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Dit jaar, 2009, is het 25 jaar geleden dat op 17 
februari 1984 de Stichting Beheer Crematorium 
voor Tilburg en Omstreken werd opgericht. Aan 
deze oprichting ging een periode van zes jaren 
vooraf van voorbereiding in een aantal door de 
Vereniging Dekenaat Tilburg-Goirle geïnitieerde 
werkgroepen. Twee jaar na de oprichting van de 
stichting werd op 3 december 1986 het Crema-
torium voor Tilburg en Omstreken door burge-
meester Letschert officieel geopend.

Terugkijkend op deze periode van 25 jaar con-
stateerden de leden van het huidige Stichtings-
bestuur dat over de ontstaansgeschiedenis van 
het Crematorium in verschillende documenten 
en in de herinneringen van de mensen die bij de 
start en verdere uitbouw van het crematorium 
waren betrokken weliswaar veel bekend is, doch 
dat deze geschiedenis nog nergens systematisch 
is beschreven en vastgelegd. Tegelijkertijd reali-
seerde het bestuur zich dat herinneringen snel 
kunnen vervagen en dat enkele personen van het 
eerste uur al niet meer te raadplegen zijn, omdat 
zij inmiddels zijn overleden.

Besloten werd de ontstaansgeschiedenis van 
het Crematorium door een historica te laten be-
schrijven en in boekvorm vast te leggen. Wij prij-
zen ons gelukkig dat we Mevr. dr. Kitty de Leeuw 
bereid hebben gevonden via bronnenonderzoek 

en via interviews met betrokkenen deze geschie-
denis te schrijven. Het boek dat voor U ligt, is 
daarvan het resultaat.

De geschiedschrijving is natuurlijk in de eer-
ste plaats interessant en van belang voor al de-
genen die direct bij het Crematorium zijn of wa-
ren betrokken. Velen hebben zich ingezet om het 
Crematorium te maken tot het instituut dat het 
momenteel is. Hun inzet mag gekend worden. 

Vanaf het eerste begin lagen aan de totstand-
koming van het Crematorium ook een aantal 
idealen ten grondslag die, met in achtneming van 
veranderingen in de tijd, momenteel nog steeds 
herkenbaar zijn. Voor de huidige bestuursleden 
en medewerk(st)ers is het goed de roots onder het 
Crematorium te kennen. Het verklaart waarom 
de Stichting meer wil zijn dan een louter com-
merciële instelling.

Op de eerste plaats willen we natuurlijk een 
crematorium zijn dat met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en respect en met inachtneming 
van de wensen van de overledene en nabestaan-
den een overledene op de meest waardige wijze 
cremeert. Daarnaast streeft de Stichting echter 
vanaf haar oprichting ook een aantal ideële doel-
stellingen na, die verder reiken dan alleen maar 
cremeren en begraven. Vanuit deze ideële doel-
stelling ondersteunt de Stichting ondermeer per-

Voorwoord
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sonen en instanties die professioneel of als vrij-
williger stervenden begeleiden en steun bieden 
bij rouwverwerking. Zo ook biedt de Stichting 
faciliteiten aan hen die hun overledenen willen 
blijven herdenken.

Een boek is mede een goed hulpmiddel om 
ook anderen te informeren over de activiteiten 
en doelstellingen die wij nastreven. Wij denken 
daarbij aan de collegae crematoria, uitvaart-
ondernemers, beheerders van begraafplaatsen, 
hospices, instellingen voor palliatieve zorg,  
religieuze- kerkelijke- en maatschappelijke orga-
nisaties die zich richten op stervensbegeleiding 
en rouwverwerking, alsook de gemeenten in ons 

verzorgingsgebied en andere maatschappelijke  
organisaties, aangezien wij er naar streven het 
Crema torium hecht te verankeren in de Tilburg-
se en Midden-Brabantse gemeenschap.

Ten slotte hopen we dat dit boek er toe mag 
bijdragen dat het taboe rond sterven, begraven 
en cremeren weer wat verder wordt doorbroken.

Namens het bestuur van de Stichting Beheer 
Crematorium voor Tilburg en Omstreken,

Drs. W.P.J.G. de Boer
Voorzitter 
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In Tilburg en omstreken is tot op de dag 
van vandaag de meerderheid van de bevolking 
rooms-katholiek. Rond 1900 behoorde meer dan 
95 procent van de inwoners tot de rooms-katho-
lieke kerk die in parochies was georganiseerd, 
die min of meer samenvielen met de grenzen van 
dorpen en wijken. Kleinere geloofsgemeenschap-
pen – hervormden, gereformeerden en joden –   
waren vanwege hun mindere aantallen over 
grotere geografische eenheden georganiseerd, 
waarbij wel gold dat de leden elkaar persoonlijk 
kenden. Minder dan een procent was toen niet-
kerkelijk. Die situatie bleef gehandhaafd tot in 
de jaren zestig. Vanaf toen groeide vanwege de 
voortschrijdende secularisering (het proces van 
losmaking van kerk en geloof) het percentage 
niet-kerkelijken geleidelijk. Ook kwamen nieuwe 
bevolkingsgroepen naar Tilburg, die hun eigen 
religieuze en culturele gebruiken meebrachten. 
Vanwege de overgrote meerderheid van rooms-
katholieken in de bevolking worden hieronder 
hun gebruiken en gewoonten rondom sterven, 
uitvaart en rouwen per periode steeds als eerste 
besproken. Daarna komen die van de andere be-

volkingsgroepen en geloofsgemeenschappen aan 
de orde, voor zover deze daarvan afweken. Iedere 
periode wordt afgesloten met een uiteenzetting 
over hoe men in de Nederlandse samenleving als 
geheel en die van Tilburg in het bijzonder tegen 
cremeren aankeek en welke ontwikkelingen zich 
rond deze manier van lijkbezorging voordeden.

De ingebedde dood 

Algemeen en rooms-katholieken

Rondom 1900 werd het sociale leven in Tilburg 
en omstreken nog voornamelijk bepaald door 
gewoonten en rituelen die door de gemeenschap 
en de religie werden voorgeschreven. Bijna alle 
mensen waren lid van een kerkgenootschap. De 
mensen in de dorpen, gehuchten en buurten wa-
ren sterk op elkaar aangewezen. Zij steunden 
elkaar in tijden van nood, werkten en vermaak-
ten zich gezamenlijk en kenden elkaar goed. 
Onaangekondigd bij elkaar binnenlopen was 
een normale gang van zaken, evenals het tot de 
orde roepen van andermans kinderen. De soci-
ale controle was groot. Alleen de rijke mensen 
konden zich hieraan onttrekken. Zij waren eco-
nomisch onafhankelijk en konden als het nodig 

1Denken en doen rondom sterven, uitvaart en 

rouwen in Tilburg en omstreken (1900-2009)

Opstelling van een begrafenisstoet in de Dorpsstraat te 
Oisterwijk. Voorop de dragers met de baar met daarop de kist. 
Foto 1920 (collectie Regionaal Archief Tilburg)



10

was professionele hulp inhuren. Ook hadden zij 
meer mogelijkheden om te reizen, zodat ze min-
der op hun directe omgeving waren aangewezen. 
Hun gezins- en familieleven speelden zich af in 
besloten heid. Wel moesten zij steeds rekening 
houden met wat binnen hun stand gangbaar was. 
De hoge sociale status moest voortdurend wor-
den bevestigd.

Rond 1900 was de dood een onderdeel van 
het leven. De stervende werd omringd door fa-
milie en buurtgenoten, de overledene werd thuis 
opgebaard. Het kwam nog vaak voor dat ook 

jonge mensen stierven aan ziektes waarvoor geen 
genezing bestond of waarvoor geen medische 
hulp kon worden ingeroepen vanwege armoede. 
Er waren vele besmettelijke ziektes zoals tuber-
culose, die veel slachtoffers eisten. De kinder-
sterfte in Noord-Brabant lag hoog in vergelijking 
tot het landelijk gemiddelde. Hier kregen meer 
baby’s geen borstvoeding, zodat de moeders ge-
makkelijker konden werken. De baby’s werden 
met flessen gevoed. Die werden niet alleen slecht 
schoongemaakt, maar bevatten bovendien te 
zware voeding die zuigelingen niet goed konden 
verteren. Mensen kwamen dus regelmatig in di-
rect contact met sterfgevallen, vaak al op jonge 
leeftijd. Dat men met de dood vertrouwd was, wil 
niet zeggen dat er daarom geen verdriet kon zijn, 
wanneer een dierbare stierf. De dood was inge-
bed in rituelen vanuit de sociale gemeenschap, 
de religie en het volksgeloof. Die boden de ster-
vende en zijn of haar sociale omgeving houvast 
en hielpen de nabestaanden hun verdriet te ver-
werken. Bij de rijken uit de elite en de gegoede 
middenstand was de sociale inbedding minder 
sterk. Daar waren familie en goede vrienden de 
enige aanwezigen rondom het sterfbed. De meer 
gegoeden werden bij de zorg voor een stervende 
tegen betaling geholpen door artsen en huis-
personeel. Ook huurden zij andere diensten in, 
zoals bij het afleggen, het aanzeggen en de lijk-
koets. De professionalisering rondom het sterven 
begon zich hier al af te tekenen.

De gang van zaken rondom de dood werd bij 
de minder rijken dus ingevuld door de dorps- of 
buurtgemeenschap en de religie. Dat begon al 
bij het sterfbed. Als de verwachting bestond dat 
iemand binnenkort zou sterven, nam de buurt 
de regie in handen. Werktaken van de sterven-
de werden zo goed of kwaad als het ging door 
buurtbewoners overgenomen. Zij zorgden ervoor 
dat de huishouding kon blijven draaien. Dat liep 
door tot enige tijd na de uitvaart. Verder regelden 
de buren iedere avond het bidden van de rozen-
krans in of bij het sterfhuis. ’s Nachts werd bij 
de stervende gewaakt door familie of buren. Er 

Portret van een dood kindje. Het was onder rooms-katholieken 
de gewoonte een opgebaard kindje te versieren met bloemen 
en een rozenkrans in de handjes te geven. Frits van Dooren, 23 
november 1896 – 18 mei 1897, Tilburg. Foto A. van Beurden, 
Tilburg 1897 (collectie Regionaal Archief Tilburg)
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kwam een priester aan huis om de stervende te 
bedienen. Dat hield in dat deze het sacrament der 
stervenden of Heilig Oliesel kreeg toegediend. 
Naast het sterfbed stond dan een bedieningstafel-
tje met een kruisbeeld als teken van verbonden-
heid met Jezus en een brandende kaars als sym-
bool voor de opstanding van Jezus. De priester 
legde zijn handen op het hoofd van de stervende 
en zalfde het met gewijde olie, waarbij priester en 
stervende samen gebeden uitspraken. De ster-
vende biechtte voor de laatste keer zijn zonden 
en kreeg van de priester de absolutie: vergeving. 
Ook ontving de stervende het viaticum (voedsel 
voor onderweg): de laatste communie. Dat betrof 
een platte hostie van ongedesemd deeg, die tij-
dens de eucharistieviering was getransformeerd 
in een deel van het lichaam van Jezus. De bedoe-
ling van dit sacrament was dat de stervende hier-
door gesterkt gemakkelijker het aardse bestaan 
kon verruilen voor het hiernamaals. Bij de rijken 
kwam de priester ook, maar verder was daar de 
sterfkamer alleen toegankelijk voor familieleden 
en zeer goede vrienden. Hier leverde de dokter 
de medische begeleiding en een verpleegster of 
huisbediende de verzorging, iets wat voor de ge-
wone man toen nog te duur was.

Na het overlijden moest de dode worden af-
gelegd en opgebaard. Bij het afleggen werden 
eerst de ogen gesloten. Dan werd het lichaam 
gewassen, het haar verzorgd en de kleding aan-
getrokken, waarin de overledene zou worden 
opgebaard en begraven. Dat was nog vaak een 
witlinnen doodshemd: een nachthemd dat al 
jaren eerder speciaal voor dat doel was gemaakt 
en weggelegd. Bij de sociale bovenlaag kwam het 
ook wel voor dat de dode in zondagse kleding of 
ambtskleding werd gehuld. De handen van de  
overledene werden gevouwen, met daartussen 
een rozenkrans. Daarna werd de dode op gebaard, 
meestal op een bed of baar die in de beste kamer 
van het huis kwam te staan, met minstens één 
kaars erbij. Het afleggen en opbaren was vanouds 
eveneens een taak voor de buren, maar rond 
1900 waren er in de meeste plaatsen mensen  

Vrouw opgebaard op haar sterfbed, gekleed in een wit 
nachthemd en nachtmutsje. Tussen haar gevouwen handen een 
rozenkrans. Foto A. van Beurden, Tilburg circa 1900 (collectie 
Regionaal Archief Tilburg)

Rijke mensen konden het zich permitteren de kamer waar de 
overledene werd opgebaard, rijk te decoreren. De Tilburgse Jetty 
van Spaendonck (1908-1931) werd omringd door bloemen. Foto 
1938 (collectie Regionaal Archief Tilburg)
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beschikbaar die zich hierin gespecialiseerd had-
den. Doorgaans ging het om weduwen die hier-
mee een centje bijverdienden of religieuzen die 
dit als een sociale taak zagen. Rijke mensen 
huurden altijd hulp in bij het afleggen en konden 
zich een overvloedige aankleding van de kamer 
met veel kaarsen en bloemen permitteren.

Het sterfhuis was daarmee klaar voor het 
condoleancebezoek. In veel plaatsen was het nog 
de gewoonte dat buren en familieleden bij toer-
beurt de dodenwake hielden, waarbij onder het 
drinken van een borreltje herinneringen aan de 
dode werden opgehaald. Er circuleerden veel 
sterke verhalen over doden die niet dood bleken 
te zijn en opeens begonnen te praten of overeind 
gingen zitten. Waarschijnlijk waren die vooral te 
wijten aan een overspannen verbeelding als ge-
volg van een combinatie van sterke drank, over-
vermoeidheid en slechte verlichting. Anders ligt 
dat met de anekdotes over flauwvallen en stank. 
De moderne koeltechnieken bij het opbaren wa-
ren nog niet beschikbaar en zeker in de zomer 

kon de ontbinding van het lijk snel gaan. Daar 
komt nog bij dat de woningen van de minder ge-
goeden vaak klein en bedompt waren en velen 
het luchten van een kamer zagen als de beste ma-
nier om kou te vatten.

Intussen moest het overlijden ook bekend 
worden gemaakt in bredere kring. De gordijnen 
of luiken werden gesloten. In de dorpen rond 
Tilburg was het nog gebruikelijk dat aan de weg 
voor het huis een teken van overlijden werd ge-
plaatst. Zo kon iedereen zien dat er een sterfgeval 
was en rekening houden met de nabestaanden. 

Tekens van overlijden aan de straatkant. Houten imitaties van 
het ‘busseltje’ met plankjes met doodssymbolen. 
Udenhout, foto 1900 (collectie Regionaal Archief Tilburg)

Staatsieportret van aanzegger/begrafenisondernemer Koos van 
der Bilse (bijgenaamd Koos van der Wee) uit Tilburg. Hij draagt 
zijn zwarte beroepskleding: een geklede jas met tressen en een 
steek met lange afhangende sjerp. Foto v.d. Schoot, Tilburg 1904 
(collectie Regionaal Archief Tilburg)
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Dat teken van overlijden bestond van oudsher 
uit bundels stro en buxustakjes – bekende rouw-
symbolen – al dan niet voorzien van linten. Aan 
de afmetingen, het aantal en/of de kleur van de 
linten kon iedere passant opmaken of de over-
ledene man of vrouw, kind of volwassene, was. 
Rond 1900 waren die zogenoemde bussels in veel 
plaatsen vervangen door houten imitaties, waar 
plankjes met doodssymbolen tegenaan geplaatst 
werden.

Verwanten, vrienden en bekenden dienden 
een uitnodiging te ontvangen voor de uitvaart. 
Ook dit was lange tijd een plicht van de buren. 
Zij trokken langs de deuren in de eigen woon-
plaats of buurt en stuurden enkele jongemannen 
erop uit om degenen in te lichten, die verder weg 
woonden. Dit kon een tijdrovende bezigheid zijn 
in een tijd dat bijna niemand een fiets had en er 
nauwelijks openbaar vervoer was. Rond 1900 
waren er echter al in veel plaatsen professionele 
aanzeggers of aansprekers die deze taak tegen 
betaling op zich namen. Rijke mensen stuur-
den hun huispersoneel op pad of huurden de 
aan zegger in. Verwanten en vrienden buiten de  
eigen woonplaats kregen een rouwbrief per post. 
In veel gevallen werd een overlijdensadvertentie 
in de krant geplaatst. In deze advertenties had 
het religieuze aspect de overhand. Er stond altijd 
een tekst uit de Bijbel of een religieus lied of ge-
dicht in. 

Voor de uitvaart kon plaatsvinden, viel er 
nog het nodige te regelen. Ook hierbij hielpen de 
buren. De nabestaanden bespraken een requiem-
mis en verzekerden zich van de diensten van een 
priester bij de gang naar de begraafplaats. Ze 
huurden een graf op het kerkhof van de parochie, 
waar de grafdelver aan het werk ging. Verder 
moest een doodskist worden getimmerd door de 
buren of besteld bij een timmerman, want de Wet 
op de Lijkbezorging van 1869 schreef voor dat 
doden moesten worden begraven in een kist. De 
buurvrouwen waren druk in touw met de voor-
bereidingen voor de begrafenismaaltijd. Rijke 
mensen zetten hun personeel voor deze taken in.

Dan moest er nog voor de kleding worden ge-
zorgd. Het was de gewoonte dat alle genodigden 
bij de uitvaart in rouwkleding verschenen. Man-
nen droegen zwarte pakken. Gegoede heren gin-
gen gekleed in een modieus kostuum met rok-
jas of geklede jas en een hoge hoed. De gewone 
man had één zwart pak ‘voor trouw en rouw’, dat 
vaak een leven lang dienst deed. Ook de vrou-
wen droegen zwarte kleding. Rijke dames hul-
den zich in een zwarte modejapon met mantel en 
een zwarte hoed, de rest droeg een eenvoudiger  
japon of een zwarte rok met jak. Bij rouwkleding 
werden geen gouden sieraden gedragen. Alleen 
zilver, eventueel versierd met gitten of granaten, 
was toe gestaan. Vrouwen die nog streekdracht 
droegen, hadden een speciale rouwmuts op. 
Deze was van eenvoudige, onbewerkte witte stof. 
Plooien en lussen van smalle repen van dezelfde 

Adriana van Croonenburg-Rens (1846-1920) uit Goirle met 
rouwmuts en rouwpoffer van onbewerkte witte stof. Foto 1890 

(collectie Regionaal Archief Tilburg)
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stof waren de enige versiering. In sommige dor-
pen, zoals Goirle, Udenhout en Berkel, hoorde 
bij die muts een rouwpoffer. Enkele vrouwen in 
Tilburg droegen nog een falie, een zware lange 
rouwsluier van zwarte stof. In de dorpen rond 
Tilburg was deze nog meer in zwang. Wie geen 
rouwkleding bezat, kon zijn oude kleding zwart  
(laten) verven.

Op de dag van de begrafenis verzamelden 
de genodigden zich in hun rouwkleding bij 
het sterfhuis. De overledene was inmiddels in 
de doodskist gelegd en werd in een stoet mee-
gevoerd naar de kerk. De volgorde van de op-
stelling van de stoet werd bepaald door de graad 

van verwantschap die men met de dode had: 
naaste familie voorop, dan verdere familie, dan 
goede vrienden en bekenden, dan de rest van de 
belangstellenden. Ook sekse speelde een rol: de 
mannen gingen vooraf aan de vrouwen. Als de 
afstand naar de kerk niet te groot was, droegen 
buren de kist en volgde de stoet te voet. Anders 
werd de kist op een kar vervoerd, waar de stoet 
achteraan liep. Alleen de rijken konden het zich 
veroor loven rouwkoetsen te huren. Bij de rijke 
begrafenissen ging de doodsbidder in zijn kos-
tuum met steek plechtig voorop. De kerkklokken 
luidden. Aan de klokken die daarbij wel of niet 
werden gebruikt en de manier waarop ze geluid 
werden, kon men horen wie de dode was: man of 
vrouw, volwassene of kind. 

In de kerk stond de kist met de overledene in 
het middenpad, met het voeteneind richting al-
taar. De requiemmis was in het Latijn. Veel was 
hetzelfde als bij de zondagmis, maar er waren 
enkele speciale onderdelen toegevoegd, zoals het  
lied In paradisum deducant te angeli (engelen  
brengen u naar het paradijs). De liturgie en de 
gezangen waren voor alle gelovigen gelijk, maar 
dat gold bepaald niet voor de uitvoering en de 
aankleding van de dienst. Daarin kwam het 
standsverschil tot uiting. Dat was bijvoorbeeld 
af te lezen aan het aantal kaarsen naast de kist, 
de aankleding van het altaar en het al dan niet 
aanwezig zijn van koorzangers. Uiteraard hing 
daar een bijbehorend prijskaartje aan. Aan het 
einde van de requiemmis sprak de priester de 
absoute uit. De kist werd gezegend met wijwater 
als symbolische herinnering aan de doop en met 
wierook als symbool voor het naar god opstijgen 
van het gebed. 

Na de mis trok de stoet naar de begraafplaats. 
In Tilburg gingen alleen de mannen mee. De 
vrouwen vertrokken na de kerkdienst naar het 
sterfhuis om daar de maaltijd klaar te zetten. 
Pas na het eten maakten zij de gang naar het 
kerkhof en het graf. In de dorpen rondom Til-
burg daarentegen liepen, achter de mannen, ook 
de vrouwen mee in de stoet. Bij aankomst op de 

Maria Vekemans-Wagtmans (1860-1941) uit Goirle met 
faliemuts en falie. De falie was een lange rechthoekige doek 
van zware zwarte stof, die over het hoofd werd gedragen op de 
dag van de begrafenis en tijdens de periode van zware rouw 
voor nabije familieleden. Foto 1930 (collectie Regionaal Archief 
Tilburg)
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Voor de kerk van Sint Antonius van Padua aan de Hoefstraat te Tilburg wacht de zwarte rouwkoets met doodslantaarns en 
rouwornamenten. De paarden dragen zwarte dekkleden en een zwarte pluim op hun hoofd. 
Foto 1935 (collectie Regionaal Archief Tilburg)

Begrafenisstoet in de Leenherenstraat in Tilburg. Alleen 
de mannen liepen mee naar het kerkhof, in volgorde van 
verwantschap opgesteld achter de kist of lijkwagen. De vrouwen 
gingen pas na de begrafenismaaltijd naar het kerkhof. Foto 
1958 (collectie Regionaal Archief Tilburg)

In de meeste dorpen rondom Tilburg – zoals hier in Goirle –  
liepen de vrouwen, achter de mannen, wel mee in de stoet 
naar het kerkhof. Enkele vrouwen dragen een falie. De kop van 
de stoet draait juist het Kerkhofpad in. Foto 1903 (collectie 
Regionaal Archief Tilburg)
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 begraafplaats zegende de priester de kist met wij-
water. Als de stoet bij het graf was aan gekomen, 
stelden de mensen zich rondom de kist op. 
Men liet de kist in het graf zakken. De priester  
re citeerde een korte Bijbeltekst. Dan zegende hij 
de kist met wijwater en wierook onder het uit-
spreken van een liturgische tekst. Met een cruci-
fix of zijn rechterhand maakte hij het kruisteken 
boven de kist. Hij gooide een schepje aarde op de 
kist. Daarna reciteerden de aanwezigen samen de 
geloofsbelijdenis en baden ze een Onze Vader en 
een Weesgegroet. Als iedereen weg was, bedekte 
de grafdelver de kist met aarde.

