouw
telefoon 0165-564009

www.uitvaartcoppens.nl

St. Jan Uitvaartverzorging 
Jacob van Maerlantstraat 100 

5216 JM ’s-Hertogenbosch 
telefoon 073-6139252 

www.uitvaartverzorger.nl

LIMBURG

Begrafenisonderneming 
Smeets

Spoorlaan 29
6301 GB Valkenburg aan de Geul 

telefoon 043-6090160
www.falchenberch.nl

Op het Broek 
Uitvaartverzorging

Heerbaan 70a
6097 AZ Heel

telefoon 0475-571883
www.ophetbroek-uitvaart.nl

Bob Noten 
Uitvaartbegeleiding

Kerkstraat 16
5971 CE Grubbenvorst
telefoon 077-3661314
www.bobnoten.nl

Uitvaartcentrum Ubachs BV
Vouershof 2  

6161 DB Geleen
046-4743293

www.ubachs.nl
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www.legerdesheils.nl/nalaten

Steun het werk van het Leger des Heils. Vraag een gratis  
informatiepakket aan via onze site of bel (036) 539 81 62 voor een  
vrijblijvend gesprek.

Neem het Leger des Heils  
op in uw testament
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WAAR U OOK WOONT, WIJ ZIJN ALTIJD DICHTBIJ

Wanneer een dierbare overlijdt, wilt u een 

persoonlijke uitvaart. De deskundige en betrokken 

uitvaartondernemers van Requiem zijn gelukkig nooit 

ver weg om uw wensen te verwezenlijken. 

Wij kennen de mensen, historie en tradities in uw 

omgeving, want we komen er zelf vandaan. 

Hierdoor hebben wij aan een half woord genoeg en 

kunt u afscheid nemen op úw manier. 

Altijd 
in de buurt
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