De begrafenismaaltijd vormde het sluitstuk 
van de uitvaart. Deze vond meestal plaats in het 
sterfhuis. De buurvrouwen hadden alles voor-
bereid. Ze hadden alle stoelen uit de buurhuizen 
daar neergezet en schraagtafels geïmproviseerd. 
De maaltijd bestond van oudsher uit brood met 
kaas, maar wie het zich kon permitteren maakte 
er meer werk van. Hierbij werd in ieder geval kof-
fie geschonken en vaak ook een borrel. Dit was 
de basis van de bekende Brabantse koffietafel. 
Het kwam ook voor dat de genodigden naar het 

café bij de kerk gingen voor een borrel. De kos-
ten voor de maaltijd en de borrels konden aardig 
oplopen en betekenden een grote belasting voor 
minder gegoede huishoudens. Toch waagde bijna 
niemand het zich hieraan te onttrekken, want dat 
zou kunnen leiden tot een sociaal isolement. In 
het systeem van wederkerige burenhulp hoorde 
trakteren erbij. Het was een tegenprestatie voor 
de hulp van de buurt rondom het overlijden. 
Rijke mensen lieten hun personeel of een pro-
fessionele kok hun begrafenismaaltijd bereiden. 
Daarbij werden alleen familieleden en vrienden 
uitgenodigd.

Na de begrafenis begon voor de nabestaan-
den een rouwperiode. Ze droegen een tijdlang 
rouwkleding en namen geen deel aan feesten. 
Hoe lang deze periode duurde, was afhankelijk 
van de graad van verwantschap. Rouwen voor 
een echtgenoot, vader of moeder duurde langer 
dan voor een oom of nicht. De voorgeschreven 
periode kon per plaats verschillen, maar na één 
jaar was hij in ieder geval voorbij. Het dragen 
van rouwkleding was een manier om de dode te 
herdenken, maar had ook een belangrijke sociale 
functie. Iedereen die met een drager van rouw-
kleding in contact kwam, zag in één oogopslag 
dat hij of zij onlangs een verlies had geleden en 
kon daar dan rekening mee houden.

Janus van den Biggelaar, de grafmaker van parochie ’t Heike, 
wijst gekleed in uniform een begrafenisstoet de weg naar het 
graf op het kerkhof aan de Bredaseweg te Tilburg. Foto 1937 
(collectie Regionaal Archief Tilburg)

Bidprentje met diverse 
religieuze teksten, 
uitgegeven bij het 
overlijden van Adriana 
Eijsermans-van der 
Zande uit Goirle. Ook 
haar man zaliger, 
Franciscus Eijsermans, 
wordt in de herinnering 
betrokken. Bidprentje 
1887 (collectie Regionaal 
Archief Tilburg)
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Behalve het dragen van rouwkleding en het in 
acht nemen van een rouwperiode waren er nog 
diverse andere manieren waarop de dode werd 
herdacht. De bezoekers van de uitvaart kregen 
vaak een gedachtenis- of bidprentje mee, voor-
zien van Bijbelteksten en het verzoek te bidden 
voor het zielenheil van de overledene. Ze konden 
het in hun gebedenboek bewaren. Ook lieten de 
nabestaanden missen opdragen met de inten-
tie voor de overledene te bidden. Evenals bij de 
 requiemmis kwam ook hier weer het stands-
verschil om de hoek kijken: een hoogmis was veel 
duurder dan een ochtendmis. De nabestaanden 
konden het graf bezoeken en verzorgen en daar 
de dode herdenken en voor hem of haar bid-
den. Dat gebeurde in ieder geval op Allerzielen 
(2 november). Die dag trok men massaal naar de 
graven van dierbaren, die tevoren netjes waren 
gemaakt. Voor de ingang van de begraafplaatsen  
stonden bloemenverkopers met vooral witte 
chrysanten. Ook kon men de herinnering aan de 
dode levendig houden door een sieraad te laten 
maken met een lokje haar of een minischilderij-
tje dat uit haar was samengesteld. Velen hadden 
een foto of portret van de overledene in de kamer.

Deze schets van het gebeuren rondom het 
sterven zou niet compleet zijn als niet zou wor-
den opgemerkt dat er ook per plaats variërende 
rituelen in ere werden gehouden, die ontleend 
waren aan het volks- of natuurgeloof dat voor 
het christendom werd aangehangen. Restanten 
daarvan zijn eeuwenlang naast dat christendom 
blijven bestaan en zijn er deels in verweven. Het 
ging daarbij om magische handelingen die alle-
maal het doel hadden de slechte geesten te we-
ren, die op dit moment van zwakte en verdriet 
bij de nabestaanden graag toesloegen. Deze ma-
gische rituelen moesten vooral voorkomen dat 
een overledene die niet goed afscheid van zijn 
of haar aardse leven kon nemen, als boze geest 
kwam rondspoken. Daarom werden in het sterf-
huis de gordijnen gesloten en alle spiegels en 
schilderijen omgedraaid. Geesten konden dan 
niet in een onbewaakt moment in de spiegeling 

van het glas de ziel van de levenden kapen. Het 
luiden van de kerkklokken bij een sterfgeval is 
gegroeid uit rituelen om met lawaai boze geesten 
af te schrikken. Verder probeerde men onderweg 
vanaf het sterfhuis naar het graf de dode in de 
war te brengen door de kist via een normaal niet 
gebruikte uitgang naar buiten te brengen, een af-

Biddende vrouwen op het kerkhof aan de Bredaseweg in Tilburg 
met Allerzielen. Foto Henri Berssenbrugge, 1901
(collectie Regionaal Archief Tilburg)
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wijkende route te kiezen naar de kerk, drie keer 
rond de kerk of het kerkhof te draaien voor men 
er  binnenging of drie keer rond het graf te lopen 
voor men het kerkhof verliet. De gedachte daar-
achter was dat de overledene de weg naar huis 
dan niet goed kon terugvinden en dus niet kon 
komen spoken bij zijn familie of buurtgenoten. 
Ook water dichtte men een geestwerend effect 
toe, zodat het plaatsen van een schaal water in 
de sterfkamer of het dragen van de dode over 
een plas water of een sloot narigheid met geesten 
kon voorkomen. Waarschijnlijk is het gebruik 
het lichaam van de dode te wassen in een tijd dat 
hygiëne bepaald nog niet hoog in ieders vaandel 
stond, uit dit geloof te verklaren. Ook het gebruik 
van wijwater in het rooms-katholieke ritueel is 
daar waarschijnlijk aan ontleend.

Protestanten

Protestanten kenden van oudsher een sober ritu-
eel. Het protestantse geloof was in de zestiende 
eeuw juist ontstaan vanuit het afwijzen van de 
overvloed aan rituelen in de katholieke kerk, die 
werd gezien als een verwijdering van de kern van 
het christelijk geloof: Gods woord. Het ritueel 
rond het sterfbed was dan ook eenvoudig. Het 
bestond uit lezen uit de Bijbel, bidden en het uit-
spreken van de zegen. Hierbij kon de predikant 
aanwezig zijn, maar dat hoefde niet. Ook familie-
leden, vrienden en geloofsgenoten konden hier-
voor zorgen. Voor het afleggen van de over- 
ledene waren geen vaste regels. Hiervoor werd bij 
voorkeur gespecialiseerde hulp ingeroepen. De 
overledene werd in een nachthemd gekleed en 
de handen werden gevouwen. Bij de rijken werd 
meestal voor nette, zondagse kleding gekozen. 
De dode werd thuis opgebaard. De kist diende 
sober te zijn, zonder enige versiering. Bloemen 
en kaarsen waren taboe. Protestanten kenden 
geen uitvaartdienst in de kerk. Soms was er een 
korte dienst in het sterfhuis, waarbij familieleden 
en leden van de geloofsgemeenschap aanwezig 
waren. Daarbij stond ‘het woord’ centraal, in de 

vorm van gebeden, liederen en psalmen, Bijbel-
teksten en de zegen. Er was wel altijd een plechtig 
afscheid op de begraafplaats aan de Lange Schijf-
straat. De kist werd door mannelijke familie-
leden of geloofsgenoten naar het graf gedragen. 
De aanwezigen gingen in een kring om het graf 
staan. Dan werd de geloofsbelijdenis opgezegd. 
Vervolgens las de predikant een Bijbeltekst, bad 
het Onze Vader en sprak de zegen uit. Tijdens de 
begrafenis droegen alle aanwezigen zwarte kle-
ding en hoeden. De eerste zondag na het over-
lijden bracht de familie ‘de rouw naar de kerk’. 
Tijdens de kerkdienst werd een moment ingelast 
om de overledene te gedenken. Eens per jaar wer-
den in een dienst alle namen van de dat jaar over-
leden leden van de gemeente genoemd. Er waren 
geen vaste dagen voor het bezoeken van het graf.

Joden

Rond 1900 bestond in Tilburg een kleine Joodse 
gemeente. Voor Joden was het bezoeken van een 
stervende een religieuze plicht, een mitswa. Als 
het sterven nabij was, werd de geloofs belijdenis 
gezegd en beleed de stervende zijn of haar zon-
den in een gebed. Na het overlijden werd het 
lichaam meteen bedekt met een wit laken. Nie-
mand mocht de dode zien, want dat tastte de 
persoonlijke integriteit aan van een persoon die 
geen controle meer had. Men stak een kaars of 
lamp aan die tot de begrafenis bleef branden 
als teken van de aanwezigheid van de ziel. Dan 
volgde de rituele reiniging, waarbij water over 
het in lakens gehulde lichaam werd uitgegoten 
en een toepasselijke Bijbelpassage, taharah, werd 
voorgelezen. De reiniging werd uitgevoerd door 
iemand van hetzelfde geslacht als de overledene. 
Dat was nooit iemand uit de naaste familie, want 
die was daar te verdrietig voor. De dode werd in 
simpele wit katoenen kleding gehuld en in een 
onbewerkte kist gelegd. Mannelijke doden kre-
gen hun gebedsmantel om, waarvan de kwasten 
ritueel kapot getrokken werden. In het hierna-
maals golden immers geen gebedsverplichtingen 
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meer. Als symbool van het verbond met het be-
loofde land werd wat aarde uit Israël over de dode 
uitgestrooid of in een zakje onder het hoofd ge-
legd. Over de kist werd een zwart kleed met een 
Davidster gedrapeerd. De naaste familie waakte 
bij de kist tot de begrafenis. Anderen zorgden 
voor eten en drinken. De dode moest uit eer-
bied zo snel mogelijk begraven worden. De kist 
werd naar de begraafplaats aan de Delmerweg 
ge dragen. In de rouwstoet liepen zoveel mogelijk 
leden van de geloofsgemeenschap mee. Als de 
vrouwen meegingen, liepen ze apart van de man-
nen. In een gebouwtje op de begraafplaats las de 
rabbi een liturgische tekst of hield hij een her-
denkingstoespraak. Dan droegen familieleden of 
vrienden de kist naar het graf. Onderweg werden 
psalmen gezongen. De stoet stopte drie keer om 

aan te geven dat er geen haast was. Bij het graf 
liet men de kist zakken. De nabestaanden schep-
ten drie keer zand op de kist. Daarbij gaven ze de 
spade niet aan elkaar door, want dit eerbetoon 
aan de dode moest iedereen als religieuze daad 
zelf uitvoeren. Tijdens het scheppen werd Kad-
diesj gezegd, een lofzang op god. De familie ver-
liet het graf tussen twee rijen vrienden, waarbij 
een troostgebed werd gezegd. Zeven familieleden 
maakten een scheur in hun kleding als teken van 
rouw. Bij het verlaten van de begraafplaats waste 
iedereen de handen als teken van overgang naar 
de tweede fase van rouw voor de nabestaanden 
en naar het gewone leven voor de andere aan-
wezigen. Thuis at de familie een troostmaaltijd 
van brood en ei. De directe familie rouwde zeven 
dagen. In die periode verzorgden zij zich niet en 
droegen ze oude kleren. Alleen voor de gang naar 
de synagoge op zaterdag, Sabbath, werd het huis 
verlaten. Tijdens het eerste jaar na het overlijden 
brandde thuis een lichtje voor de dode en be-
zochten de nabestaanden geen feesten. De rouw 
werd afgesloten door vlak voor de sterfdag een 
steen, matsewa, op het graf te plaatsen. Die steen 
was eenvoudig en vermeldde alleen de naam en 
de geboorte- en sterfdatum. De familie bezocht 
het graf ieder jaar op de sterfdag. 

De Joodse gemeenschap in Tilburg werd door 
de wegvoering naar de concentratiekampen tij-
dens de Tweede Wereldoorlog sterk uitgedund. 
Na de oorlog vertrokken bovendien veel jongeren 
naar de grote steden in het westen. Hoewel het 
Joodse geloof cremeren verbood, waren er toch 
liberale joden die daarvoor kozen als teken van 
verbondenheid met degenen die bij de Holocaust 
in de gasovens waren omgekomen. 

Cremeren wordt een serieuze optie

Hoewel christenen in navolging van de Romeinse 
of Germaanse omgeving tot in de zevende eeuw 
ook wel voor cremeren kozen, haakten zij uit-
eindelijk aan bij de Joodse traditie van begraven.  
Jezus zelf was immers ook begraven. Bovendien 

Graf van Mozes Catz (1860-1891) op de Joodse begraafplaats 
aan de Delmerweg te Tilburg. Foto 1990 (collectie Regionaal 
Archief Tilburg)
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was er de passage in het Oude Testament van de 
Bijbel (Genesis III; 19), die luidde: ‘In het zweet 
zult ge werken voor uw brood, tot gij  terugkeert 
naar de grond, waaruit gij zijt genomen: gij zijt 
stof, en tot stof keert gij terug.’ Christenen ge-
loofden dat de doden rustten tot de komst van 
het koninkrijk Gods. Velen waren ervan over-
tuigd dat de wederopstanding die dan plaats 
zou vinden, alleen mogelijk was als het gebeente 
bewaard bleef. Cremeren kwam in christelijk 
 Europa eeuwenlang alleen voor in noodgevallen: 
bij epidemieën en na grote veldslagen.

Christenen begroeven hun doden bij voor-
keur zo dicht mogelijk bij een heilige plaats, in 
of om een kerk of kapel. Omdat de grafstenen 

in de vloeren van kerken en kapellen niet altijd 
even goed afsloten, kon het behoorlijk stinken. 
In de Middeleeuwen stoorde men zich daar niet 
aan, maar vanaf de zeventiende eeuw groeide het 
besef dat de aanwezigheid van lijken in een niet 
goed afgesloten ruimte de gezondheid van de 
levenden kon schaden. Na de Franse Revolutie 
werd serieus over het vervangen van begraven 
door cremeren gesproken, maar Napoleon koos 
er uiteindelijk voor de kerk te vriend te houden 
om onrust in zijn rijk te voorkomen. Hij hield 
dus vast aan begraven, maar verordonneerde wel 
dat de begraafplaatsen voortaan buiten de be-
bouwde kom moesten liggen. Dat gold vanaf 1810 
ook voor Nederland. Het stuitte op verzet van de 

Toen de begraafplaats aan de Bredaseweg in 1811 werd opengesteld, lag deze, zoals toen bij wet verordend, buiten de bebouwde kom 
van Tilburg. Het was toen een algemene begraafplaats. In 1832 werd een deel gekocht door parochie ’t Heike en na wijding in gebruik 
genomen als rooms-katholieke begraafplaats. Aan de Schijfstraat gaf een apart hek toegang tot het algemene deel van de begraafplaats. 
Op de afbeelding het rooms-katholieke deel met op de achtergrond de Calvarieberg. Ingekleurde ansichtkaart, 1910 (collectie Regionaal 
Archief Tilburg)
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gelovigen omdat zij de kerk bleven verkiezen en 
van de gemeenten omdat zij geld moesten inves-
teren in die nieuwe begraafplaatsen. Toen koning 
Willem I in 1813 werd geïnstalleerd, draaide hij 
dat besluit terug. Hij liet wel een onderzoek uit-
voeren. Pas in 1825 rapporteerde de commissie: 
begraven in of bij de kerk was schadelijk vanuit 
hygiënisch perspectief. In 1827 verplichtte Wil-
lem I bij Koninklijk Besluit tot begraven buiten 
de bebouwde kom. 

Dit haalde de voorstanders van cremeren 
enigszins de wind uit de zeilen: dit hygiënisch 
motief konden zij niet meer aanvoeren. Zij von-
den een nieuw, esthetisch en romantisch argu-
ment en stelden de puurheid van het vuur tegen-
over het in hun ogen weerzinwekkende beeld van 
het langzaam vergaan en ontbinden van het lijk 
in de grond. Bovendien was er nog het nuttig-
heidsmotief, zoals verwoord door de Nederland-
se arts en filosoof J. Moleschott in zijn Kreislauf 
des Lebens uit 1852. Het menselijk lichaam was 
een deel van de kringloop der natuur en diende 
daarom na de dood tot nut van de levenden te 
worden aangewend. Dat kon gebeuren door 
doden akkers aan te leggen die na een paar jaar 
werden ingezaaid, of, esthetischer, door de doden 
te cremeren en de as te gebruiken om de grond 
vruchtbaar te maken.

Tussen 1852 en 1869 werd in het Nederlandse 
parlement uitgebreid gediscussieerd over een 
nieuwe begrafeniswet. Moest ook crematie wor-
den toegestaan? De vooral confessionele tegen-
standers vonden crematie ‘in strijd met den geest 
der natie’ en maakten zich zorgen dat schijndood 
en moord erdoor gemaskeerd zouden kunnen 
worden. Volgens de voorstanders kon dat laatste 
bezwaar worden ondervangen door een betere 
lijkschouw verplicht te stellen. Ook grepen zij de 
cholera-epidemie van 1866/67 aan om hun gelijk 
te halen: een snelle crematie van de slachtoffers 
had besmetting via lucht en grondwater kunnen 
voorkomen. Nadat maar liefst zeven voorstel-
len waren ingediend en verworpen, resulteerde 
in 1869 een Begrafeniswet waarin crematie niet 

werd genoemd. De wet erkende in principe wel 
het individuele zelfbeschikkingsrecht over de 
wijze van lijkbezorging. Ook in Duitsland en Ita-
lië werd in die tijd over crematie gediscussieerd. 
Beide landen waren natiestaten in opbouw en 
hier werd vrijheid van lijkbezorging in dezelfde 
lijn bepleit en in de wet opgenomen als vrijheid 
van godsdienst. De Duitse ingenieur Friedrich 
Siemens ontwikkelde in 1874 een hete lucht oven 
die, na eerst getest te zijn op een paardenkadaver, 
ook geschikt bleek om menselijke resten te kun-
nen verbranden. Deze oven functioneerde in het 
crematorium Campo Santo Milaan, dat in 1876 
als eerste in Europa werd geopend.

In 1874 zwengelde de Nederlandse vertaling 
van T.H. de Beer van het boek van de Zwitser 
Wegmann-Ercolani getiteld De lijkverbranding 
de discussie weer aan. Crematie werd aanbevolen  
als de rationeelste manier van lijkbezorging 
en mensen met gezond verstand moesten toch 
inzien dat de volksgezondheid, de hygiëne en 
het humane aspect van respect voor de doden 
daarmee het beste waren gediend. Ook de ver-
zuilde pers mengde zich in het debat. Volgens 
het rooms-katholieke blad De Tijd was cremeren 
een heidens ritueel. Scherp werd het vanuit het 
utiliteits beginsel gepropageerde gebruiken van 
lijken of as als mest afgewezen als respectloos. 
En hoe had de mensheid al die tijd kunnen over-
leven, als kerkhoven en begraven zo ongezond 
waren? Het blad voegde eraan toe te hopen dat, 
als crematie zou worden toegestaan, de voor-
standers ervan zich in navolging van de heidense 
traditie in de vlammen zouden werpen bij de ver-
branding van hun dierbaren. De liberale Nieuwe 
Rotterdamsche Courant was voor crematie van-
uit humane en hygiënische overwegingen. De 
voorstanders van cremeren waren echt niet per 
definitie  antigodsdienstig, stelde het blad. God 
was toch zeker machtig genoeg om de gelovigen 
zowel uit hun gebeente als uit hun as te kunnen 
laten herrijzen? Afwijzen van crematie was voor 
de zwakkeren van geest. De protestantse De Stan-
daard wilde een eventuele facultatieve crematie 
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voor degenen die dat wensten wel overwegen, 
maar was bang dat ‘facultatief ’ snel zou over-
gaan in een verplichting voor allen. Daar waren 
ze bang voor, want zelf wezen ze cremeren af. In 
de Bijbel werd cremeren weliswaar niet expliciet 
verboden, maar begraven werd er wel herhaalde-
lijk in genoemd. Cremeren was een gewelddadig 
ingrijpen van de mens in Gods bedoelingen, be-
graven getuigde van nederigheid tegenover God. 
De Bijbel eiste respect voor de doden, maar wees 
verering van hen af. En zou een vorm van doden-
verering niet gemakkelijk optreden als mensen 
de urn mee naar huis mochten nemen?

Op 2 en 3 december 1874 plaatsten zes Haag-
se heren uit protestantse en liberale hoek een 
advertentie in de liberale Opregte Haarlemsche 
Courant, waarin zij medestanders verzochten 
zich aan te melden voor een nieuw op te richten 
vereniging. Die zou een drieledig doel hebben. 
In de eerste plaats het strijden voor het opnemen 
van crematie in de wet als facultatieve mogelijk-
heid voor lijkbezorging. Daarnaast wilden zij 
informatie verstrekken over cremeren en be-
graven. Het derde doel was om zodra crematie 
bij wet was toegestaan, geld in te zamelen voor 
de aanschaf van een crematieoven. Op 28 decem-
ber vond de oprichtingsvergadering plaats van de 
Vereeniging tot Invoering der Lijkverbranding in 
Nederland. Er hadden zich toen al meer dan vijf-
honderd leden aangemeld, die vooral afk omstig 
waren uit Noord- en Zuid-Holland en nauwe-
lijks uit Noord-Brabant, Limburg en Drenthe. 
De meesten waren intellectuelen of hadden een 
hoogwaardig dienend beroep. Het was de be-
doeling om plaatselijke afdelingen op te richten, 
maar dat lukte niet overal. In Middelburg en 
Vlissingen bijvoorbeeld kwam het tot een volks-
gericht in de vorm van samenscholingen voor 
huizen van verenigingsleden, waarbij flink werd 
gescholden en de nodige spotliedjes werden ge-
zongen. Er gingen zelfs stenen door de ruiten.

Toch groeide de vereniging snel. In juli 1875 
waren er al 1315 leden. De vereniging stuurde 
meerdere adressen naar de koning en/of de 

Tweede Kamer om de begrafeniswet aan te pas-
sen met facultatieve crematie. Dat stuitte op forse 
tegenstand van de confessionelen. Ook met het 
geven van informatie wilde het niet erg vlotten. 
Lang niet alle medici waren overtuigd van de 
wenselijkheid van cremeren. Zo roemde de arts 
L.L. Plantenga in zijn dissertatie De crematie 
uit 1875 het economisch rendement van een be-
graafplaats op de heide, waarop bomen geplant 
werden. Dan kwamen stoffen als ammoniak en 
fosfor uit de dode lichamen weer in de kringloop 
terecht. Dat leverde meer op dan cremeren, want 
wat had je nu aan fosforrijke as als die in een urn 
of nis was ondergebracht? De vereniging raakte 
intern verdeeld en dat maakte haar natuurlijk 
niet slagvaardiger. Vanaf 1878 bracht het be-
nadrukken van het esthetische argument red-
ding: het ‘hoopje reine sneeuwwitte asch’ moest 
de ‘vieze rotting’ verslaan.

In 1886 verscherpte paus Leo XIII de be-
palingen van de rooms-katholieke kerk inzake 
crematie. De reden was dat in 1883 een crema-
torium in Rome was geopend, waar in 1884 ook 
twee rooms-katholieke geestelijken werden ge-
cremeerd. De getergde paus bepaalde dat rooms-
katholieken niet alleen zichzelf of hun naasten 
niet mochten laten cremeren, maar bovendien 
geen lid mochten zijn van een vereniging die 
lijkverbranding nastreefde of werknemer bij een 
crematorium. Rooms-katholieke politici moch-
ten op geen enkele manier voorstellen steunen 
die gericht waren op het invoeren van (zelfs 
 facultatieve) crematie. Zelfs het bijwonen van 
crematies werd verboden. De paus maakte een 
uitzondering voor de crematie van een familie-
lid, waaraan men zich niet kon onttrekken en 
die niet het karakter had van een antikatholieke 
manifestatie. 

In 1887 werd in het crematorium in Gotha 
(Duitsland) de eerste Nederlander gecremeerd. 
Het betrof Egbert Douwes Dekker, beter be-
kend onder zijn schrijverspseudoniem Multa-
tuli. Vanaf datzelfde jaar regelde de Vereeniging 
tot Invoering der Lijkverbranding in Nederland 
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crematies in Duitsland voor haar leden, eerst 
in Gotha, daarna in Hamburg en vanaf 1903 
in het dichterbij Nederland gelegen Mainz. Het 
lijk werd in een metalen kist per spoor vervoerd. 
Ook de familie en vrienden die de crematie wil-
den bijwonen, moesten per spoor reizen. Dat 
maakte cremeren erg duur. Intussen probeerde 
de vereniging toestemming te krijgen om op een 
begraafplaats in Nederland een crematorium te 
mogen bouwen. Men zocht naar een locatie die 
rust en lieflijkheid uitstraalde en goed per spoor 
bereikbaar was, liefst centraal in Nederland ge-
legen. Plannen in Hilversum, Haarlem en Bor-
culo haalden het niet. 

In 1906 begonnen de besprekingen met de 
particuliere begraafplaats Westerveld bij Velsen. 
Na het nodige getouwtrek om de exacte locatie, 
het gebruik van de spoorlijnhalte en de wijze van 
betalen werd in 1908 het contract getekend. In 
1913 werd het crematorium opgeleverd. Nadat 
kinderziektes van het nieuwe model oven waren 
opgelost, kon op 1 april 1914 de eerste crematie 
plaatsvinden. Het ging om dr. C.J. Vaillant, de 
enige oprichter van de vereniging die lang ge-
noeg leefde om in Nederland gecremeerd te kun-
nen worden. De overheid beloofde zich tijdens 
de crematie afzijdig te houden. Er was wel een 
rechercheur aanwezig van de Rijksveldwacht, 
die tevoren het lijk en de kist had geïnspecteerd 
en de gang van zaken tijdens de crematie nauw- 
gezet rapporteerde. Direct na de crematie maak-
te hij proces-verbaal op. Het crematorium werd 
gesloten in afwachting van de uitspraak van 
de kanton rechter. Die kwam pas in september.  
Secretaris Van Lissa van de vereniging kreeg een 
symbolische boete van één gulden of een dag 
gevangenis straf, omdat hij begraven in een ge-
sloten kist op een begraafplaats onmogelijk had 
gemaakt. Verder werd hij vrijgesproken, omdat 
de wet cremeren niet verbood. De opdracht-
gever tot de crematie van de familie van Vail-
lant werd geheel ontslagen van rechtsvervolging, 
omdat de wet niet aangaf wie voor het begraven 
verantwoordelijk was. Het Openbaar Ministerie 

ging in beroep bij de arrondissementsrechtbank 
Haarlem. Die bevestigde al in oktober het von-
nis van het kantongerecht. De Haarlemse officier 
van justitie ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die 
deed in maart 1915 uitspraak. Alle betrokkenen 
werden ontslagen van rechtsvervolging, omdat 
‘de Wetgever verzuimd heeft de personen aan te 
wijzen die met de zorg voor het begraven worden 
belast en dus wegens niet-naleving van het voor-
schrift, niemand strafrechtelijk aansprakelijk 
kan worden gesteld.’ 

Zo maakten onvolledige en onzorgvuldige 
formuleringen in de Begrafeniswet de weg vrij 
voor lijkverbranding in Nederland. Wel bleef 
cremeren duur vanwege het vervoer van de kist 
per trein. Er was ook veel bureaucratische romp-
slomp, omdat de familie moest zorgen voor alle 
benodigde papieren, waaronder de resultaten 
van een uitgebreide lijkschouw, ondertekend 
door een daarvoor erkende arts. Het liep nog 
geen storm in Westerveld. In 1925, toen het cre-
matorium tien jaar draaide, waren er pas 1564 
overledenen gecremeerd.

De afstandelijke dood 

Algemeen en rooms-katholieken

In de loop van de twintigste eeuw nam de me-
dische wetenschap een hoge vlucht. Er werden 
nieuwe geneesmiddelen en geneeswijzen ont-
dekt, waardoor de sterfte kon worden terug-
gedrongen. Door de instelling van ziektekassen 
en –verzekeringen werd de gang naar een dokter 
of ziekenhuis voor veel mensen betaalbaar. Om-
dat tegelijkertijd het vertrouwen in het kunnen 
van de medische stand sterk toenam, kozen ook 
steeds meer mensen hiervoor. Nog belangrijker 
was de opmars van de preventieve gezondheids-
zorg. Er werden Kruisverenigingen opgericht die 
de wijkverpleging en ziekenverzorging organi-
seerden en zo de nieuwe inzichten op het terrein 
van de hygiëne onder de bevolking verbreidden. 
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Hun consultatiebureaus voor zuigelingen zagen 
erop toe dat baby’s goede voeding en hygiënische 
verzorging kregen, wat de zuigelingensterfte 
enorm terugdrong. De aanleg van waterleiding  
en riolen zorgde voor veilig drinkwater en een 
verantwoorde afvoer van urine en ontlasting. 
Ook de woningen werden verbeterd en vaker 
gelucht. Besmettelijke ziektes kregen door deze 
 hygiënische maatregelen minder kans. Daar 
kwam nog bij dat de gemiddelde welvaart steeg, 
zodat meer mensen zich een goede voeding en 
woning konden permitteren. Hierdoor daalde de 
kans dat mensen op jonge leeftijd stierven. Meer 
en meer werd de dood geassocieerd met ouder-
dom. Een sterfgeval van een baby, kind of jongere 
werd gezien als een afwijking van de normale 
gang van zaken en daardoor steeds moeilijker 
geaccepteerd. 

Een andere belangrijke verandering was het ge-
volg van het afkalven van de wederkerige buren-
hulp die tevoren zo’n belangrijke rol speelde bij 
de gebruiken en rituelen rondom de dood. Met 
de stijging van de welvaart werden de mensen 
minder afhankelijk van buurtgenoten. Zij kon-
den zichzelf bedruipen. Meer geld betekende ook 
dat ze meer mogelijkheden hadden om zich te 
verplaatsen per fiets, bus of trein. Ook dat maak-
te hen minder afhankelijk van de buurt om hen 
heen. Die toegenomen mobiliteit bracht met zich 
mee dat in veel dorpen forensen neer streken, die 
landelijk wonen wilden combineren met hun 
werk in de stad. Deze forensen gingen echter niet 
op in de dorpscultuur, maar namen hun eigen 
gebruiken en levensstijl mee. Dat doorbrak de 
sociale samenhang in de dorpen. In de steden 
verschenen nieuwbouwwijken met eengezins-
woningen en flats. Daar bleven de gezinnen meer 
op zichzelf en er ontstond geen hechte buurt-
gemeenschap. De sfeer was meer anoniem. Toen 
de buurtgenoten minder op elkaar betrokken 
waren, ontwikkelde ook bij de minder rijken het 
gezin zich steeds meer tot een besloten gemeen-
schap. Over en weer zomaar bij elkaar binnen-
lopen en je bemoeien met andermans kinderen 
werd meer en meer gezien als een inbreuk op 
de privacy. Kortom: de gezinsindividualisering 
kreeg zijn beslag.

Er waren ook veranderingen op religieus 
vlak. Steeds meer mensen geloofden niet meer 
alles wat de kerk hun leerde. Zij verzetten zich 
ook tegen de inmenging van de kerk in hun 
 dagelijks leven en wensten daarin een grotere  
eigen verantwoordelijkheid te dragen. Dit proces 
van secularisering voltrok zich aanvankelijk nog 
voornamelijk ondergronds, in de hoofden van de 
mensen. Openlijke rebellie was nog zeldzaam, 
maar voor velen waren de kerkelijke rituelen ver-
plichtingen geworden en schoten ze tekort wat 
betreft innerlijke zingeving. Het waren voor hen 
uitgeholde gewoontes zonder diepere betekenis 
geworden. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965) bood rooms-katholieken een opening 

Uitvaartondernemingen bepaalden meer en meer de gang van 
zaken rondom de dood. Hier zien we professionele dragers in vol 
ornaat – ‘zwarte kraaien’ werden ze in de volksmond genoemd 
– de kist uit de kerk van Sint Margarita Maria Alacoque aan de 
Ringbaan West dragen bij de uitvaart van pastoor W. de Klijn. 
Foto 1958 (collectie Regionaal Archief Tilburg)
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voor het aanpassen van de geloofspraktijken 
aan het moderne leven. Sommigen grepen die 
enthousiast  aan, anderen kwamen steeds meer 
los van de kerk te staan.

Een vierde ontwikkeling die in de twintigste 
eeuw optrad en die veel impact had op de gang 
van zaken rondom een sterven, was het ontstaan 
van uitvaartondernemingen. Meer en meer 
kwam de organisatie van alle aspecten rondom 
de uitvaart in handen van deze professionals. Zij 
voorzagen in een behoefte, nu steeds meer nabe-
staanden zoveel mogelijk afstand tot de dood en 
de overledene wilden houden. De uitvaartonder-
nemingen organiseerden zich en stelden examens 
in, die iedereen die zelf een uitvaartonderneming 
wilde starten, met goed gevolg moest hebben af-
gelegd. Zo beschermden zij de eigen branche. 

Deze veranderingen bewerkstelligden samen 
een nieuwe gang van zaken rondom het sterven, 
die hieronder zal worden weergegeven. Daarbij 
moet wel bedacht worden dat deze ontwikkeling 
niet overal even snel ging. In de oude arbeiders-
wijken van Tilburg en in de omringende dorpen 
bleef veel nog lang bij het oude.   

Bij het sterfbed waren intussen doorgaans 
alleen nog familieleden en goede vrienden aan-
wezig. Vanwege het grotere vertrouwen in de 
medische stand en de toegenomen toegankelijk-
heid van medische hulp voor minder kapitaal-
krachtigen, stond dat sterfbed steeds vaker in 
een ziekenhuis of verpleeghuis. Daar was een 
zieke immers in goede handen. Nabestaanden en 
vrienden konden er alleen op de bezoekuren te-
recht, want verder moest de zieke vooral rusten. 
Pas als de situatie kritiek werd en de patiënt was 
opgegeven, werden de naaste verwanten en beste 
vrienden opgeroepen om afscheid te nemen en 
eventueel te waken. Als iemand thuis stierf, was 
daarbij ook vaak professionele hulp van een arts 
of verpleegster. Het medisch ritueel verdrong het 
sociale ritueel. Men sprak bij voorkeur niet over 
de dood met de stervende. Dat werd als te pijn-
lijk gezien. De zieke zou er de hoop maar door 
verliezen dat hij of zij nog beter kon worden. En 

dat wilden de nabestaanden zelf ook graag zo 
lang mogelijk geloven. Men legde zich minder 
gemakkelijk bij een sterfgeval neer in een wereld 
die steeds meer maakbaar leek te worden. Kin-
deren werden zoveel mogelijk bij een sterfgeval 
weggehouden. Men achtte hen te kwetsbaar voor 
het aanzien van pijn lijden en fysieke aftakeling. 
Dat zou de tere kinderziel traumatiseren. Het  
religieus ritueel bestond nog wel. Gelovige katho-
lieken baden nog altijd de rozenkrans, maar dan 
wel in besloten kring. Ook de priester kwam nog 
naar het sterfbed voor het sacrament der zieken, 
zoals het bedienen nu meestal werd genoemd.

Het afleggen van de dode was in handen 
 gekomen van professionals van het uitvaart-
centrum. De dode werd niet meer in een doods-
hemd gekleed, maar in een pyjama, een net pak 
of een mooie japon. De uitvaartondernemer  
leverde de kist. De nabestaanden konden kiezen uit  
enkele modellen en uitvoeringen. Het uitvaart-

In goede handen bij de zusters van Liefde. Cornelia 
Bekkers (1872-1951) uit Goirle op haar sterfbed in het Sint 
Adrianusgesticht in Hilvarenbeek. Foto 1951 (collectie 
Regionaal Archief Tilburg)
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centrum verzorgde ook het opbaren en deed dat 
liefst in een rouwkamer van het uitvaartcentrum 
of in het geval de dode in het ziekenhuis was 
overleden, in die van het ziekenhuis. Daar was 
het gemakkelijker de dode door middel van een 
koelsysteem toonbaar te houden. De nabestaan-
den konden daar op afspraak terecht om afscheid 
te nemen. Het kwam steeds vaker voor dat de 
familie daarbij alleen de meest nabije verwanten  

Aloysius Adriaansen (1939-1957) uit Goirle op zijn sterfbed. Hij heeft een pyjama aan en een rozenkrans tussen zijn gevouwen handen. 
Naast hem staat een bedieningstafeltje, met daarop een bedieningsstel: een staand crucifix met eraan vast twee kandelaars met gewijde 
waskaarsen en een bakje voor wijwater. Ervoor een glazen bakje met watten die de priester bij het zalven gebruikt heeft. Het tafelkleed en 
de lakens zijn voorzien van een geborduurde rand waarop het Lam Gods is afgebeeld tussen alfa en omega, de eerste en laatste letter van 
het Griekse alfabet, wat symboliseert dat het hele leven in het teken van god staat. Foto 1957 (collectie Regionaal Archief Tilburg)

Steeds vaker werd een overledene in een rouwkamer van 
het uitvaartcentrum of ziekenhuis opgebaard. Hier de 
rouwkamer van het Sint-Elisabethziekenhuis aan de Jan van 
Beverwijckstraat in Tilburg. Een kruisbeeld en twee kaarsen 
vormen de enige decoratie. Foto 1981 (collectie Regionaal 
Archief Tilburg)
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en vrienden toeliet. Sommige nabestaanden 
kwamen helemaal niet meer naar de opgebaarde 
dode kijken. Zij behielden liever de herinnering 
aan de levende dierbare. Soms had de overledene  
zelf voor diens dood aangegeven het niet prettig  
te vinden dat men naar diens lijk kwam kijken. 
Er was dan helemaal geen opbaring. Het lijk 
werd tot de uitvaart bewaard in een kist in het  
uitvaartcentrum of mortuarium. Ook als de 
dode thuis was gestorven, werd hij of zij daar lang 
niet meer altijd opgebaard. Men koos vaak voor 
het uitvaartcentrum, deels omdat de uitvaart-
ondernemer die de regie over de uitvaart voerde, 
daarop aandrong, maar ook omdat steeds meer 
mensen het geen prettig idee vonden met een lijk 
onder één dak te vertoeven. De nachtwake rond 
de dode was een besloten familieaangelegenheid 
geworden of werd geheel achterwege gelaten. 

Het aankondigen van het overlijden en het 
uitnodigen voor de uitvaart geschiedde via rouw-
brieven en/of rouwadvertenties in dag bladen. De 
aanzegger was van het toneel verdwenen. In zijn 
plaats bood de uitvaartondernemer standaard 
rouwbrieven met zwarte of grijze rand die per 
post werden verzonden. De familie kon kiezen 
uit enkele voorbeelden. In de rouwadvertenties 
werden de woorden ‘dood’ en ‘sterven’ bijna 
niet genoemd. De overledene was ‘heengegaan’ 
of ‘begonnen aan zijn laatste reis’. Met deze be-
woordingen probeerde men de dood op een af-
stand te houden. Vaak was er de avond voor de 
uitvaart gelegenheid de nabestaanden thuis te 
condoleren. Niet langer was aan tekens aan de 
buitenkant van het huis van de overledene te zien 
dat er een sterfgeval had plaatsgevonden. Dat 
werd inmiddels gezien als een privé-zaak, waar-
mee buitenstaanders niets te maken hadden.

Tot in de jaren zeventig kozen de katho-
lieken in Tilburg en omstreken in de regel nog 
altijd voor een begrafenis. De regie daarvan lag 
nu vrijwel geheel in handen van de uitvaart-
ondernemer. De nabestaanden konden slechts 
op enkele punten kiezen uit meerdere opties. De 
uitvaartondernemer leverde de in het zwart ge-

klede dragers voor de kist en de voertuigen voor 
de rouwstoet. Velen kozen nu voor een lijkwagen  
en volgauto’s in plaats van de rouwkoets. De 
 requiemmis in de kerk bleef gebruikelijk. Daar-
na ging de stoet naar de begraafplaats, waar de 
priester nog altijd de laatste gebeden uitsprak. 
Het reciteren van de geloofsbelijdenis raakte in 
onbruik. De nabestaanden kozen er steeds va-
ker voor de kist niet te zien zakken in het graf, 
omdat ze dat zo akelig definitief vonden. De kist 
stond dan op een stellage boven de grafkuil of op 
een speciaal daarvoor gecreëerde absouteplaats 
elders op de begraafplaats. Daar nam men dan 
afscheid van de overledene. Eén onderdeel van 
het ritueel werd steeds belangrijker: het omgeven 
van de kist met bloemen. Dit kwam voort uit de 
behoefte de akelige dood op te sieren of letterlijk 
te verbloemen. Door de gestegen welvaart kon 
men zich dat permitteren.

In 1963 werd het verbod op cremeren door 
de katholieke kerk opgeheven. Daarna besloten 
meer katholieken tot een crematie. Evenals de 
begrafenissen behoorden de crematies tot het 

Lijkwagen voor de parochiekerk van O.L.V. van Goede Raad 
(Broekhoven I) te Tilburg. Foto 1970 (collectie Regionaal Archief 
Tilburg)



28

standaardpakket van de uitvaartondernemer. Er 
was een korte dienst met enkele toespraken en 
drie muziekstukken. Veel katholieken gingen 
van tevoren nog naar de kerk voor de requiem-
mis.

De begrafenismaaltijd thuis was in de meeste 
gevallen vervangen door koffie of thee met cake 
en broodjes in een horecagelegenheid of in de 
sociale ruimte van de parochie. Wie voor cre-
meren koos, kon in de condoleanceruimte van 
het crematorium datzelfde laten serveren. Ook 
de koffie-met werd door de uitvaartondernemer 
geregeld.

Tijdens de uitvaart droegen in de regel alle 
genodigden ingetogen kleding die liefst zwart, 
maar in ieder geval donker van tint was. De 
streekdracht was inmiddels overal verdwenen. 
Na de uitvaart droegen de nabestaanden geen 
rouwkleding meer. Deze had vanaf de jaren 
twintig eerst plaatsgemaakt voor het dragen van 

een zwarte rouwband om de arm, die tegen 1960 
op zijn beurt in onbruik raakte. Het idee daar-
achter was dat men rouwen als iets persoonlijks 
was gaan zien, waarmee buitenstaanders niets te 
maken hadden. Ook wilde men zo gauw mogelijk 
weer ‘gewoon’ doen, want het leven ging immers 
door. Uiterlijke tekenen van rouw pasten niet in 
deze opvattingen. Nabije familieleden en vrien-
den bezochten de nabestaanden een tijdlang wat 
vaker dan normaal om ze te steunen in de ver-
werking van hun verdriet, maar hoe minder de 
nabestaanden daarvan lieten blijken hoe beter 
men het vond.

Om de overledene te herdenken werden nog 
altijd bidprentjes uitgedeeld aan de bezoekers 
van een uitvaart. Behalve godsdienstige teksten 
stond daar nu meestal een foto van de overledene 
op. Ook was het nog gebruikelijk missen te be-
spreken waarin voor het zielenheil werd gebeden. 
Het plaatsen van een foto van de overledene op 
de schouw, aan de muur of op een kastje in de 
woonkamer kwam veel voor. De nabestaanden 
bezochten het graf af en toe, in ieder geval nog 
vaak met Allerzielen. Op de nieuwe algemene 
Centrale Begraafplaats West aan de Hoflaan die 
in 1965 geopend werd, waren eenvoudige, uni-
forme gedenkstenen voorgeschreven. Hier werd 
maar weinig plaats geboden voor een persoon-
lijke noot in de vorm van bloemen of andere 
 ornamenten. Ook hierin valt de afstandelijke 
 benadering van de dood te herkennen.

Kort samengevat kunnen we zeggen dat 
doodgaan zowel voor de stervende als voor de 
nabestaanden een eenzaam gebeuren werd, 
waarbij alleen intimi werden toegelaten en niet 
of nauwelijks over gevoelens gepraat mocht wor-
den. De rol van de buurt raakte uitgespeeld en 
daarmee vervielen ook veel aan het volksgeloof 
ontleende gewoontes. Professionals van uitvaart-
ondernemingen verzorgden tegen betaling de to-
tale organisatie na een overlijden, van het afleg-
gen tot en met de koffie na de uitvaart. Zij boden 
een standaardpakket met slechts zeer beperkte 
keuzemogelijkheden. Daarmee stelden zij de 

Bij de requiemmis voor pastoor W. de Klijn is het altaargedeelte 
van de kerk van Sint Margarita Maria Alacoque fraai versierd 
met bloemen, kaarsen en draperieën. Foto 1958 (collectie 
Regionaal Archief Tilburg)
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norm: zo hoorde het. Het religieuze ritueel was 
nog aanwezig, maar had aan betekenis ingeboet. 
Het was voor velen een holle vorm geworden, een 
verplichting die er nu eenmaal bij hoorde. Het 
medische ritueel werd daarentegen steeds be-
langrijker. De dood was niet langer een onderdeel 
van het leven, maar een nare afwijking die men, 
met hulp van de medische stand, met alle macht 
op afstand trachtte te houden. Zowel in fysieke 
als in psychische zin wekte de dood afschuw en 
angst op. Opmerkelijk is dat de standsverschillen 
die rond 1900 nog zo opvallend aanwezig waren, 
in grote lijnen waren gereduceerd tot varianten 
in het prijskaartje van de aankleding: rijke men-
sen hadden meer geld en kochten daarmee een 
duurdere requiemmis, een duurder graf, meer 

Bij de begrafenis van oud-burgemeester A. Panis van Enschot op het kerkhof van de parochie van de H. Caecilia droegen de meeste 
aanwezigen nog donkere kleding. Hoeden zijn echter schaars geworden. Een enkeling verscheen in lichte kleding. Foto 1975 (collectie 
Regionaal Archief Tilburg)

Bidprentje van de Tilburgse kunst- en portretschilder Jan 
van Delft (1879-1952) met foto en in religieus kader geplaatst 
levensverhaal (collectie Regionaal Archief Tilburg)
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en duurdere vervoermiddelen voor de rouwstoet 
enzovoort. De gang van zaken rondom het ster-
ven was bij rijk en arm echter dichter bij elkaar 
komen te liggen. Je kunt zeggen dat de uitvaart 
was gedemocratiseerd en gestandaardiseerd.

Protestanten

Protestanten bleven in het algemeen begraven 
verkiezen boven cremeren. Vooral behoudende 
protestanten achtten cremeren in strijd met de 
 lichamelijke opstanding uit de dood op de jong-
ste dag. Vanaf de jaren zeventig konden vrij-
zinnige protestanten opteren voor een uitvaart-
dienst in de Pauluskerk. De meer behoudende 
protestanten bleven de oude gewoonte trouw. 
Als er een uitvaartdienst in de kerk was, stond 
daarbij evenals bij de vroegere samenkomst in 
het sterfhuis het woord centraal. Er werd uit de 
Bijbel gelezen en gebeden en men zong liederen 
en psalmen. Altijd werd de zegen uitgesproken. 
Vrijzinnige predikanten besteedden daarnaast 
ook aandacht aan het leven van de overledene, 
dat met al zijn vreugde en verdriet in het licht 
van god geplaatst werd. Na de dienst ging men 
met auto’s naar de begraafplaats Vredehof aan de 
Gilzerbaan en na 1965 ook wel naar de algemene 
begraafplaats aan de Hoflaan. Stemmige, liefst 
zwarte kleding bleef een must, en ging bij de be-
houdende protestanten vergezeld van hoeden.

Rond 1950 waren Molukse protestanten in 
Tilburg komen wonen. Hun rituelen rond het 
sterven weken af van die van de andere protes-
tanten. De onderlinge saamhorigheid werd zeer 
beklemtoond. Iedereen bezocht de stervende, 
ook de dominee en de leden van de kerkenraad. 
De familie legde de dode zelf af, met steun van 
een oudere vrouw uit de gemeenschap. De dode 
kreeg persoonlijke bezittingen mee in de kist. 
De predikant troostte de familie in een troost-
dienst op de derde dag na het overlijden. Op de 
uitvaartdienst de dag daarna was er een klein 
aantal sprekers, waaronder een dankwoord van 
de familie. Alle aanwezigen gaven een enveloppe 

De uniforme gedenktekens op de in 1965 geopende Centrale 
Begraafplaats West aan de Hoflaan in Tilburg boden weinig 
ruimte voor een persoonlijke herdenking. Foto 1990 (collectie 
Regionaal Archief Tilburg)

Burgemeester J.L. Koopman van ’s-Gravemoer kwam met zijn 
vrouw en drie zoons om het leven bij een auto-ongeluk. In de 
Nederlands Hervormde kerk werd gelegenheid geboden afscheid 
te nemen en het condoleanceregister te tekenen. Volgens 
protestantse gewoonte waren de kisten sober en afgedekt met 
een effen kleed. Wel zijn bij de linker kist enkele bloemstukken 
te zien, voorheen taboe bij een protestantse uitvaart. Foto 1968 
(collectie Regionaal Archief Tilburg)
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met geld. Na de begrafenis was er voor iedereen 
een warme maaltijd bij de familie thuis. Na veer-
tig dagen werd de rouwperiode afgesloten door 
iedereen die geholpen had uit te nodigen om de 
dode te herdenken en te bidden. Het graf werd 
beschouwd als een huis en werd dus uitstekend 
onderhouden en van veel bloemen voorzien.

Antillianen en Arubanen

Vanaf circa 1970 vestigden zich Antillianen en 
Arubanen in Tilburg, die hun eigen ritueel mee-
brachten. Na een overlijden dekten zij de spie-
gels af en sprenkelden ze water in de kamer om 
boze geesten te weren. Er werd een soort altaar 
ingericht met een foto van de overledene, vier 
kaarsen, een kruisbeeld, een palmtakje en een 
afbeelding van de Heilige Familie. Rouwbezoek 
was verplicht, dus het was erg druk bij het condo-
leren in het sterfhuis. Alle bezoekers raakten de 
overledene aan en staken een kopspeld in de kle-
ding of het laken dat het lichaam omhulde. Bij de 
uitvaartdienst was er veel muziek. Iedereen sprak 
een goede wens uit voor de overledene. Emoties 
dienden te worden getoond en het was gebruike-
lijk dat de familie zich vastklampte aan de kist. 

Na de begrafenis was er een rouwperiode van 
acht dagen, waarbij een oudere vrouw voorging 
in gebed en emoties opnieuw alle ruimte kregen. 
Op de achtste dag werden de ramen open gezet, 
zodat de geest weg kon. Tot besluit at en dronk 
men samen. Na veertig dagen en op de verjaar-
dag van de overledene was er een herdenkings-
dienst.

Creools-Surinaamse Nederlanders

In dezelfde tijd kwamen ook Creools-Surinaam-
se Nederlanders naar Tilburg. Bij hen zorgde een 
speciale aflegvereniging, de dinari, voor het af-
leggen, wassen en kleden van de dode. Als alles 
klaar was, kwamen de nabestaanden. Zij legden 
om beurten hun hand op het hoofd en spraken 
daarbij formules en liefdevolle woorden uit, op-
dat de geest van de dode de familie met rust zou 
laten. Er mochten geen tranen op de dode vallen, 
want dat kon leiden tot ongewenst contact met 
geesten. Op de avond voor de begrafenis werd 
in het sterfhuis een dodenwake, de broko dey, 
gehouden. De aanwezigen baden, zongen, praat-
ten en haalden herinneringen aan de dode op. Er 
werd veel gedronken en gegeten. Er kon een gees-
telijke aanwezig zijn, maar ook een wintigenezer, 
de bonoeman. Dan werd de dode herdacht met 
zang en dans. Daarbij was er telkens een pauze 
waarin bezoekers naar huis konden gaan zonder 
dat de geesten, de winti’s, het opmerkten. Op de 
dag van de uitvaart was er ’s morgens een be-
scheiden plechtigheid voor de naaste familie. Tij-
dens de dienst in de meestal protestantse, soms 
katholieke kerk werd veel gezongen. Dan volg-
de de tocht naar de begraafplaats, waarbij ook 
weer veel werd gezongen en soms ook gedanst. 
Tijdens de uitvaart ging iedereen in het wit ge-
kleed. De naaste familie droeg een hoofddoek, 
de anjisa. Na de begrafenis volgden verschillende 
rouw bijeenkomsten in het dodenhuis, waarvan 
die op de achtste dag, aiti dey, de belangrijkste 
was. Men geloofde dat op die dag de ziel van de 
overledene aanwezig was. Daarom werd dan al-

Begrafenisstoet van burgemeester Koopman en zijn vrouw 
en kinderen te ’s-Gravemoer. Er werd gebruik gemaakt van 
lijkwagens voor het vervoer van de kisten, maar de stoet ging 
verder te voet. Foto 1968 (collectie Regionaal Archief Tilburg)
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lerlei lekkers gegeten. De laatste bijeenkomst, 
siksi wiki, vond zes weken na de uitvaart plaats 
en sloot de periode  van zware rouw af. De na-
bestaanden droegen rouwkleding. Die was de 
eerste acht dagen wit, daarna tot zes maanden na 
het overlijden een combinatie van wit en zwart of 
paarsblauw. 

Chinezen

Ook Chinezen kwamen naar Tilburg, soms van-
uit Suriname. Hun ritueel rond het sterven was 
een mengeling van boeddhistische en confucia-
nistische invloeden. Zij plaatsten na het sterven 
een portret van de overledene op het huisaltaar 
met een lijst met de namen van diens voor ouders 
ernaast. Er werd wierook bij gebrand. Aan de 
voorkant van het huis werden witte doeken ge-
hangen. Zij geloofden dat de mens twee zielen 
bezat. De hun-ziel was spiritueel en ging na het 
overlijden terug naar het paradijs. De po-ziel 
was verbonden met het lichaam en mocht er niet 
te vroeg uit weg. Daarom werden de lichaams-
openingen van de dode met jade afgesloten en 
werd een mes op het lichaam gelegd. De dode 
werd een oneven aantal keren gewassen en kreeg 
een oneven aantal lagen kleren aan. Tussen de 
lippen werd een parel of ei gelegd als teken van 
wedergeboorte. Omdat Chinezen de dode niet 
graag aanraakten, verrichtte een professional 
van de uitvaartonderneming deze handelingen. 
De familie was er wel bij aanwezig. Men geloofde 
dat de dode een reis van zeven weken ging ma-
ken en daarom werden allerlei zaken in de kist 
meegegeven, die hij of zij onderweg kon gebrui-
ken: rijst, stokken om honden af te weren, geld en 
sieraden. Het konden echte objecten zijn of imi-
taties van karton. Altijd ging er een rood zakje 
met een munt mee om de geesten af te kopen, een 
snoepje om de slechte smaak weg te krijgen en 
een naald en draad als symbool van geluk. Bij de 
begrafenis stak men vuurwerk af tegen de boze 
geesten, brandde men wierook en verbrandde 
men nepgeld in een groot blik. Soms werd ook 

een papieren huis verbrand, wat de onthechting 
van het materiële bestaan symboliseerde. Als de 
kist in het graf werd neergelaten, draaiden alle 
aanwezigen zich om uit angst voor boze geesten. 
Soms werd voor een crematie gekozen.

Hindoestanen

Hindoestanen kwamen eveneens vaak via Suri-
name naar Tilburg. Zij brachten de overledene 
naar het rouwcentrum, waar het afleggen en 
wassen plaatsvonden. Mannen werden in een 
speciale  doek gewikkeld, vrouwen in een sari. 
De naaste familie was daarbij aanwezig. Onder 
leiding van de geestelijk verzorger, de pandit, 
werden gebeden gezegd en religieuze liederen 
gezongen. Er werd een aardewerken schotel-
tje met ongezouten boter, een dia, aangestoken. 
Ook stond er een  koperen bokaal met water ten 
behoeve van de zielenrust van de overledene. 
Daarna ging de familie naar het sterfhuis, waar 
eveneens een dia en een bokaal stonden. Er werd 
voorgelezen uit de Ramayana. Hindoestanen 
werden altijd ge cremeerd. Zij zagen dat als de 
snelste manier om terug te keren naar Brahm, 
de oerbron. Daarna zou volgens hun geloof reïn-
carnatie plaatsvinden. Op de dag van de uitvaart 
scheerde de oudste zoon (of, als er geen zoon 
was, een mannelijk familielid) zijn hoofd kaal. 
De uitvaartdienst werd geleid door de pandit 
die mantra’s en gebeden zei, wierook brandde en 
rijstbolletjes offerde. De kist was open. De zonen 
stonden aan het hoofdeinde. Alle aanwezigen 
legden bloemen, bloemblaadjes, geurige stoffen 
en rijstkorrels in de kist. Daarbij werd gezongen 
en gebeden. Als eerbetoon aan Brahm legde de 
pandit vijf eivormige balletjes in de kist, die de 
vijf elementen en de twee-eenheid van lichaam 
en ziel symboliseerden. De oudste zoon liep met 
een brandende dia vijf keer om de kist en raakte 
daarbij iedere keer de mond van de overledene 
aan. Dit was een doodskus, waarmee de verbran-
ding symbolisch in gang werd gezet. Iedereen 
kwam nog eens langs de kist voor het afscheid. 
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Dan werd de kist gesloten en bedekt met een wit-
te doek. Hindoestanen moesten de verbranding 
met eigen ogen zien. Daarom  gingen ze in het 
crematorium ook altijd mee naar de ovenruimte. 
De as strooiden ze bij voorkeur uit in de Gan-
ges en als dat niet kon boven zee. Na de crematie 
leefde de familie tien dagen heel sober. Er werden 
alleen vegetarische gerechten gegeten en iedere 
dag werden rijstballetjes geofferd om een nieuw 
lichaam voor de overledene af te smeken. Op de 
tiende dag bracht de oudste zoon een vuuroffer 
van geurige houtsoorten in een speciale bak. De 
vegetarische gerechten die de overledene lekker 
vond, werden in de tuin of op balkon gezet. De 
pandit bracht nog enkele offers. Daarna was er 
alleen nog rouw voor de directe nabestaanden: 
zij bezochten een jaar lang geen feestelijke ge-
beurtenissen. Bij Hindoes die een modernere 
geloofsopvatting hadden, was het ritueel een-
voudiger. De nadruk lag meer op gebeden en het 
lezen van heilige teksten. Zij hielden meteen na 
de crematie een zuiveringsdienst in het huis van 
de overledene. Dat zagen zij als het laatste dat ze 
voor de dode konden doen. Die was zelf verant-
woordelijk voor de reïncarnatie.

Islamieten

Vanaf de jaren zestig kwamen ook islamieten 
naar Tilburg, vooral uit Turkije en Marokko. 
Aanvankelijk kwamen zij als gastarbeider, maar 
velen vestigden zich uiteindelijk definitief. Onder 
islamieten was het de gewoonte de stervende op 
de rechterzij met het gezicht in de richting van 
Mekka te draaien. Ziekenbezoek was een religi-
euze plicht, dus rond het sterfbed was het druk. 
De imam was daar niet bij aanwezig. De familie 
droeg verzen voor uit de Koran en fluisterde de 
stervende de geloofsbelijdenis in. Ook vergeven 
en vergeving krijgen was een belangrijk onder-
deel van het ritueel. Na het sterven sloot een 
 familielid de ogen van de overledene. Daarna 
werd het eerste hoofdstuk uit de Koran,  el-Fatiha, 
gelezen. Dan volgde een rituele wassing in het 

rouwcentrum of de moskee. Het lichaam werd 
een oneven aantal keren gewassen, een man door 
mannen, een vrouw door vrouwen. Echtelieden 
mochten hun partner wassen. De overledene 
werd in een kafan gewikkeld, een doodskleed 
van eenvoudige witte stof. In de moskee bad 
de voorganger het Djanazah-gebed. Islamieten  
 werden altijd begraven, want cremeren was ver-
boden. Het lichaam van een dode mocht niet be-
schadigd worden. Dan zou hij of zij niet kunnen 
opstaan, als op de dag des oordeels de doden ge-
wekt werden door de engel Israfil. De begrafenis 
moest zo snel mogelijk plaatsvinden, want men 
geloofde dat de dode leed als deze onder de leven-
den was. De overledene werd bij voorkeur zonder 
kist begraven, want in het graf moet hij of zij op 
de rechterzij kunnen liggen met het gezicht in de 
richting van Mekka. Tot 1991 was begraven zon-
der kist in Nederland verboden en daarom werd 

Het islamitische kerkhof op de algemene begraafplaats aan de 
Hoflaan.
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een speciale, verhoogde kist ontwikkeld, die deze 
houding mogelijk maakte. Mannen uit de familie 
droegen de baar of kist naar het kerkhof. Zij wis-
selden elkaar daarbij af, zodat iedereen aan bod 
kwam. De overledene werd in het graf gelegd en 
het doodskleed werd aan de onder- en boven-
kant losgeknoopt. Alle aanwezigen gooiden drie 
handen aarde over de dode onder het zeggen van 
gebeden. Daarna werd het graf met aarde gevuld. 
Onder orthodoxe islamieten was het de gewoon-
te dat vrouwen en kinderen niet bij de begrafenis 
aanwezig waren, bij meer liberale geloofsgenoten 
stonden zij op afstand te kijken. Volgens ortho-
doxe islamieten mocht een graf nooit geruimd 
worden. Dat gebeurde in  Nederland wel en 
daarom kozen ze lange tijd voor een begrafenis 
in het land van herkomst. Later kregen sommige 
begraafplaatsen in Nederland een apart gedeelte 
voor islamitische graven die bleven bestaan zo-
lang er voor betaald werd. In 1988 werd ook in 
Tilburg een islamitisch kerkhof aangelegd op de 
begraafplaats Hoflaan. Na de begrafenis volgden 
drie dagen lang de condoleancebezoeken. Buren 
of familieleden zorgden dan voor eten en huis-
houding, zodat de naaste verwanten daar alle tijd 
voor hadden. Dan volgde een rouwperiode van 
veertig dagen. Elke avond werd gebeden voor de 
overledene. De rouw eindigde met een gebed om 
hem of haar in de hemel te laten opnemen en een 
maaltijd met de familie. Het graf werd af en toe 
bezocht. De grafsteen was eenvoudig. Hij ver-
meldde in elk geval de naam en de geboorte- en 
sterfdatum van de overledene, soms aangevuld 
met een tekst uit de Koran of de afbeelding van 
een moskee. 

Cremeren wint terrein

De rooms-katholieke kerk bleef lange tijd 
crematie  scherp afwijzen. In het blad Christus  
Koning dat door de Kapucijner paters gratis 
onder de Noord-Brabantse arbeidersbevolking 
werd verspreid, werd deze beleidslijn in het num-
mer van 5 februari 1936 voor gewone mensen uit-

Islamitisch graf met gedenkteken in minaretvorm op het 
islamitisch kerkhof op de algemene begraafplaats aan de 
Hoflaan.

Religieuze tekst op islamitisch graf.
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gelegd. Onder een illustratie met enige heiligen 
die werden geroosterd of op de brandstapel wa-
ren omgekomen, schreef auteur pater Henricus: 
‘De eenige crematie, waarvoor de Kerk haar ver-
eering heeft: de marteldood harer heiligen.’ Hij 
begon zijn artikel met de melding dat verbran-
ding op zich niet tegennatuurlijk was en ook niet 
haaks stond op de Bijbeltekst van Genesis III;19. 
Crematie werd het volk echter in deze moderne 
tijden opgedrongen door ‘wijsneuzen’. Het ging 
de voorstanders echt niet om een goedkopere 
manier van lijkbezorging, om het ongezonde van 
begraven of het akelige van verrotting. Creme-
ren kostte ook veel geld, begraafplaatsen buiten 
de stad waren geen gevaar voor de gezondheid 
en mensen maakten zich toch ook niet druk om 
hun verteringsproces? Volgens de pater waren de 
voorstanders er in feite op uit ‘het majesteitelijke 
verrijzenisdogma … stukje voor beetje kapot te 
knabbelen. Waarom loopen ze anders zoo on- 
natuurlijk heet voor ’n lijkoven? Heel begrijpelijk 
is ’t, dat bij wie geen voortbestaan, geen verrijzen , 
zeggen te kunnen aannemen, vóórzit: grondig 
afwerken met die lijken, opruimen!’ Aan het eind 
van zijn artikel somde hij ‘het verbrandings-
verbod’ van paus Leo XIII nog eens uitgebreid 
op. Wie zich hier niet aan hield, werd ‘beroofd 
van een kerkelijke uitvaart-en-begrafenis’. Dat 
was voor de meeste katholieken toen een angstig 
perspectief.

Ook onder katholieken gingen echter stem-
men op om crematie bij wet te regelen. Dat be-
tekende nog niet dat crematie werd goedgekeurd, 
maar de bestaande toestand moest een wettelijke 
basis krijgen en de wens van overledenen en na-
bestaanden moest gerespecteerd worden. In 1919 
wilde de katholieke politicus jonkheer Ch.J.M. 
Ruijs de Beerenbrouck de Begrafeniswet van 
1869 in die zin aanpassen. Het wetsontwerp bleef  
echter steken in eindeloze discussies. Pas in maart 
1940 lag er opnieuw een wetsontwerp, waarbij 
crematie was toegestaan als de wens daartoe bij 
testament was vastgelegd. Omdat twee maanden 
later de Duitse bezetting begon, werd het nooit in 

behandeling genomen. In 1949 werd de draad op-
nieuw opgepakt door de eerste Commissie Kan. 
Die bereidde een wetsontwerp voor, dat crematie 
toestond als deze in een testament of codicil was 
vastgelegd. Ouders hadden zeggenschap over 
de lijkbezorging van hun kinderen. Er mochten 
nieuwe crematoria worden gebouwd, maar niet 
door de overheid. Het wetsontwerp werd in 1952 
ingediend, maar stuitte op confessionele tegen-
stand. De confessionelen wilden dat als een kind 
overleed niet de ouders, maar het kerkgenoot-
schap waartoe het gezin behoorde, de uitvaart 
bepaalde. In februari  1955 werd een in die zin 
bijgesteld ontwerp aanvaard. Dit bepaalde ook 
dat de nabestaanden de as alleen mee naar huis 
mochten nemen, als zij daarvoor toestemming 
hadden gekregen van B&W. De nieuwe wet kreeg 
de naam Wet op de Lijkbezorging in plaats van 
Begrafeniswet. In de jaren daarna bleek dat nog 
altijd mensen begraven werden, die dat niet wil-
den. Ambtenaren eisten het bewijs van de echt-
heid van de hand tekening van de overledene op 
het codicil en notarissen openden het testament 
pas na de uitvaart. In 1959 werd na voorwerk van 
de tweede Commissie Kan de wet op deze punten 
aangepast en kregen ouders toestemming te be-
schikken over de lijkbezorging van kinderen van 
18 tot 21 jaar. 

Het crematorium Westerveld was inmiddels 
uitgebreid met onder andere een tweede oven en 
kreeg in 1952 zijn vijfde columbarium. In april 
1954 werd in Dieren het tweede crematorium in 
Nederland geopend. Ook dit was bekostigd door 
de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbran-
ding (VFL). In 1957 wijzigde de vereniging de 
naam in Vereniging voor Facultatieve Crematie, 
omdat de term ‘lijkverbranding’ als te hard en 
confronterend werd gezien. De vereniging had 
toen meer dan 100.000 leden. In juni 1962 open-
de de vereniging het derde crematorium in Gro-
ningen. In december van dat jaar verrees op de 
particuliere begraafplaats Nieuw Eyken duinen 
in Den Haag een oven met hoge schoorsteen. Dit 
keer was het niet de VFC die bouwde, maar een 
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plaatselijke vereniging. De VFC was tegen dit 
soort onvolwaardige crematoria. 

In juli 1963 hief paus Paulus VI de verbods-
bepalingen op, die Leo XIII in 1886 instelde. 
Rooms-katholieken mochten zich laten creme-
ren, een crematie bijwonen en meerwerken aan 
wetgeving die begraven en cremeren gelijkstelde. 
Crematie had geen effect op de ziel en de doden 
konden ook uit hun as herrijzen. Hij plaatste ech-
ter wel een kanttekening: priesters mochten de 
overledene niet naar of in het crematorium be-
geleiden om de kerkelijke traditie en christelijke 
gevoelens niet onnodig te kwetsen. Die laatste 
bepaling werd in 1969 ingetrokken. De omme-
zwaai in de kerkelijke beleidslijn had zijn invloed 
op de gelovigen, maar ook op een onderneming 
als DELA. Die was in 1937 ontstaan als rooms-
katholieke uitvaartverzekeraar. In mei 1964 
schrapte DELA de bepaling uit de statuten dat de 
maatschappij nooit zou meewerken aan crema-
ties. In 1967 werd crematie volledig vergoed en 
verviel de rooms-katholieke signatuur.

De vraag naar crematies steeg vanaf halver-
wege de jaren zestig snel. In 1964 werd in 
 Nederland 5,8 procent van alle overledenen 
 gecremeerd, in 1969 was dat percentage verdub-
beld tot 11,6. In Dieren werd in 1969 een koffie-
kamer bijgebouwd en nog moest de duur van de 
dienst van een uur naar drie kwartier worden 
teruggebracht. Er werden nieuwe crematoria ge-
opend: in 1966 op het landgoed Ockenburg bij 
Den Haag en in 1969 in Rotterdam-Zuid. In 1968 
kwam er een nieuwe Wet op de Lijkbezorging, 
waarin cremeren en begraven volledig gelijk-
gesteld werden. Ook gemeenten mochten nu 
crema toria bouwen. Verder werd bepaald dat de 
as bewaard moest worden in een crematorium, 
op een begraafplaats of in een kerk die door 
B&W als bewaarplaats was aangemerkt. In 1968 
werd vanuit de VFC de Stichting Voorlichtings-
centrum Crematiebouw (SVC) opgericht, die ad-
viseerde bij de bouw van nieuwe crematoria en 
de spreiding over Nederland in de gaten hield. 
Er kwamen bijvoorbeeld crematoria op begraaf-

plaatsen bij Arnhem en Rijswijk en in Emmen. 
De SVC verzocht de gemeenten het bijzetten van 
as op begraafplaatsen mogelijk te maken. De 
Nederlandse bisschoppen steunden dit streven 
in 1974 met een brief aan de parochiële begraaf-
plaatsen. 

Langzaam begon zich ook in Tilburg een 
kentering af te tekenen in het denken over cre-
matie. Cremeren paste heel goed bij de nieuwe, 
afstandelijke houding tegenover de dood. De fy-
sieke aspecten van de dood, zoals het aftakelen 
van het lichaam en het ontbinden van het lijk 
in de grond, werden steeds meer als pijnlijk en 
stuitend ervaren. Cremeren was een meer steriel 
proces, dat ook paste bij de toenemende medica-

In het overwegend rooms-katholieke Tilburg stond men 
lang afwijzend tegenover cremeren. Hiervan getuigt deze 
spotprent van Cees Robben die rond de totstandkoming van het 
Crematorium gepubliceerd werd in de Tilburgse Koerier.
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lisering van het sterven. Daar kwam immers ook 
allerlei apparatuur aan te pas. Voor een crematie 
moesten de Tilburgers voorlopig echter nog naar 
Dieren reizen, wat velen bezwaarlijk vonden. 
Vooral toen in 1976 en 1978 crematoria werden 
geopend in Heeze en Breda nam het percentage 
crematies snel toe, tot bijna 34 procent in 1986. 
Deze groei zette door toen eind 1986 ook Tilburg 
een crematorium kreeg. 

De toegenomen keuze voor het rationele 
cremeren kan verklaard worden als een poging 
de dood op zekere afstand te houden. Dat geldt 
vooral, wanneer daarna de as verstrooid wordt. 
En dat is precies wat er gebeurde. In 1955 werd 
bij 62 procent van de crematies in Nederland 
voor verstrooiing gekozen, in 1965 bij 77 procent 
en in 1977 bij 90 procent. Verstrooiing maakte 
de dood onzichtbaar: er was geen plek over om 
er aan herinnerd te worden. Dat laatste was ook 
voor veel ouderen een belangrijk argument voor 
cremeren. Vanwege de toegenomen mobiliteit 
kwam het steeds vaker voor dat ouders en kin-
deren niet in dezelfde plaats woonden. Ouders 
wilden hun kinderen de zorg voor een graf ver 
weg besparen. Bovendien was het prettiger voor 
de kinderen vrolijke herinneringen te koesteren 
aan hun ouders zoals zij tijdens hun leven waren, 
in plaats van de treurigheid die werd opgeroepen 
door het als een verplichting gevoeld bezoek aan 
een graf. De afstandelijkheid ten opzichte van 
de dood viel ook af te lezen aan de gedenkplek-
ken die er nog wel waren, zoals de nissen van de 
 columbaria en de grafstenen. Die waren zakelijk, 
neutraal en uniform.

De persoonlijke dood 

Algemeen en rooms-katholieken

De secularisering zette sterk door. Veel mensen 
verloren hun geloof en verlieten de kerken. Van 
degenen die wel binnen de kerken bleven, vroe-
gen velen ruimte voor een eigen invulling van 

het geloof in het dagelijks leven. De regels van 
de kerk zagen zij niet meer op alle punten als 
bindend. Dat de zekerheden van de kerk waren 
weggevallen, bracht ook met zich mee dat velen 
op zoek gingen naar een nieuwe vorm van zin-
geving die hen meer te bieden had.

Ook de gezinsindividualisering ontwikkelde 
zich verder. De gezinsleden kregen steeds meer 
ieder een eigen leven, buiten het gezinsverband. 
De vrouwen emancipeerden en bouwden een be-
staan op naast hun rol als echtgenote en moeder. 
Ze gingen werken, onderhielden een eigen vrien-
dinnenkring en ontwikkelden eigen hobby’s. De 
kinderen hadden hun eigen leefwereld op school 
en op allerlei clubs. De mens werd steeds meer 
gezien als individu en steeds minder als lid van 
een gemeenschap. Daarom werd er steeds meer 
belang aan gehecht dat mensen hun eigen per-
soonlijkheid ontwikkelden en naar buiten toe 
lieten zien. De commercie haastte zich aan 
deze behoefte tegemoet te komen en deze waar 
 mogelijk te stimuleren met reclame. Er ontstond 
een enorm aanbod aan cursussen, workshops, 
 trainingsweekenden, activiteitenclubs en hobby-
clubs waarin mensen hun eigen persoonlijk-
heid en hun persoonlijke interesses konden ont-
dekken en uitleven. Ook steeg de productie van 
goederen waarmee mensen hun eigen levensstijl 
konden onderstrepen, zoals kleding, schoeisel, 
sieraden, audiovisuele apparatuur, make-up, cos-
metica, tijdschriften en auto’s. Door de verdere 
stijging van de welvaart kon (bijna) iedereen het 
zich permitteren hieraan mee te doen. Een grote 
mate van keuzevrijheid en een breed aanbod aan 
mogelijkheden stelden het individu in staat op 
zijn minst als consument te beantwoorden aan 
de eisen van deze persoonlijkheidscultus. Het 
was immers lang niet iedereen gegeven de  eigen 
unieke persoonlijkheid te onderstrepen met zelf-
geschreven teksten of muziek, zelfontworpen 
kleding en sieraden of zelfbedachte rituelen. 

In die grote aandacht voor het individu paste 
ook belangstelling voor het gevoelsleven. In de 
psychiatrie en psychologie kwam men tot het 



38

inzicht dat de naderende dood zowel de ster-
vende als de nabestaanden ernstig aangreep, 
dat het logisch was dat daardoor sterke emoties 
werden opgeroepen en dat de gegroeide praktijk 
van ‘zich groot houden’ de psychische gesteld-
heid negatief beïnvloedde. Een van de eerste 
voorvechters van een ander omgaan met sterven 
en rouw was de Amerikaanse psychiater en arts 
Elisabeth Kobbler-Ross. Zij wees erop dat het be-
langrijk was dat zowel stervenden als nabestaan-
den gevoelens  van angst, verdriet, opstandig-
heid, schuld en boosheid konden uiten. Alleen 
dan konden ze vervolgens proberen die emoties 
te verwerken, gesteund door elkaar en eventuele 
hulpverleners. Het was niet goed als de stervende 
en de na bestaanden ieder opgesloten in de eigen 
eenzaamheid om elkaar heen draaiden. Als men 
om de gevoelens van de ander te ontzien ner-

Nieuwe rituelen rondom sterven en uitvaart

Op 18 november 2008 overleed Friedy Hendriks. In de 
gang van zaken rondom haar sterven en uitvaart zien we 

veel van de nieuwe rituelen terug, die de laatste jaren sterk 
opkomen. Friedy Hendriks had kanker en wist dat haar dood 
onafwendbaar was. Ze besprak met haar dierbaren – haar 
zoon en dochter, haar broer en haar beste vriendin met haar 
twee kinderen – hoe zij haar levenseinde en uitvaart wenste. 
De laatste weken van haar leven bracht ze door in een hospice, 
het logeerhuis In Via in Eindhoven, waar bezoek altijd welkom 
was. 
Als enthousiaste tangodanseres wilde Friedy in haar tango
kleding worden opgebaard, inclusief tangoschoenen en een 
bloem in het haar. Ook haar beertje moest een plaatsje krijgen. 
Haar dochter verzorgde de makeup. Ze werd opgebaard in 
het tuinhuis van haar broer, omringd met bloemen, waxine
lichtjes, beeldjes en andere persoonlijke spulletjes. Familie
leden en vrienden konden daar afscheid van haar nemen.
Kort voor de begrafenis werd Friedy in een kist gelegd, die te
voren was beschilderd door haar naaste familieleden en vrien
den. Het beertje ging mee in de kist en er werden ook bloem
blaadjes in gestrooid. Met hulp van de uitvaartondernemer  
zetten haar zoon, dochter en broer de kist zelf in de auto. 

Op de kist lagen boeketten van de bloemen waar Friedy het 
meest van hield, gemaakt door haar familie en vriendinnen.
Tijdens haar leven danste Friedy met veel passie drie keer per 
week de tango in het SintAnnatheater in Eindhoven. Het was 
haar wens dat daar bij haar uitvaart door de leden van de 
tango club rondom haar kist gedanst zou worden. Zo is het 
uiteindelijk ook gegaan, maar daar was wel veel overredings
kracht voor nodig. De theaterleiding vond het eerst maar een 
eng idee, dat dansen rond een dood lichaam. Pas na meer
dere brieven, foto’s en gesprekken ging het theater overstag. 
De voltallige tangoclub maakte zich op voor die laatste dans 
rond haar kist die was omgeven door waxinelichtjes en bloem
blaadjes.
Ook op het kerkhof werd Friedy vervoerd door haar dier
baren. Zij droegen de kist zelf en lieten die met behulp van 
touwen in het graf zakken. Na de gebeden van de pastoor 
werd de plechtigheid symbolisch afgesloten doordat alle aan
wezigen een handje zand op de kist gooiden. Daarbij werd een 
volgorde gehanteerd: de naaste familie was als eerste aan de 
beurt, daarna volgden de vrienden en de verdere familie, dan 
de bekenden en tot slot de uitvaartondernemer en fotografe 
Karen Lustenhouwer.

gens over praatte, dan zou het voor de stervende 
moeilijk zijn de dood te accepteren, wat hem of 
haar een zwaar levenseinde bezorgde. Ook de 
nabestaanden konden dan gemakkelijk in een 
depressie verzeild raken, zeker wanneer zij dan 
ook nog geen tijd namen voor het rouwproces na 
het over lijden. Gevoelens als verdriet, boosheid, 
schuld en verlatenheid hoorden bij het rouwen 
en mochten niet worden gebagatelliseerd of ont-
kend. Ze moesten worden doorleefd en verwerkt, 
anders kon zware psychische schade ontstaan. 
Familie en vrienden konden daarbij helpen. Het 
was zeker niet goed als zij uit angst voor het ster-
ven en verdriet of uit onmacht wegbleven. Ook 
vrijwillige of professionele hulpverleners konden 
worden ingeschakeld. Door dit alles is bij een 
groeiend aantal mensen de behoefte ontstaan aan 
een persoonlijk getint ritueel rondom sterfbed, 
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uitvaart en rouw, waarbij de emoties niet onder 
het vloerkleed hoeven te worden geveegd en con-
tact met elkaar belangrijk is. Het gebeurt steeds 
vaker dat de overledene voor zijn of haar dood 
een pakket met wensen voor de uitvaart of zelfs 
een compleet draaiboek heeft opgesteld. Dat kan 
mondeling met de nabestaanden zijn besproken 
of in een met de hand geschreven en ondertekend 
codicil met wettelijke geldigheid zijn genoteerd. 
Velen zien dit als een laatste mogelijkheid hun 
eigen persoonlijkheid uit te dragen. Tegelijk kan 
het voor de nabestaanden prettig zijn te weten 
dat dit de wil was van hun dierbare en dat als ze 
zijn of haar wensen volgen, ze het helemaal ‘goed’ 
doen. Dat geeft steun in de hectische tijd na het 
overlijden en kan helpen bij het rouwproces. Het 
komt ook voor dat de overledene tijdens het leven 
niets heeft willen bespreken of daar niet aan toe 

is gekomen, maar dat de nabestaanden zelf een 
uitvaart willen die zoveel mogelijk recht doet aan 
de persoonlijkheid van degene die zij hebben ver-
loren. Dat is immers het laatste dat zij voor hun 
dierbare kunnen doen. 

De gevestigde uitvaartondernemers zaten 
echter niet meteen op deze lijn. Zij voelden meer 
voor de efficiëntie van de door hen ontwikkelde 
standaarduitvaart. Zo hoorde het en zo was het 
goed. Vanaf de jaren negentig zijn echter kleine 
uitvaartbedrijven op de markt verschenen, die 
zich juist richten op die behoefte aan een per-
soonlijke invulling van de uitvaart. Vaak gaat het 
om vrouwelijke ondernemers die het als hun taak 
zien de wensen van overledene en nabestaanden 
zo goed mogelijk in te vullen. Hun succes heeft 
de traditionele ondernemers ertoe genoopt hun 
standaardpakketten te herzien en er meer keuze-
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mogelijkheden in op te nemen. Ook zij laten nu 
meer ruimte voor een persoonlijke invulling van 
de diverse onderdelen van de uitvaart. Wel blij-
ven de kleine bedrijven in dit opzicht flexibeler.

In het nieuwe patroon van omgaan met de 
dood staat het sterfbed bij voorkeur thuis. Er is 
regelmatig bezoek van familieleden en vrien-
den, met wie over van alles wordt gesproken, 
waaronder de aanstaande dood en de emoties 
die daarbij aan de orde zijn. Als het nodig is, bie-
den de thuiszorg en de huisarts medische zorg 
en worden eventuele voor de verzorging van de 
stervende noodzakelijke attributen bij de GGD 
afgehaald. De rest van de verzorging komt voor 
rekening van de partner, nabije familieleden   
en/of vrienden, die daarbij voor ondersteuning 
kunnen aankloppen bij vrijwilligersorganisaties 
die hen af en toe wat ademruimte bieden. Hoe-

wel velen deze setting als ideaal zien, is deze niet 
altijd mogelijk. Het kan zijn dat er geen partner 
en familieleden zijn of deze door de zorg over-
belast raken. Er kan ook een te zware medische 
problematiek zijn, die een intensieve begeleiding 
van artsen en verpleging vereist en/of speciale 
 apparatuur vergt. Dan is een hospice een goede 
mogelijkheid. Dat is een kleinschalig verpleeg-
huis met vier tot tien bedden, waar de nodige zorg 
kan worden geleverd. De sfeer wordt zo huis e-
lijk mogelijk gemaakt. Iedere bewoner heeft een  
eigen kamer die met persoonlijke spulletjes kan 
worden aangekleed. Soms mag zelfs het huisdier 
mee. Bezoek is altijd welkom en mag ook blijven 
slapen. Wie nog meer medische zorg  nodig heeft, 
kan terecht op de palliatieve afdeling van een  
ziekenhuis. De stervende krijgt daar een eigen  
kamer en mag de hele dag bezoek ontvangen.
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Behalve door verruiming van de bezoekuren 
komt de medische zorg ook op een andere ma-
nier tegemoet aan de behoefte aan contacten 
met familie en vrienden in de laatste levensfase. 
In veel gevallen is nu adequate pijnbestrijding 
mogelijk die in de terminale fase kan worden 
aangevuld met palliatieve sedatie, waarbij de 
stervende bepaalde tijden in slaap wordt ge-
bracht om krachten te sparen voor het bezoek. 
Met deze medicatie worden eventuele angsten 
en wanen getemperd, waardoor de stervende 
rustiger afscheid kan nemen. Wie daarvoor te-
voren heeft gekozen, de benodigde formulieren 
heeft ingevuld en een arts bereid heeft gevonden, 
kan ook uit het leven stappen door middel van 
euthanasie. Meestal is er dan kort daarvoor een 
afscheidsbijeenkomst met familie en/of vrienden 
of zijn zij apart afscheid komen nemen. 

Het afleggen van de overledene gebeurt nog altijd 
door professionals van de uitvaartonderneming, 
maar het komt steeds vaker voor dat nabestaan-
den daarbij aanwezig willen zijn of willen assis-
teren. Dat laatste geldt zeker voor het opbaren. 
De overledene krijgt  tegenwoordig meestal die 
kleding aan waarin hij of zij zich bij leven het 
prettigste voelde. Het thuis opbaren wint weer 
terrein, te meer nu uitvaartondernemingen een 
koelsysteem aan huis kunnen leveren. De ruim-
te waar de overledene is opgebaard, wordt naar 
smaak aangekleed met kaarsen, waxinelichtjes, 
wierook, bloemen en allerhande persoonlijke 
spulletjes waar de overledene op gesteld was. In 
steeds meer uitvaartcentra zijn de rouwkamers 
niet langer kale, kille ruimtes. Ook hier wordt 
nabestaanden de gelegenheid geboden een per-
soonlijke, huiselijke sfeer te creëren. Soms krij-
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gen zij zelf de sleutel. Dan kunnen zij wanneer en 
zolang zij dat wensen bij hun overleden dierbare 
terecht, waarbij zij eventueel ook televisie kun-
nen kijken of naar de radio luisteren.

De rouwbrief of overlijdensadvertentie wordt 
steeds vaker voorzien van een persoonlijke noot: 
een voor de overledene kenmerkende uitspraak 
of dichtregel of een bijzondere vormgeving naar 
eigen ontwerp. Er staan advertenties in de krant 
die alleen voor insiders te begrijpen zijn, zoals 
‘Marieke, ook nu ging jij je eigen weg. Voor altijd 
in ons hart, Fedor en Renske’. Overigens staan 
die brieven en advertenties tegenwoordig vaak op 
internet, waar men soms ook een condoleance-
register kan tekenen.

Hoewel nog velen opteren voor een traditio-
nele kist, zijn er intussen vele andere mogelijk-
heden. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een 

kist van milieuvriendelijk karton, een mand van 
riet of wilgentenen of een soort cocon van ge-
recycled papier. Zeer in trek is een zelfbouwkist 
van multiplex, die de nabestaanden zelf kunnen 
beschilderen. Wie dat nog niet bijzonder genoeg 
vindt, kan een kunstenaar inhuren om er een 
echt kunstwerk van te maken. Sinds de Wet op 
de Lijkbezorging van 1991 kan men ook kiezen 
voor een lijkwade, een grote doek die de over-
ledene geheel omhult. De overledene moet dan 
wel op een plank of baar liggen. Ook hier zijn 
weer mogelijkheden voor een persoonlijke noot. 
Er zijn mensen die tijdens hun leven zo’n doek 
kopen of zelf maken en die bewaren voor hun 
uitvaart. 

Wat de vervoermiddelen in de uitvaartstoet 
betreft, heeft zich een soortgelijke ontwikkeling 
voorgedaan. De traditionele zwarte lijkkoets en 
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de al bijna even traditioneel geworden zwarte 
lijkwagen kunnen desgewenst in een andere 
kleur worden gespoten. Daarnaast komen alle 
mogelijke vervoermiddelen voor, variërend van 
het kampeerbusje waar de overledene zo aan ver-
knocht was tot een rouwmotor met zijspan.

De voortschrijdende secularisering heeft met 
zich meegebracht dat steeds minder katholie-
ken kiezen voor een requiemmis in de kerk. Dat 
wordt nog verder in de hand gewerkt doordat 
de laatste jaren in veel parochies weer strakker 
aan de liturgie en aan kerkelijke muziek wordt 
vasthouden. Dat verkleint de ruimte voor een 
persoonlijke inbreng in de dienst, terwijl de be-
hoefte daaraan juist is gegroeid. Die ruimte is 
er wel in het crematorium, waar naar wens een 
gebedsdienst of een seculiere dienst kan wor-
den gehouden. Het percentage katholieken dat 

voor cremeren kiest, is enorm gestegen en be-
draagt inmiddels meer dan zestig procent. Het 
persoonlijke element in de uitvaartdienst kan op 
vele manieren gestalte krijgen. Op en bij de kist 
liggen vaak niet meer alleen bloemen, maar bij-
voorbeeld ook tekeningen van kinderen of klein-
kinderen, een foto van de overledene of diens 
favoriete snoepjes. Het komt veel voor dat de 
nabestaanden een toespraak houden, een gedicht 
voordragen of een PowerPoint presentatie ver-
tonen met het levensverhaal van de overledene. 
Zeer belangrijk voor de persoonlijke noot is de 
muziek die ten gehore wordt gebracht. Die kan 
de persoonlijke smaak of de levensovertuiging 
van de overledene tot uitdrukking brengen of 
de emoties van de nabestaanden weergeven. Het 
gebeurt steeds vaker dat de nabestaanden zelf 
 musiceren of levende muziek inhuren. De grotere  
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persoonlijke en emotionele betrokkenheid van 
de nabestaanden bij de uitvaart heeft ertoe geleid 
dat zij er steeds vaker de voorkeur aan geven de 
overledene tot het laatste moment te begeleiden. 
Als is gekozen voor een begrafenis, betekent dit 
dat ze vaker de kist zelf naar het graf dragen en 
daar laten zakken. Met zelfgekozen rituelen als 
het strooien van bloemen of het oplaten van bal-
lonnen wordt dan een laatste afscheid genomen. 
Bij crematies gebeurt het nu regelmatig dat de 
nabestaanden de overledene tot de invoerruimte 
bij de oven willen begeleiden.

Tijdens de uitvaart wordt lang niet altijd meer 
donkere, stemmige kleding gedragen. Het staat 
iedereen vrij te komen in de kleding die hij of 
zij geschikt acht. Soms is er in de aankondiging 
van de uitvaart door de nabestaanden speciaal 
gevraagd naar een bepaald type kleding, ook 

weer om er een persoonlijke toets aan te geven. 
Ze kunnen bijvoorbeeld vragen om zoveel moge-
lijk rode kleding aan te trekken, omdat rood de 
 lievelingskleur van de overledene was.

Het condoleren aan huis op de avond voor 
de uitvaart wordt steeds vaker vervangen door 
een condoleance na de uitvaartdienst. De koffie-
tafel na afloop van de begrafenis of crematie is 
niet langer vaste prik. De toegenomen welvaart 
maakte het mogelijk luxe varianten op dit  thema 
aan te bieden. Velen drinken liever een glas wijn 
of bier dan de vroeger gebruikelijke borrel. Ook 
hier geldt weer dat een persoonlijke invulling van 
de hapjes en drankjes toeneemt, in aan sluiting bij 
de voorkeuren van hetzij de over ledene hetzij de 
nabestaanden. Er is meer aandacht gekomen voor 
het belang van een goede rouwverwerking. Het 
besef is gegroeid dat je verdriet en woede na het 
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overlijden van dierbaren niet moet wegdringen , 
maar moet ondergaan. Rouwverwerking  heeft 
veel tijd nodig, en verdriet blijft in veel gevallen 
bestaan. De familie en vrienden hebben daar ook 
meer begrip voor. Wie extra steun nodig heeft, 
kan terecht bij een rouw verwerkinggroep of een 
gespecialiseerde hulpverlener.

Ook op het vlak van de herdenking zien 
we een flinke uitbreiding van het arsenaal aan 
keuze mogelijkheden en de behoefte aan een per-
soonlijke noot. Als gedenkplaatjes worden ver-
strekt, staat daar vaak een foto van de overledene 
op met een tekst van diens hand, een levens-
verhaal of persoonlijke herinneringen van de 
nabestaanden. Op de begraafplaatsen liggen niet 
alleen maar bloemen bij het graf, maar ook ver-
wijzingen naar de persoonlijkheid van de over-
ledene en het verdriet van de nabestaanden in 

de vorm van foto’s, gedichten, vlinders, troetel-
beertjes, knutselwerkjes en modelauto’s. In de 
columbaria en urnentuinen van de crematoria is 
dat niet anders. De mogelijkheden om de over-
ledene te herdenken na de crematie zijn intussen    
flink verruimd. Er zijn tal van voorwerpen ont-
worpen, waarin de as kan worden bewaard: as-
sieraden, sierurnen, asdoosjes, knuffelstenen en 
kunstobjecten in alle mogelijke materialen. Wie 
wil, kan een tatoeage laten zetten met kleurstof 
waarin de as is verwerkt. Een speciale categorie 
herdenkingsobjecten wordt gevormd door weg-
monumenten die worden opgericht op de plek 
waar de overledene is verongelukt. Het oudste in 
Nederland dateert uit 1940 en staat in Hilvaren-
beek, op de plek waar de dochter van de burge-
meester van Tilburg van haar paard viel. Ze over-
leed een dag later aan de gevolgen. 
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Anno 2009 is de standaarduitvaart zeker nog 
niet verdwenen. Ook de katholieke uitvaart met 
alles erop en eraan komt nog voor. De mensen 
die kiezen voor een persoonlijke noot doen dat 
meestal niet op alle bovengenoemde punten. 
Toch is de trend naar meer persoonlijke inbreng 
en meer emotionele beleving duidelijk zichtbaar. 

Andere gezindten

Behoudende protestanten houden nog altijd vast 
aan de gewoonten zoals zij rond 1900 bestonden. 
Onder de meer liberaal ingestelde protestanten 
van de Protestante Kerk Nederland is de behoefte 
aan ritueel echter gegroeid. Zij wensten bijvoor-
beeld meer gebaren van geloof rond het ziekbed. 
Daarom is aan het bestaande ritueel van het le-
zen van teksten uit de Bijbel, het bidden en de 

zegen in de liturgie een soort zalving toegevoegd. 
Ook is er verandering gekomen in hun afwijzing 
van bloemen en kaarsen: die mogen de laatste 
decennia wel bij de kist gezet. Zij kiezen meestal 
voor een uitvaartdienst in de kerk of in de aula 
van het crematorium. Bijbelteksten, gebeden en 
psalmen blijven belangrijk, maar aan het leven 
van de overledene wordt ook ruim aandacht be-
steed. Onder dit deel van de protestanten zien we 
een toename van het aanbrengen van een per-
soonlijke noot, vooral in de vorm van toespraken 
of musiceren door de nabestaanden. Ook in de 
kleding die tijdens de uitvaart wordt gedragen, 
is meer variatie mogelijk. De Pinkstergemeenten 
die vanaf het begin van de jaren negentig naar 
Tilburg kwamen, kennen een wat emotioneler 
 ritueel. Hier wordt veel aandacht besteed aan het 
troosten en opvangen van de nabestaanden, zo-
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wel tijdens de afscheidsdienst als in de maanden 
na het overlijden. Ook is daar het zingen uitbun-
diger en gaat het soms vergezeld van dansen. 

Bij de andere bevolkingsgroepen zijn de 
 rituelen gebleven zoals ze hiervoor al zijn 
 beschreven. Mogelijk hebben de grotere ruimte 
voor het tonen van emoties en de saamhorigheid 
binnen de gemeenschap die daarbij zo kenmer-
kend aanwezig zijn, ertoe bijgedragen, dat deze 
ook bij rooms-katholieken en liberaal ingestelde 
protestanten meer aandacht hebben gekregen. 

Cremeren passeert begraven 

Cremeren wint nog altijd aan populariteit. In 
1983 werd cremeren door de rooms-katholieke 
kerk officieel erkend (Codex 1176). In 1990 liet 
dertig procent van de katholieken in Nederland 

zich cremeren. In Tilburg lag dat zo’n tien pro-
cent hoger. In 2003 werd voor het eerst meer 
dan de helft van de Nederlandse overledenen ge-
cremeerd. In 2008 was dat percentage gestegen 
naar bijna 55. In Tilburg werd in dat jaar 65 pro-
cent van de overledenen gecremeerd, beduidend 
meer dan het landelijk gemiddelde.

Die stijging bracht onverwachte problemen 
met zich mee. Vanaf het einde van de jaren  
zeventig ging men zich zorgen maken over de 
gevolgen voor het milieu. Metalen, vernis, bind- 
en kleefmiddelen en de binnenbekleding van 
kunststof van de kisten zorgden voor on gewenste 
bestanddelen in de rook. De aanwezig heid 
van zware metalen en mineralen in de steeds  
grotere hoeveelheid verstrooide as kon leiden tot 
bodem verontreiniging. Hierop werd wetgeving  
ont wikkeld, na gedegen technologische onder-
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zoeken door deskundigen. Vanaf 1989 werd de 
Inspectierichtlijn Lijkbezorging van kracht. Be-
paalde grondstoffen werden verboden, filters 
werden verplicht gesteld en voor strooivelden 
ging een norm gelden van maximaal 2200 kilo 
as per hectare per jaar. Ze werden regelmatig 
 onderzocht. In 1998 en de jaren daarna werden 
de bepalingen aangaande de filterinstallatie en 
het uitstrooien verder aangescherpt.

In 1985 vond op initiatief van de sinds 1974 
Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crema-
tie een open dag plaats in 22 crematoria die door 
circa 15.000 mensen werd bezocht. De bedoeling 
was meer openheid rond het cremeren te creëren. 
De vereniging gaf vanaf 1984 het blad Ooit uit, 
waarin allerhande thema’s rond de dood wer-
den bediscussieerd. Het blad wilde zo het taboe 
op de dood doorbreken en de  behoefte aan het 

ontwikkelen van nieuwe rituelen ondersteunen . 
Crematie moest af van het kille en  technische 
imago dat nog maar enkele decennia daarvoor 
de populariteit ervan juist had doen toenemen. 
De vereniging en het blad vervulden hierin een 
voortrekkersrol. In 1983 veranderde het crema-
torium in Dieren het interieur, zodat een meer 
intieme sfeer werd gecreëerd. Dat gebeurde vanaf 
1994 ook in andere crematoria. De strakke, zake-
lijke regie tijdens de auladienst kwam onder vuur 
te liggen. De nabestaanden wilden die niet meer 
helemaal in handen van de uitvaartondernemer  
leggen. Ook nam de behoefte aan mogelijk-
heden om de overledene te herdenken toe. Het 
percentage gecremeerde over ledenen van wie 
de as werd verstrooid, daalde in Nederland van  
negentig procent rond 1980 naar tachtig pro-
cent rond 2000. Het in een columbarium of een  



49

urnengrafje bijzetten van de as won aan 
populariteit , evenals het mee naar huis nemen 
van de as. Volgens informatie van Twan Paar, 
de manager van de afdeling crematies van het 
Crematorium Tilburg en Omstreken, kiest 
 tegenwoordig in Tilburg nog slechts circa vijftig 
procent voor het verstrooien van de as.

Er waren ook nieuwe bevolkingsgroepen 
naar Nederland gekomen die wat betreft de cre-
matie hun eigen gewoontes hadden. Zo wilden 
boeddhisten de as graag mee naar huis nemen 
om deze in het huisaltaar bij te zetten en wensten 
hindoes aanwezig te zijn bij het invoeren van de 
kist in de oven. 

Vanaf 1971 was gewerkt aan een nieuwe Wet 
op de Lijkbezorging. Pas in 1991 was die door 
beide kamers geaccepteerd. Hierin kwam defini-
tief de bepaling te vervallen dat bij crematie een 
tweede lijkschouw nodig was in verband met het 
na crematie niet meer kunnen constateren van 
een onnatuurlijke dood. Bovendien hoefde de 
kist niet meer verzegeld te zijn. Op verzoek van de 
boeddhisten mocht de asbus mee naar huis. Op 
verzoek van de moslims mochten de doden ook 
begraven worden zonder kist, met een lijkwade. 
Dat mocht vanwege de gelijkstelling vanaf toen 
ook bij cremeren, maar dat leidde tot  problemen 
bij het invoeren in de oven. Die werden opgelost 
door een plank of baar onder de dode te leggen. 
In 1998 werd de Wet op de Lijk bezorging ge- 
wijzigd wat betreft de asbestemming. De as 
mocht worden gedeeld en verstrooien op een 
zelf gekozen plekje was toegestaan. Er kwamen 
kunstvoorwerpen en sieraden op de markt, waar 
een deel van de as in paste. Dat mensen de as 
van een overledene in een sieraad bij zich wilden 
dragen of in hun huiskamer wilden neerzetten, 
toont overtuigend aan dat het denken over de 
dood veranderd was. De jaren van de afstande-
lijke dood waren geteld. 

Van de afstandelijke naar 
de persoonlijke dood in het 
Crematorium Tilburg en Omstreken

Toen het Crematorium Tilburg en Omstreken 
in 1986 van start ging, waren de inspanningen 
van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve  
Crematie om het taboe op de dood te doorbreken 
en te streven naar de ontwikkeling van nieuwe 
rituelen net enkele jaren aan de gang. In Tilburg 
was daar nog niet veel van te merken. Daar was 
het toen nog zo dat de pastoor, de dokter en de 
uitvaartondernemer bepaalden hoe het ging 
rond het sterven en de uitvaart. De mensen 
namen aan dat zij wisten hoe het hoorde. Het 
leeuwen deel van de uitvaartdiensten voltrok zich 
volgens het panklare recept van enkele muziek-
stukken en toespraken, waarbij alles uit handen 
werd gegeven aan de uitvaartonderneming. Bij 
een uitvaart was het gebruikelijk dat iedereen 
nette kleding droeg, meestal in een donkere tint. 
Voorafgaand aan de gang naar het Crematorium 
was er nog bijna altijd een requiemmis in de 
kerk. Lang niet allen die daarbij aanwezig waren, 
 gingen ook mee naar het Crematorium. Meestal 
was de priester daar wel aanwezig en sprak hij 
enkele korte gebeden tijdens de dienst in de aula. 
Na de auladienst ging de familie als eerste naar 
buiten en stelde zich op in de koffiekamer om de 
condoleances in ontvangst te nemen. De aan-
wezigen bij de uitvaart hadden er vaak duidelijk 
moeite mee hun houding te bepalen in het con-
tact met de directe nabestaanden. Uit verlegen-
heid en onzekerheid vermeden ze soms maar 
helemaal met hen te praten. De dood was akelig 
en naar en verdriet tonen in het openbaar was 
niet zoals het hoorde. De meeste nabestaanden 
kozen voor verstrooiing van de as. Wie voor een 
nis in het columbarium opteerde, trof daar een 
standaardurn en -bloemenvaasje aan als enige 
mogelijkheid om de herdenking van de dierbare 
vorm te geven.
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In de loop van de jaren negentig begon dat pa-
troon te veranderen. Steeds vaker werd de 
requiem mis achterwege gelaten en vond hetzij 
een gebedsdienst hetzij een seculiere dienst plaats 
in de aula. Dat betekende dat alle genodigden 
naar het Crematorium kwamen in plaats van on-
geveer de helft. Het werd dus veel drukker tijdens 
de dienst en de condoleance daarna. Priesters 
waren minder vaak bij de dienst aanwezig. Het 
kwam meer voor dat de nabestaanden zelf een 
toespraak hielden of lieten voorlezen of zelf zon-
gen of muziek maakten. Na de auladienst verliet 
steeds vaker de familie als laatste de aularuimte. 
Zo werd de condoleance een wat losser gebeuren, 
waarbij gemakkelijker contact werd gemaakt. 
Niet altijd droegen alle aanwezigen nog gedekte 

kleding. Kleding in vrolijke kleuren en zelfs non-
chalante vrijetijdskleding rukten op. De behoefte 
aan het herdenken meer aandacht te besteden 
nam toe. Eind 1992 rapporteerde de beheerder 
aan het bestuur, dat het niet raadzaam was een 
teveel aan bloemen, foto’s en dergelijke in een nis 
in het columbarium zomaar weg te halen, want 
dat gaf boze reacties. Zijn advies was een terug-
houdend beleid te voeren en pas als het echt uit 
de hand liep een brief te sturen met het verzoek 
de overmatige versieringen te verwijderen. In het 
laatste decennium zetten deze ontwikkelingen 
verder door. Het aantal uitvaartdiensten met een 
persoonlijke invulling van het ritueel is aanzien-
lijk gegroeid. Vooral kleine uitvaartondernemers  
ondersteunen dit, maar ook bij de grotere neemt 

De standaardurnen en –bloemenvaasjes waarmee het Crematorium van start ging. Het was de bedoeling dat er alleen bloemen in de 
vaasjes gezet zouden worden. Andere herdenkingstekens werden de eerste jaren verwijderd.
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de aandacht hiervoor toe. Sommige uitvaarten  
krijgen een speciale uitstraling door een kleding-
code. De nabestaanden en genodigden komen 
dan bijvoorbeeld allemaal in zwart met witte 
kleding, met een rode roos op. Vooral bij de uit-
vaart van kinderen spelen ballonnen vaak een 
rol. Die worden in de aula meegenomen en na 
de dienst buiten opgelaten. In plaats van een kist 
wordt ook wel een rieten mand gebruikt. Op de 
kist of mand staan behalve bloemen ook andere 
objecten, zoals kindertekeningen, waxine lichtjes 
of ook wel een flesje bier of een borreltje, omdat 
de overledene daar zo dol op was. Opvallend is 
ook dat er steeds meer kinderen naar het Crema-
torium komen, niet alleen als nabestaande maar 
ook als genodigde. Zelfs kleine kinderen en 
baby’s worden meegenomen. Dat de dood niet 

langer bij hen wordt weggehouden, geeft aan dat 
het taboe op de dood aan het verminderen is. De 
behoefte aan herdenken heeft meer ruimte ge-
kregen, zowel in de nissen van het columbarium 
als op de urnengrafjes. 

Uitvaarten van andere gezindten dan niet-
kerkelijken, rooms-katholieken en liberaal in-
gestelde protestanten doen het Crematorium niet 
aan, omdat zij allemaal voor begraven kiezen. De 
enige uitzondering wordt gevormd door Hindoe-
stanen. Een Hindoestaanse uitvaartdienst vindt 
in het Crematorium altijd plaats als laatste van 
de dag, vanwege de lange duur van het ritueel en 
het gebruik van wierook. Zo kan de uitvaart vol-
gens eigen geloof en cultuur alle ruimte krijgen, 
zonder dat andere uitvaartdiensten daardoor in 
het gedrang komen.

De groeiende behoefte aan een meer persoonlijke manier van herdenken van overleden dierbaren komt tot uiting in de inrichting van 
de nissen in de columbaria van het Crematorium: steeds minder standaardurnen en –vaasjes, steeds meer zelfgekozen sierurnen en een 
enorme toename van bloemen, planten, foto’s, beeldjes en andere voorwerpen.
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Van werkgroepen binnen de 
Vereniging Dekenaat Tilburg-Goirle 
tot Stichting Beheer Crematorium 
Tilburg en Omstreken

In de jaren 1962-1965 vond in Rome het Tweede 
Vaticaans Concilie plaats. Deze kerkvergadering 
stond in het teken van ‘aggiornamento’: het bij 
de tijd brengen of moderniseren van de rooms-
katholieke kerk. Men erkende dat de wereld in 
beweging was en de kerk zich moest aanpas-
sen. Het ging om een pastorale heroriëntering. 
Meer openheid was het devies. Men wilde de ra-
men van de kerk openzetten voor de frisse lucht 
van buiten. In het bisdom ’s-Hertogenbosch gaf 
monseigneur Bekkers de aanzet ertoe en heeft 
na diens dood monseigneur Bluyssen het uit-
gevoerd. Er kwam ruimte voor activiteiten van 
leken in het kerkelijk leven en voor persoonlijke 
verantwoordelijkheid van gelovigen. De tot dan 
toe strakke hiërarchische organisatie werd door-
broken. Er werden bijvoorbeeld parochie raden 
ingesteld, die inspraak kregen in het reilen en 
zeilen van de parochie. Pastores en pastorale wer-

kers namen taken van de priester over, vooral op 
het vlak van maatschappelijke zorg. In de Neder- 
landse kerkprovincie heerste een euforische 
stemming onder rooms-katholieken, die onder 
andere vertaald werd in een enorme hoeveelheid 
werkgroepen die zich enthousiast beijverden 
de nieuwe richtlijnen uit te werken op velerlei  
terreinen, van liturgie tot maatschappelijk werk. 

Ook in Tilburg bestonden in de jaren zeven-
tig werkgroepen van dit type. Die van het deke-
naat Tilburg-Goirle vormden de bakermat van 
het Crematorium voor Tilburg en Omstreken. 
Het initiatief om het crematorium te bouwen 
is hieruit voortgekomen. Bovendien heeft een 
aantal  bestuursleden en werkgroepleden van 
het  dekenaat later een belangrijke rol gespeeld 
op  bestuurlijk terrein, zoals de oud-voorzitters 
van de Stichting Beheer Crematorium voor Til-
burg en Omstreken Ton Poelman en Gerard van 
Logtestijn, de huidige voorzitter van de Stichting 
Wim de Boer, oud-bestuurslid Peter Peeters, oud-
directeur Anton Egberts en een van de  huidige 
bestuursleden van de Stichting, Frans Hendriks.

In de Vereniging Dekenaat Tilburg-Goirle 
waren de parochies en communiteiten (klooster-
ordes) vertegenwoordigd. Aan het eind van de 
jaren zeventig was Gerard van Logtestijn daar-
van de voorzitter en Wim de Boer de penning-

2De totstandkoming van het Crematorium 

voor Tilburg en Omstreken

Op 19 december 1985 werd in plaats van de eerste steen gelegd 
het eerste beton gestort als fundament voor een van de terpen, 
waarmee de bouw van het Crematorium begonnen was.
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‘Vroeg of laat zou er ook in Tilburg een crematorium komen en toen dachten we: 
“Waarom doen we het niet zelf?”’

Wim de Boer, voorzitter van het bestuur van de Stichting (2006heden), 
tevens als voormalig bestuurder van het Dekenaat betrokken bij de voorbereiding van de Stichting 

Na mijn studie bedrijfseconomie vervulde ik tussen 
1963 en 1979 diverse functies bij de Katholieke 

Hogeschool Tilburg (nu Universiteit van Tilburg). Daarna 
werd ik lid van het College van Bestuur van de Hoge
school Katholieke Leergangen (nu Fontys Hogescholen) 
in Tilburg. Vervolgens had ik van 1990 tot 2004 een zelf
standige adviespraktijk. In mijn vrije tijd was ik actief als 
bestuurslid van diverse instellingen en organisaties, voor
al op de terreinen gezondheidszorg, onderwijs en religie.
Zo was ik in de jaren zeventig en tachtig bestuurslid en 
penningmeester van de Vereniging Dekenaat Tilburg
Goirle. Daar discussieerden we over de wenselijkheid 
van de vestiging van een crematorium in Tilburg. Vroeg 
of laat zou er ook in Tilburg een crematorium komen 
en toen dachten we: ‘Waarom doen we het niet zelf?’ 
We gingen onderzoeken wat er bij kwam kijken als je 
een crematorium wilde starten. Hoeveel geld moest je 
genereren? Hoe moest het eruit zien? Ik vond directeur 
Hoogwegt van het crematorium in Breda bereid ons te 
adviseren. 
Onze vereniging kwam begin 1981 met het rapport Het 
derde crematorium in Brabant te bouwen in Tilburg?, dat 
met B & W werd besproken. Toen de gemeente daarop 
positief reageerde, werd ik voorzitter van de werkgroep 
Oprichting Crematorium Reeshof van dekenaat en ge
meente gezamenlijk. Eerst moest worden besloten op 
welke plek het crematorium zou komen. De huidige lo
catie aan de Karel Boddenweg was al snel in beeld. Ver
volgens moesten we bepalen wanneer we wilden bouwen. 
We wisten dat Vlijmen in 1983 open zou gaan. Zouden er 
genoeg crematies in de regio zijn om beide nieuwkomers 
financieel gezond te exploiteren? We besloten voor de 
zekerheid iets later dan Vlijmen te openen. Verder was de 
vraag welke rechtsvorm het crematorium moest krijgen. 
De gemeente beloofde ons steun als we kozen voor een 
brede stichting op algemene grondslag. Zo werd in onze 
doelstelling opgenomen dat alle mensen ongeacht hun 
geloofs of levensovertuiging even welkom waren.
Er werd een tweede werkgroep ingesteld die de stichting 

zou oprichten en met een bouwontwerp zou komen. 
Vanwege drukke werkzaamheden in mijn hoofdfunctie 
heb ik daarin geen zitting genomen. Wel heb ik jurist en 
advocaat Ton Poelman voor het crematorium weten te 
interesseren. Hij werd de eerste voorzitter van de Stich
ting.
Daarna volgde ik de ontwikkelingen van het Cremato
rium op grote afstand, totdat de vorige voorzitter van de 
Stichting, Gerard van Logtestijn, in 2006 overleed. Toen 
werd ik benaderd door een delegatie van het bestuur. 
Of het Crematorium me nog wat deed? En toen het 
antwoord positief was: of ik het voorzitterschap van de 
Stichting op me wilde nemen om vooral de ideële doel
stelling verder vorm te geven? 
Die ideële doelstelling hadden we al in het begin. Wij wil
den dat dit crematorium anders zou zijn dan andere. Ons 
doel was en is: zo goed mogelijk cremeren, op zo waardig 
mogelijke wijze en zoveel mogelijk in overeenstemming 
met de wensen van de overledene en de nabestaanden. 
Wij doen het maximale, wij kiezen voor kwaliteit, ook 
al betekent dat hogere kosten. Dat merk je aan de uit
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meester. Lau Bijl was toen deken van Tilburg en 
Goirle. De dekenale vereniging besprak boven-
parochiale zaken op financieel-materieel en pas-
toraal terrein, zoals de fusies en samenwerking 
tussen de parochies en het sluiten van kerken 
die overbodig waren geworden vanwege de ont-
kerkelijking. Ze werden bij voorkeur verkocht 
aan mensen die ze een andere bestemming wil-
den geven. Toen was het adagium: haal geld uit 
de stenen en investeer dat in de mensen. De op-
brengst ging deels naar de parochies, deels naar 
vrijwilligerswerk. Binnen de vereniging was een 
pastoraal team werkzaam, dat werd geleid door 
de deken. Frans Hendriks was een van de pasto-
res in dat team. Onder deken Bijl lag het accent 
op het pastoraat. Daarbij werd vooral veel aan-
dacht besteed aan de belangrijkste momenten in 
de levensloop: geboorte, huwelijk en overlijden. 
In dat kader kwam onder anderede stijging van 
het aantal crematies onder rooms-katholieken 
ter sprake. In het verlengde daarvan werd regel-
matig binnen de vereniging gediscussieerd over 
de vraag of de vestiging van een crematorium in 
Tilburg wenselijk was. 

Eind jaren zeventig waren er twee crematoria 
in Noord-Brabant: in Heeze en in Breda. Beide 
lagen op aanzienlijke afstand van Tilburg. Dat 
betekende dat een crematie de pastoor of pastor 
veel tijd kostte. Eerst moest hij de uitvaart in de 
kerk leiden, daarna meerijden naar het cremato-
rium. Bij de korte dienst daar deed hij eigenlijk 
niet veel meer dan een Onze Vader en een Wees-
gegroet bidden. Dan volgde de terugreis naar 
Tilburg. Hiermee werd kostbare tijd verloren, die 
beter aan pastoraal werk kon worden besteed. Er 
was dus een pastoraal motief: als er een crema-
torium in Tilburg stond, zou meer tijd over-
schieten voor de pastorale zorg rond het sterven. 
Er was ook een economisch motief. Bijna alle 
parochies hadden toen een eigen begraafplaats. 
Sommige parochies konden hun begraafplaat-
sen niet goed onderhouden uit geldgebrek. Die 
dreigden in verval te raken, wat uiteraard als een 
ongewenste situatie werd gezien. De dekenale 
vereniging kwam op het idee dat positieve saldi 
van een crematorium via een solidariteitsfonds 
aan de noodlijdende begraafplaatsen ten goede 
zouden kunnen komen.

De vereniging vernam dat er mogelijk bin-
nen enkele jaren in het stadsgewest Den Bosch 
een crematorium zou komen. Dat lag echter ook 
vrij ver van Tilburg. Toen borrelde de gedachte 
op: ‘Waarom doen we het niet zelf?’ Het bestuur 
nam op 7 november 1978 contact op met de ge-
meente Tilburg en deelde mee het initiatief te 
nemen tot een onderzoek naar de mogelijk heden 
voor en de wenselijkheid van het oprichten van 
een crematorium voor Tilburg en omgeving. 
Ook verzocht het bestuur de gemeente om te 
zien naar een geschikte locatie. De gemeente rea-
geerde positief. De Vereniging werd aangemerkt 
als de eerst gegadigde om te onderhandelen over 
de vestiging van een crematorium. Als locatie 
werden gronden aangeboden in de nieuw aan te 
leggen wijk Reeshof, tegen de grens met de wijk 
Wandelbos. 

De vereniging ging onderzoeken wat er bij 
kwam kijken om een crematorium te starten. 

straling. Daarnaast willen we onze ondersteuning 
geven aan personen die beroepsmatig of als vrijwil
liger werkzaam zijn bij stervensbegeleiding en rouw
verwerking. 
Voor de toekomst hoop ik natuurlijk dat we onze 
activiteiten goed kunnen blijven uitvoeren. Verder 
zou ik graag zien dat we onze voorzieningen kunnen 
uitbreiden. Veel mensen hebben de behoefte hier 
 regelmatig terug te komen. In de urnentuin en op de 
strooivelden is het altijd een bloemenzee. Maar als 
het regent, kunnen de bezoekers nergens schuilen. 
Voor hen zou ik graag een ruimte willen creëren. 
Ik vind dat prima bij de ideële doelstelling passen. 
In het verlengde daarvan heb ik nog een wens. Het 
zou mooi zijn als we een uitvaartcafé zouden kun
nen realiseren, waar de mensen alle tijd hebben om 
de overledene te herdenken en herinneringen op te 
halen.
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Voorstel voor de situering van het crematorium op een gedeelte van de algemene begraafplaats dat grenst aan de Karel Boddenweg. 
Onderaan op de kaart is nog het zwembad ingetekend van het oorspronkelijke bestemmingsplan.
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Hoeveel geld was er mee gemoeid? Hoe moest 
het eruit zien? Wat hulp bij het beantwoorden 
van alle vragen die opkwamen, was welkom. Die 
werd niet gezocht bij het crematorium van Heeze, 
want dat maakte deel uit van de grote uitvaart-
onderneming DELA die al meerdere crematoria 
beheerde. Het crematorium in Breda behoorde 
niet tot een grote keten. Het was onderdeel van 
de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium te 
Breda, die zonder winstoogmerk werkte en een 
ideële doelstelling had. Dat sloot perfect aan bij 
de intenties van de dekenale vereniging. Daar-
om nam het bestuur contact op met Breda. De 
heer L.J.M. Hoogwegt was daar toen directeur 
en hij was bereid te helpen. Kennelijk voelde hij 
de stichting van een crematorium in Tilburg 
toen niet als concurrentie. Samen met Wim de 
Boer nam hij in 1980 zitting in de werkgroep 
die vanuit de dekenale vereniging geformeerd 
werd. Deze werkgroep kreeg de opdracht een 
onderzoek in te stellen naar de crematiebehoefte 
in Tilburg en op basis daarvan voorstellen uit te 
werken betreffende de eisen waaraan een crema-
torium moest voldoen, de locatie waar het zou 
kunnen komen, de financiering, de exploitatie en 
de beheersvorm.

In oktober 1980 liet de gemeente Tilburg de 
Vereniging Dekenaat Tilburg-Goirle weten dat 
zij binnen enkele weken duidelijkheid wenste 
over de plannen voor het oprichten van een 
crematorium. Er had zich namelijk een nieuwe 
gegadigde gemeld en als de vereniging van de 
bouw afzag, wilde de gemeente daarmee verder 
praten. Die nieuwe gegadigde was DELA die Til-
burg als witte vlek in zijn verzorgingsgebied had 
ontdekt en deze leemte wilde invullen. De ver-
eniging deelde mee te zullen meewerken aan de 
oprichting van een crematorium en zegde toe de 
resultaten van het onderzoek dat de werkgroep 
onderhanden had, met de gemeente te zullen be-
spreken. De gemeente bevestigde toen het eerst-
geboorterecht van de Vereniging inzake de bouw 
van een crematorium en wees het verzoek van 
DELA af.

Op 26 februari 1981 kon de dekenale werkgroep 
het rapport Het derde crematorium in Brabant 
te bouwen in Tilburg? uitbrengen. De conclusie  
luidde dat een crematorium in of bij Tilburg 
 financieel haalbaar was, gezien de prognoses 
aangaande sterftecijfers en crematiepercentages . 
Als beheers vorm werd aanbevolen te kiezen voor 
een vereniging of stichting op interconfessionele 
grondslag of een stichting op algemene grond-
slag. Het rapport sprak een voorkeur uit voor een 
vestigingsplaats tussen Tilburg en Den Bosch. 
Dat zou de exploitatie vergemakkelijken, omdat 
het dan minder waarschijnlijk was dat ten oosten 
van Den Bosch ook een crematorium zou komen 
en het aantal te verwerken crematies dus hoger 
zou liggen. De locatie in de Reeshof, die de ge-
meente had aanbevolen, werd minder geschikt 
geacht. Daar waren immers ook de brandweer, 
een zwembad en een noord-zuid verbindingsweg 
voorzien, wat zou leiden tot storende geluids-
overlast tijdens de diensten. Bovendien was de 
aangewezen ruimte te klein voor een volwaardig 
crematorium met strooivelden.

De Vereniging Dekenaat Tilburg reageerde 
enthousiast op het rapport en wist in het voor-
jaar van 1981 alle parochies mee te krijgen. De 
vereniging wilde twee stichtingen in het leven 
roepen. De Stichting Beheer Crematorium Til-
burg zou het crematorium bouwen en inrichten. 
De Stichting RK Begraafplaatsen zou als taak 
krijgen de begraafplaatsen tot samenwerking te 
brengen. Het was de bedoeling dat die twee stich-
tingen later weer samengevoegd zouden worden, 
maar dat is nooit gebeurd. Het ketste vooral af op 
de autonomie die de parochies wilden behouden.

Zoals was toegezegd, werd het rapport ook 
aan de gemeente voorgelegd. Daarop volgde op 
22 mei 1981 een gesprek van B & W met een 
delegatie van het dekenaat. Hieruit resulteerde 
de installatie van de eerste gezamenlijke werk-
groep Oprichting Crematorium Reeshof, waarin 
namens het dekenaat Wim de Boer, directeur 
Hoogwegt en de architect Rens Bollen werden 
afgevaardigd en namens de gemeente mevrouw 
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A. Jordense (secretarie, afdeling Ruimtelijke 
ordening) en de heren J.C. de Koster (Publieke 
Werken) en J. van Loon (secretarie, afdeling 
 Financiën). Eerst moest worden besloten op wel-
ke plek het crematorium zou komen. Inmiddels 
was bekend geworden dat binnenkort in Vlijmen 
een crematorium zou worden geopend. De optie 
een crematorium tussen Tilburg en Den Bosch 
te bouwen, verviel daarmee. Dus kwam de hui-
dige locatie aan de Karel Boddenweg weer in 
beeld, naast de gemeentelijke begraafplaats. De 
werkgroep volgde het Bredase model, waar het 
 crematorium eveneens naast de begraafplaats 
lag. De gemeente dacht dat de bevolking de ves-
tiging van een crematorium wel goed zou vin-
den, juist omdat er al een begraafplaats lag. De 
gemeente stond niet afwijzend tegenover de wens 
het bestemmingsplan te wijzigen. Het zwembad 
kon naar een andere plek in de stad worden ver-
plaatst en een houtwal zou geluidsoverlast van de 
weg kunnen temperen. 

Toen moest de werkgroep de beslissing ne-
men wanneer het beste gebouwd kon worden. 
Vlijmen zou waarschijnlijk in 1983 starten. Wat 
was wijsheid? Moest Tilburg mikken op dat-
zelfde jaar of was het beter iets later te beginnen? 
Zouden er genoeg crematies in de regio zijn om 
beide nieuwe crematoria te laten draaien? De 
werkgroep besloot voor de zekerheid in 1987 te 
openen. De aanloopverliezen zouden anders wel 
eens erg hoog kunnen oplopen. 

Als laatste moest de beheersvorm nog wor-
den vastgesteld. De werkgroep stelde voor niet 
als  dekenale vereniging verder te gaan, maar 
een stichting te formeren. De gemeente werd 
uit genodigd daarin te participeren. In eerste in-
stantie had de gemeente daar wel oren naar, maar 
later werd toch besloten dit aan het particulier 
initiatief over te laten. De gemeente stelde zich op 
het standpunt dat haar taak was vervuld, als de 
werkgroep zou garanderen dat in de doel stelling 
van het crematorium zou worden op genomen 
dat alle mensen ongeacht hun geloofs- of  
levensovertuiging even welkom waren. Met  

andere woorden, de gemeente zou graag zien 
dat de werkgroep zou kiezen voor een brede al-
gemene stichting, in plaats van een stichting op 
rooms-katholieke grondslag. Als de werkgroep 
daartoe zou besluiten, beloofde de gemeente de 
wijziging van het bestemmingsplan versneld 
door te voeren. Bovendien zou de gemeente zich 
financieel garant stellen voor het bedrag van zes 
à zeven miljoen gulden, dat via een hypothecaire 
lening op tafel moest worden gebracht.

De eerste werkgroep Oprichting Crema-
torium Reeshof rapporteerde in december 
1981. Van wege de aanbeveling pas in 1987 met 
een crematorium te starten, stonden daarna de 
 activiteiten op een laag pitje. In februari 1983 
werd een tweede werkgroep ingesteld, die met 
een  definitief voorstel en een uitgewerkt bouw-
ontwerp zou komen. Architect Rens Bollen uit 
de eerste werkgroep werd gevraagd of dat laat-
ste niets voor hem zou zijn. Hij wilde dat graag 
doen, maar moest toen de werkgroep verlaten, 
want belangenverstrengeling was ongewenst. 
Namens het dekenaat trad Peter Peeters toe. De 
Boer trad wegens drukke werkzaamheden in 
zijn hoofdfunctie niet toe tot de tweede werk-
groep. Hij wist advocaat Ton Poelman te inte-
resseren, die op zijn beurt Anton Egberts vroeg. 
De overige werkgroepleden waren ingenieur 
W.H.J. van Oudheusden, C.H.C. Cornelissen 
en mevrouw Ch. Klompé. Wim Lagemaat (ook 
nu weer bestuurslid van de Stichting) vertegen-
woordigde de Nederlands Hervormde Kerk en 
de  Gereformeerde kerk. Poelman werd tot voor-
zitter gekozen, Peeters tot secretaris en Egberts 
werd als penningmeester benoemd. De werk-
groep werd geadviseerd door de directeuren L. 
Hoogwegt en Th. van Adrichem van het Crema-
torium Breda en door R. Bollen en J. Roomer van 
Ingenieursburo Bollen BV. 

Op 17 februari 1984 werd de tweede werkgroep 
omgezet in de algemene Stichting Beheer Crema-
torium Tilburg en Omstreken. Vanaf het begin is 
in de Stichting gestreefd naar een spreiding van 
de bestuursleden over verschillende disciplines 
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en geloofsrichtingen. Dat laatste vloeide voort uit 
de eis van de gemeente dat het crema torium voor 
iedereen moest zijn. Daarom was het zeer wense-
lijk dat meerdere geloofs richtingen en verschil-
lende levensovertuigingen vertegenwoordigd  
waren. De spreiding over de disciplines werd om 
pragmatische redenen ingesteld. Hierdoor kreeg 

‘Een luisterend oor is zo belangrijk.’

Frans Hendriks, bestuurslid van de Stichting (2008heden)

de Stichting veel kennis in eigen huis, zodat de 
besluitvorming afgewogen kon plaatsvinden en 
niet voor alles dure expertise hoefde te worden 
ingehuurd. In deze aanvangsfase had de Stich-
ting een accountant, een advocaat, een notaris, 
een architect en een manager in de gelederen.

Vanaf 1972 werkte ik als pastor in diverse parochies 
in Tilburg. Daarnaast was ik godsdienstleraar in het 

speciaal onderwijs. Verder heb ik een tijd bij het deke
naat gewerkt en was ik jarenlang pastor in verschillende 
zorginstellingen, de laatste jaren van mijn carrière in de 
ziekenhuizen van Breda en Oosterhout.Ik zat vanaf 1978 
in de Vereniging Dekenaat TilburgGoirle, waar ik met 
een collega de pastorale kant vertegenwoordigde. Het 
crematorium was toen een hot item. Ik was er voor en 
bepleitte het bij de deken. Veel pastoors wilden om prag
matische redenen best een crematorium dicht bij huis, 
want het meegaan naar een uitvaart in het crematorium 
in Heeze vergde veel tijd. Ik beantwoordde hun vragen 
erover. Dat is toch wel intensief geweest in die tijd. Een 
crematorium bouwen is niet niks. Dat crematorium inte
resseerde mij trouwens ook, omdat het in de Emmaus
parochie in de Reeshof lag, waarvan ik eerst opbouw
pastor was en waar ik in 1982 pastor ben geworden. 
Later, in 19841986, zat ik vanuit het dekenaat in een 
commissie die zich moest buigen over de vraag hoe de 
aula in te richten. We kozen voor een neutrale ruimte, 
omdat in onze doelstelling stond dat het Crematorium 
voor iedereen moest zijn. Daar past dan geen kruisbeeld 
aan de muur bij. Ik weet nog dat we een open dag heb
ben georganiseerd voor de bewoners van de flat naast 
het Crematorium. Die keken vanuit hun ramen recht het 
crematorium in. Ze waren wat huiverig en wij probeer
den ze alles goed uit te leggen, ze gerust te stellen. Na de 
opening van het Crematorium zat onze taak erop.
Nu ben ik met pensioen, maar ik doe nog steeds af en toe 
uitvaartdiensten in het Crematorium voor DELA, vaak 
op verzoek van oudparochianen. Verleden jaar werd ik 

door de Stichting gevraagd in het bestuur te komen, in 
de Commissie Ideële Doelstelling. Na zoveel jaren. Het 
leek wel voorzienigheid.
Ik maak me altijd zorgen of mensen er wel uitkomen, 
nadat ze iemand verloren hebben. In veel gevallen wel, 
gelukkig, maar voor velen is het erg zwaar. De buurman 
of buurvrouw vangt dat meestal niet meer op en rouw
verwerkingsgroepen zijn er in veel parochies niet meer. 
Er is veel eenzaamheid. Ik zou graag willen dat er op het 
terrein van het Crematorium een gebouw zou komen, 
waar de bezoekers van de urnen en graven terecht kun
nen. En daar moet dan iemand aanwezig zijn die de men
sen kan laten praten. Daar is veel behoefte aan. Iedereen 
wil zijn verhaal vertellen: ‘Mijn kind ligt hier. Mijn man.’ 
Een luisterend oor is zo belangrijk.
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Deze ontwerptekeningen voor het 
crematorium werden in februari 1984 
gemaakt door architect J. Roomer van 
Buro Bollen, kort nadat meerdere 
crematoria in Nederland bezocht 
waren om inspiratie op te doen. Op 
het ontwerp met de achthoekige aula 
is hij verder gegaan.
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Van schetsen en ideeën naar een 
ingericht gebouw

De Stichting heeft de kar getrokken om de ves-
tiging van een crematorium in Tilburg mogelijk 
te maken, maar de eigenlijke bouw lag in han-
den van Ingenieursburo Bollen BV en aannemer 
Heerkens-van Bavel uit Tilburg. Voor de specia-
listische aspecten van de bouw werd J.M. van Eck 
als adviseur ingehuurd. Buro Bollen verrichtte 
de voorbereidende werkzaamheden deels op een 
no-cure-no-pay basis, want de Stichting beschik-
te toen nog niet over de benodigde financiën om 
alle werk meteen te kunnen betalen. Buro Bol-
len maakte in 1981 een voorlopig plan en een 
voorlopige kostenraming die nodig waren voor 
de presentatie van de plannen bij de gemeente. 
De bouw geschiedde als een turn-key-project. 
Buro Bollen begeleidde de bouw vanaf het ont-
werp tot en met de oplevering. De Stichting hield 
toezicht op afstand. Natuurlijk was er wel overleg 
over hoe het gebouw eruit moest gaan zien, over 
technische zaken als de capaciteit van de ovens 
en over de kosten.

Evenals de Stichting had ook Bollen geen 
ervaring met het bouwen van crematoria. Dus 
was het advies van de directeuren Hoogwegt 
en Van Adrichem van het Crematorium Breda 
meer dan welkom. Ook was het nuttig te kij-
ken hoe anderen  het gedaan hadden. In januari 
1984 bezocht de tweede werkgroep Oprichting 
Crema torium Reeshof samen met de architecten 
de crematoria in Heerlen, Arnhem, Lelystad en 
Breda om inspiratie op te doen en informatie te 
verzamelen. 

Het ontwerp van het gebouw lag in handen 
van architect J. Roomer van Buro Bollen. Hij ging 
uit van twee criteria: soberheid en stilte. Het ge-
bouw moest immers een waardige uitvaart om-
lijsten en tot contemplatie uitnodigen. Gekozen 
werd voor een gebouw met één bouwlaag, met 
een vrij sterk inspringend gevelbeeld. De ruimtes 
waren niet alleen mooi en rustig, maar ook func-
tioneel. Het uiteindelijke crematoriumgebouw 

bezat bij de ingang een ontvangsthal waar de 
genodigden konden wachten tot de dienst begon 
en het condoleanceboek konden tekenen. Twee 
wissel garderobes konden door middel van het 
openen dan wel sluiten van de schuifdeuren naar 
behoefte aansluiten op de ingang (bij binnen-
komst) of de uitgang (na afloop van de condole-
ance). Er was een afgescheiden familiekamer die 
rechtstreeks toegang gaf tot de aula. De aula had 
een achthoekige vorm gekregen om de bezoekers 

De ingang van het Crematorium kort voor de opening. De 
achthoekige vorm van de aula is duidelijk te zien.

De binnenkant van de oven in aanbouw.
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een geborgen gevoel te geven. Hij bood toen 84 
zitplaatsen, maar door de open galerij naar de 
raamkant konden desgewenst meer personen de 
dienst bijwonen. Via die galerij liepen de gasten 
na afloop van de dienst naar de condoleance-

ruimte. Door schuifwanden te openen konden 
bij een drukke uitvaart de ontvangstruimte en 
familiekamer bij de condoleanceruimte  wor-
den betrokken. Verder waren er  sanitaire voor-
zieningen en een efficiënt ingerichte keuken 
om de gasten tijdens de condoleance van eten 
en drinken te voorzien. Uiteraard waren er ook 
werkvertrekken: een ovenruimte en diverse 
 kantoor- en dienstruimten. 

De wisselwerking tussen gebouw en tuin 
werd bewust in het ontwerp verankerd. Vanuit 
alle ruimtes waar de gasten kwamen, was groen 
te zien. Meestal was er uitzicht op de tuin. De 
 familiekamer en de ontvangstruimte die bin-
nenin het gebouw waren gelegen, keken uit op 
een patio. De tuin met daarin twee strooivelden 
kreeg een parkachtig karakter. Niet ver van het 
gebouw werden twee ronde stenen verhogingen 
gebouwd. Op deze terpen konden na de uit-
vaart de bloemstukken en boeketten worden 
neergelegd, als de familie die niet meenam. Het 
colum barium werd in segmentvorm ontworpen, 
wat eventuele toekomstige uitbreiding mogelijk 
maakte zonder het beeld te verstoren. Het eer-
ste segment bood plaats aan tachtig urnen. Het 
parkachtig effect van de tuin werd verhoogd 
doordat in de aanleg een visuele eenheid met de 
aangrenzende begraafplaats werd nagestreefd. 
Het crematorium en de begraafplaats deelden 
een gezamenlijke toegangspoort en een parkeer-

De terpen en het eerste segment van het eerste columbarium. 
Op de achtergrond de woningen van de wijk Reeshof.

De aanleg van de wal met beplanting om het crematorium 
aan het zicht te onttrekken van zowel de tuinierders van de 
volkstuintjes als de bewoners van de flat aan de Kwendelhof.

In de aula kan achter de kist een standaard worden geplaatst 
met naar keuze een toorts, een anker, een kruis met of zonder 
corpus en een alfa-omega symbool.
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voorziening voor 125 auto’s. Ter afscheiding van 
de belendende volkstuintjes en om het crema-
torium aan het zicht van de bewoners van de flat 
aan de Kwendelhof te onttrekken werd aan de 
oostkant van het terrein een wal opgeworpen die 
met bomen en struiken beplant werd.

Ook over de inrichting van het crematorium 
moest worden nagedacht. In 1984-1986 boog een 
commissie zich over deze materie. Frans Hen-
driks had hierin zitting als afgevaardigde van het 
dekenaat.

‘Vanwege de eis van de gemeente lag 
het voor de hand dat de aula een neu-
trale ruimte moest worden, zonder vaste 
 liturgische elementen. Zodoende kozen we 
voor losse symbolen die op een standaard 
achter de kist konden worden neergezet 
en snel konden worden gewisseld. De na-
bestaanden kregen de keuze uit een glad 
kruisbeeld, een kruisbeeld met corpus, een 
alfa en omega symbool en een levensvlam. 
Geen symbool mocht ook. Daarna moesten 
we nog beslissen hoe de kist na de dienst 
moest verdwijnen. We waren bij andere 
crema toria gaan kijken. Daar liet men de 
kist in de grond zakken of in de wand er-
achter schuiven. Het was een mysterieus  
verdwijnen, soms vergezeld van blauwe 
lichten. Het waren nog net geen lichtflitsen. 
Misschien deden ze dat om mensen het idee 
te geven dat de kist gelijk de oven inging. Of 
misschien wel de hemel. Die speciale effec-
ten hebben we hier maar weggelaten.’

De commissie koos ervoor de kist na afloop van 
de dienst weg te laten dragen naar de ovenruimte. 

Het neutraliteitsprincipe leidde er ook toe dat 
het gebouw een zakelijke uitstraling kreeg. Iedere 
religieuze versiering of aankleding moest immers 
worden vermeden. Die uitstraling werd ook in de 
hand gewerkt door hoe men toen tegen crematie 
aankeek. In die tijd werd cremeren ervaren als 
een meer rationele manier van lijkbezorging dan 
begraven. Daar paste dan ook een ingetogen en 

De aula met de stoelen met grijsblauwe bekleding en als 
verlichting de ‘bollen van Bollen’.

De ontvangstruimte kort voor de opening.
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‘cleane’ sfeer bij. De keuze viel op stijlvolle mate-
rialen in neutrale tinten. Een deel van de wanden 
werd in bruin baksteen uitgevoerd, de vloeren 
in grijzige grindsteen. Het tapijt in de aula was 
donkergrijs. Het strak vormgegeven meubilair 
werd voorzien van een grijsblauwe bekleding. In 
dit concept pasten geen warme kleuren, wilde 
decoraties, hoogpolige kleden of kussens. ‘Strak, 
zakelijk en toch stijlvol’ was het devies. Over het 
creëren van een warme uitstraling werd toen niet 
gediscussieerd. Het gekleurde glas dat nu in de 
aula is te zien, kwam er pas met de nieuwbouw 
in 2003 op aanraden van de architect. De nieuwe 
aula had ook gekleurd glas en zo zou de eenheid 
in het gebouw beter gestalte krijgen. Ook toen 
ging het niet zozeer om de warmere uitstraling 
die dat glas zou geven, maar omdat aan die kant 
anders het zonlicht zo fel binnenviel.

Bij de inrichting werd ook veel aandacht be-
steed aan muziek en geluid. Er kwam een mo-
derne geluidsinstallatie met afzonderlijke luid-
sprekers en klankzuilen voor muziek en spraak. 
In de aula werd een ringleiding voor hardhoren-
den aangelegd. Het was mogelijk eigen muziek 
op de installatie te laten afspelen. Zelf zingen kon 
ook: er waren bijvoorbeeld op verzoek van pro-
testantse zijde vijftig exemplaren aanwezig van 
‘het liedboek der kerken’. Bovendien bood het 
crematorium een keur aan muziekstukken aan, 
waaruit men voor de uitvaart kon kiezen. Het 
Nieuwsblad (9 december 1986) prees de ruime 
keuze die het Muziekboek bood – van ‘Hand in 
hand met Jezus’ tot ‘Strijdmars der arbeiders’ –  
maar stelde voor de ‘Wals in As’ van Johann 
Brahms in een eventuele herdruk maar liever te 
veranderen in ‘Wals in Gis’.

Financiële beslommeringen en 
concurrentie met DELA

Ook juridisch-fiscaal moest het nodige geregeld 
worden voor het crematorium van start kon gaan. 
Voor de exploitatie van het crematorium werd op 

De ondertekening van de overeenkomst met de Stichting 
Begraafplaatsen en Crematoria (SBC) Breda aangaande de 
garantiestelling van de SBC ten behoeve van de hypotheek bij 
de Fries-Groningsche Hypotheekbank op 20 mei 1985. Hiermee 
werd het mogelijk het Crematorium in Tilburg te bouwen. 
Boven de vertegenwoordigers van de Stichting Beheer 
Crematorium Tilburg en Omstreken: (vlnr) Anton Egberts 
(penningmeester), Wim Lagemaat (bestuurslid, lid financiële 
commissie), Ton Poelman (voorzitter) en Peter Peeters 
(secretaris). Daaronder rechts vier vertegenwoordigers van de 
SBC Breda: (vlnr) Jos Videler (voorzitter), Cees van Vessum 
(secretaris), Theo van Adrichem (directeur) en Loek Hoogwegt 
(directeur).
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28 juni 1985 onder de Stichting Beheer Cremato-
rium Tilburg en Omstreken de BV Crema torium 
Tilburg en Omstreken ‘gehangen’. De Stichting 
werd de enige aandeelhouder van de BV. De 
BV zou het Crematorium exploiteren, de Stich-
ting kreeg als taak daar toezicht op te houden. 
De Stichting bouwde het Crematorium op eigen 
kosten en was dus eigenaar van de gebouwen en 
installaties, behalve de ovens en die installaties  
die niet nagelvast aan het gebouw verbonden wa-
ren en het directe werkgereedschap vormden. De 
BV zou later huur gaan betalen aan de Stichting. 

Het kostte de Stichting veel moeite de financie-
ring van de bouw te regelen. In 1981 had de ge-
meente Tilburg een gemeentegarantie voor de 
hypotheek in het vooruitzicht gesteld, indien 
gekozen zou worden voor een crematorium op 
algemene grondslag. Nu de Stichting een be-
roep deed op die toezegging, bleek die garantie 
 politiek ineens niet haalbaar. Wel gaven B & W 
in januari 1984 hun goedkeuring voor zowel de 
bouw van het crematorium door de Stichting 
als de gemeentegarantie over 6.356.000 gulden. 
De gemeenteraad die dit besluit een maand la-
ter moest goedkeuren, was echter verdeeld. Met 
name de VVD keerde zich tegen het geven van 

zo’n garantie. Die partij stelde zich op het stand-
punt dat het crematorium een bedrijf was en dat 
bedrijven zich zonder gemeentesteun overeind 
moesten kunnen houden. Ook bij andere partij-
en bestond twijfel. Die werd extra aangewakkerd 
door de brief met negatief stemadvies die DELA 
begin februari aan de gemeenteraad stuurde. 
DELA stelde dat de Stichting niet in staat zou zijn 
een volwaardig crematorium te bouwen en zeker 
met verlies zou draaien, te meer omdat DELA 
voornemens was in de buurt van Tilburg zelf een 
crematorium te gaan bouwen. Om de toestem-
ming voor het bouwen van het crematorium niet 
mis te lopen, zag de Stichting af van haar vraag 
naar gemeentegarantie. De bouw was hiermee 
gered en de Stichting verwierf de 1,5 hectare 
grond aan de Karel Boddenweg in erfpacht. Het 
mislopen van de gemeentegarantie was wel een 
flinke tegenvaller. Hypotheekverstrekkers ston-
den bepaald niet in de rij om de bouw van een 
crematorium te financieren. Een crematorium is 
geen courant gebouw. Als het bedrijf failliet zou 
gaan, zou de hypotheekverstrekker weinig met 
het onderpand kunnen beginnen. Daar kwam 
bij dat het ontwerp van Buro Bollen weliswaar 
heel mooi, maar ook erg duur was. Bestuurslid 
Wim Lagemaat sprak met Bollen over de nood-

Kort voor de bouw van start ging, was het crematoriumterrein een kale vlakte. Op de achtergrond links het terrein van de begraafplaats 
en rechts de volkstuintjes.
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‘Ik vond dat er hoognodig een crematorium in Tilburg moest komen.’

Ton Poelman, voorzitter van het bestuur van de Stichting (19841997)

In 1984 werd ik door het dekenaat gevraagd bestuurs
lid te worden van de Stichting Beheer Crematorium 

Tilburg en Omstreken. Ik werkte toen als advocaat in Til
burg en zat in een afwikkelingscommissie die probeerde 
kerken die leeg kwamen een andere bestemming te ge
ven. Ik zei ‘ja’, want ik vond dat er hoognodig een crema
torium in Tilburg moest komen. We waren een beetje 
laat. In Heeze en Breda bestond dat toen al. Ik vond het 
een goed initiatief.
Ik zat dus meteen vanaf het begin in het bestuur en werd 
tot voorzitter gekozen. In het bestuur hadden we een ac
countant, een advocaat, een notaris, een architect en een 
manager. Dat maakte het beheer gemakkelijk. We konden 
alles zelf regelen door die samenstelling. 
De Stichting heeft de kar getrokken, maar wel op afstand. 
Het architectenbureau Bollen deed de eigenlijke bouw
voorbereiding. Het was een turnkeyproject, vanaf het 
ontwerp tot de oplevering. Dat vond ik een plezierige 
manier van bouwen. Met de bouw zelf hadden we zo
doende niet zoveel bemoeienis. Natuurlijk was er wel 
overleg over de kosten en over technische zaken als de 
capaciteit van de ovens. En hoe het eruit moest komen te 
zien. Voor ons was indertijd cremeren toch echt anders 
dan begraven. Een modernere methode, daar hoorde 
een zakelijke aankleding bij. Discussies over een warme 
sfeer speelden toen niet. Wij wilden een stijlvol geheel. Ik 
denk dat het gebouw ook geslaagd is in dit opzicht. 
We hebben toen ook gesprekken met de buren van de 
volkstuintjes moeten voeren. Die waren bezorgd van
wege de lucht en de as. Dat de sla niet zou lukken. Het 
crematorium was natuurlijk iets nieuws en ik kon me 
hun zorgen wel voorstellen. We hebben ze uitgelegd dat 
we vanwege de Hinderwet aan voorwaarden moesten 
voldoen wat betreft de concentraties van bepaalde stof
fen in de rook. Dat we dat op dagstaten bijhielden, die 
onder stringente controle stonden. Het was geen ruzie
achtige verstandhouding, gelukkig. Ze kwamen op onze 
open dag voor de buurt. 
Aan promotie deden we eigenlijk niets, behalve dan de 
open dagen voor de opening. Die waren wel geslaagd. 
Verder liep het vanaf de eerste crematie in 1986 eigenlijk 

vanzelf. Je kon in het Crematorium een eigen dienst krij
gen, die niet kerkelijk hoefde te zijn. Dat sprak velen aan. 
Het werd zelfs zo’n succes, zo druk, dat we er in 1996 
een tweede koffiekamer en ontvangstzaal bij bouwden. 
Dan kon je van twee kanten ontvangst en koffie regelen. 
Soms ging er iets mis. Dat heb je overal wel eens, ook 
hier. We hebben een ovenbrand gehad, ergens begin jaren 
negentig. Die was maar kort en heeft geen echt grote 
schade opgeleverd, gelukkig.
In de beginfase bekommerden we ons vooral om de 
bouw en inrichting van het Crematorium en in de ja
ren daarna moesten de financiën worden afgelost. Wij 
hebben ons nooit intensief met onze ideële doelstelling 
beziggehouden. Het is er niet echt van gekomen in mijn 
tijd, al hebben we er wel eens over gesproken in de ver
gaderingen.
Waar ik achteraf trots op ben? Dat het Crematorium 
tot stand kwam, eigenlijk zonder problemen, met succes. 
Terugkijkend vind ik dat heel aardig. Het kwam op mijn 
weg en het liep goed af. Ik ben blij met de mensen die 
we hebben gehad. Met de medebestuurders die allemaal 
belangeloos hebben meegewerkt, in een prima verstand
houding.

Voorzitter Ton Poelman (midden) stelt burgemeester Letschert 
(rechts) voor aan de leden van het Stichtingsbestuur bij de officiële 
opening van het Crematorium op 3 december 1986.
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zaak te bezuinigen. Zo kon het te lenen bedrag 
wat worden teruggebracht. Pas met een garantie 
van de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria 
in Breda kon uiteindelijk, tegen hoge rente, een 
 hypotheek worden afgesloten. Op 20 mei 1985 
konden de offerte van de Fries-Groningsche 
 Hypotheekbank en de overeenkomst tot samen-
werking met de Stichting Begraafplaatsen en 
Crematoria Breda worden ondertekend.

In maart 1984 probeerde DELA toestemming  
te krijgen voor het bouwen van een crematorium 
in Hilvarenbeek, tegen de grens met Tilburg. 
Het argument was dat de uitvaartvereniging 
zijn 150.000 Tilburgse leden niet wilde over-
leveren aan een crematorium dat in zijn ogen 
van slechte kwaliteit zou zijn en een te religieus 
karakter zou krijgen. Burgemeester d’Hondt van 
Hilvarenbeek  had geen enkel bezwaar tegen de 
vestiging van een crematorium in zijn gemeente, 
vooral omdat het terrein dat DELA uitkoos van-
wege de ligging tussen snelwegen moeilijk een 
andere bestemming kon krijgen. B & W van Til-
burg schakelden het Stadsgewest Tilburg in, dat 
eerder had besloten dat één crematorium in Til-
burg en omstreken voorlopig voldoende zou zijn. 
Het Stadsgewest bepaalde dat de Stichting het 
door de gemeente toegekende eerstgeboorterecht 
kon behouden, op voorwaarde dat voor 1 januari 
1986 daadwerkelijk met de bouw was begonnen. 
Als dat niet lukte, zou DELA in Hilvarenbeek 
mogen bouwen. Burgemeester d’Hondt legde 
zich hierbij neer, maar gaf wel aan dat op langere 
termijn wat de gemeente Hilvarenbeek betrof de 
deur voor DELA open stond. 

Toen beide pogingen om een crematorium in 
of bij Tilburg te bouwen mislukt waren, trachtte 
DELA zaken met de Stichting te doen. Die wilde 
echter niet opgaan in de grote onderneming die 
DELA in die tijd al was en zag de combinatie 
van  verzekeringsmaatschappij en crematorium-
beheerder niet zitten. De Stichting wilde zelf 
zeggen schap houden. 

Protesten van omwonenden

De omwonenden van het crematoriumterrein 
hadden al die tijd niets van zich laten horen. 
Tot op 12 september 1985 een ingezonden brief 
verscheen in De Tilburgse Koerier. Daarin werd 
gesteld dat de gassen uit de schoorsteen van het 
crematorium de lucht zouden verontreinigen en 
voor stankoverlast zouden zorgen. Verder zou 
de as van de strooivelden door de wind worden 
meegevoerd en in de naburige volkstuintjes be-
landen. Daar konden de tuiniers rekenen op 
‘sla met as van Opa’. De omwonenden werden 
opgeroepen een bezwaarschrift in te dienen bij 
de gemeente. Dat kon nog tot en met 22 sep-
tember. Meer dan 150 bewoners van de wijken 
Wandel bos en Reeshof tekenden het bezwaar-
schrift. Vooral de bewoners van de flat aan de 
Kwendelhof waren bezorgd. Zij vonden het niet 
plezierig op een crematorium uit te kijken en 
vreesden voor asregens op hun balkon. Namens 
hen diende de Tilburgsche Bouwvereeniging een 
tweede bezwaarschrift in. Ook kwam er nog een 

Op 6 februari 1986 heide wethouder A.J.M. Driessen een van de 
eerste palen voor het Crematorium.
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De aula in aanbouw. Op 11 juli 1986 bereikte de bouw het hoogste punt en konden 
Charlot Klompé en Peter Peeters (respectievelijk oud-
bestuurslid en secretaris van de Stichting) de vlag hijsen.

derde, individueel bezwaarschrift binnen. Voor-
zitter Ton Poelman, directeur Hoogwegt van 
het Crematorium Breda en technisch specialist 
Van Eck beijverden zich de bezwaren te weerleg-
gen. Luchtverontreiniging was niet aan de orde 
vanwege de uitstekende filterinstallatie. Stank 
was niet te verwachten vanwege de verbeterde 
crematieoven die zou worden aangeschaft. De 
volkstuintjes en de flat zouden keurig worden 
afgeschermd door de aanleg van een wal met 
beplanting aan die kant van het crematorium-
terrein. Bovendien werd de as niet verstrooid met 
storm en bij normale weersomstandigheden was 
as te zwaar om zomaar weg te waaien. Die ging 
met de regen de grond in. De milieudienst van de 
gemeente had geen bezwaren en gaf op 6 decem-
ber 1985 een ontwerpbeschikking af in het kader 
van de Hinderwet, waartegen tot 20 december 
bezwaar kon worden aangetekend.

Om het eerstgeboorterecht niet te verspelen, 
moest voor het einde van 1985 begonnen zijn met 
de bouw. De tijd begon te dringen, maar zonder 
officiële Hinderwetvergunning mocht eigenlijk 
niet gebouwd worden. Wel was op 18 september 

de bouwvergunning door de gemeente verstrekt. 
Op 11 december begon aannemer Heerkens-van 
Bavel toch maar met het plaatsen van een om-
heining rond het bouwterrein. Er werden bouw-
materialen neergelegd. Op 19 december werd een 
ring van beton gestort als fundering voor één 
van de terpen en was de bouw begonnen. Op 6 
februari  1986 heide wethouder A. Driessen een 
van de eerste palen voor de fundering van het 
gebouw. Kort daarna gaf de gemeente alsnog de 
Hinderwetvergunning af. De 150 omwonenden 
van het Crematorium gaven niet op en dienden 
in juni een bezwaarschrift in bij de Raad van Sta-
te. Ze eisten een betere filterinstallatie om stank-
overlast tegen te gaan en een voorziening om het 
Crematorium geheel aan het zicht vanuit de flat 
te onttrekken. De bouw van het Crematorium 
vorderde intussen gestaag. Op 11 juli 1986 be-
reikte het Crematorium zijn hoogste punt en kon 
de vlag gehesen worden door secretaris Peeters 
en oud-bestuurslid mevrouw Ch. Klompé van de 
Stichting. De Raad van State zag geen reden de 
komst van het Crematorium te verbieden.
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Open dagen en opening 

Enkele maanden later dan gepland werd het 
gebouw opgeleverd. Op 3 december 1986 ver-
richtte de burgemeester van Tilburg, H.B.P.A. 
Letschert, de offi  ciële opening. Naar aanleiding 
daarvan verschenen in verschillende bladen ar-
tikelen over het Crematorium, zoals De Tilburgse 
Koerier, Stadsnieuws, Het Nieuwsblad en Til-
burg Vrij Uit. Rondom de opening organiseerde 
de Stichting enkele open dagen. Op 1 decem-
ber waren de  uitvaartondernemers, pastores en 
predikanten uit de regio welkom vanaf vier uur 
’s middags. Om acht uur waren de omwonenden 
uitgenodigd. Zij konden die avond op alle vragen 
een antwoord krijgen en met eigen ogen zien hoe 
het Crematorium eruit zag. De Stichting hoopte 
hen zo gerust te kunnen stellen. Op 13 december 
stonden de deuren open voor alle belangstellen-
den. 

Op 5 december werd het gebouw in gebruik 
genomen. De eerste crematie was heel tragisch. 
Het ging om een meisje dat in de fl at aan de 
Kwendelhof woonde en zelfmoord had gepleegd. 
Ze was op de open dag voor de buurtbewoners 
geweest en had toen nog belangstellend gevraagd 
of je bij een uitvaart zelf de muziek kon kiezen. 
Kort daarna is ze van de fl at gesprongen. De hele 
buurt kwam dus enkele dagen na de kennis-
making opnieuw in het Crematorium, nu voor 
haar uitvaart. 

Het Crematorium was in exploitatie. Behalve 
de open dagen rond de opening en de free publi-
city in de regionale pers deed de Stichting eigen-
lijk niets aan promotie. Dat was ook niet nodig, 
want het Crematorium werd in Tilburg razend-
snel een begrip. ‘Nieuw crematorium voorziet in 
behoeft e’, kopte Het Nieuwsblad op 4 december 
1986. Dat Tilburg er duidelijk aan toe was, be-
wees de gestage toename van het aantal crema-
ties na de opening. 

Uitnodiging voor de opening van het Crematorium Tilburg en 
Omstreken door burgemeester Letschert op 3 december 1986.

Bij de open dag voor de buurtbewoners en de huurders van de 
volkstuintjes op 1 december 1986 was de opkomst groot.
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Fijn hard werken in een klein hecht 
team

Toen de bouw van het Crematorium zijn vol-
tooiing naderde, moest natuurlijk ook personeel 
worden aangetrokken. Omdat nog niet kon wor-
den overzien hoeveel crematies zich in Tilburg 
zouden aandienen, werd de omvang beperkt ge-
houden. Slechts twee personeelsleden kregen een 
vaste aanstelling: Wil Marijnissen als beheerder 
en Harrie Kop als zijn rechterhand. Leo Werdek-
ker assisteerde als oproepkracht. Voor de res-
tauratieve activiteiten werden drie dames aan-
getrokken: Marian van Hest, Truus Brouwers en 
Tilly Wittens. In mei 1988 kregen zij versterking 
van Hannie van Gorkom. Alle dames werkten als 
oproepkracht.

Evenals bij de bouw van het Crematorium het 
geval was, vervulde het Crematorium Breda ook 
op het vlak van het personeel een adviserende 
rol. Beheerder Wil Marijnissen stapte vanuit 
Breda naar Tilburg over, zoals al eerder met de 
Stichting Beheer Crematorium Tilburg en Om-
streken overeengekomen was. De andere leden 
van het personeel werden in Breda voor hun 
werk getraind. Leo Werdekker werkte tot zijn 

vaste aanstelling in augustus 1988 afwisselend 
in Tilburg en Breda. Wil Marijnissen kreeg de 
dagelijkse leiding in handen. Voor het personeel 
was hij ‘de baas’. Namens het Stichtingsbestuur 
was een managementcommissie afgevaardigd 
om toezicht te houden op het reilen en zeilen van 
de Crematorium Tilburg en Omstreken BV. De 
constante factor in die commissie werd gevormd 
door Kees Verberk en Anton Egberts. Verberk 
concentreerde zich op bouwzaken en Egberts op 
de financiële aspecten en het personeelswerk. Zij 
vormden de eigenlijke directie van de BV. Wil 
Marijnissen diende in alle zaken met de directie 
te overleggen bij de wekelijkse werkbespreking. 
De directie nam de beslissingen.

Vanaf november 1986 ging het personeel aan 
de slag. Truus Brouwers poetste samen met be-
heerder Marijnissen het hele gebouw van bin-
nen en van buiten om het voor de open dagen 
blinkend schoon te hebben. De andere dames 
begonnen tijdens die open dagen met koffie en 
cake serveren, de heren met uitleg geven aan de 
genodigden. Als dame van het eerste uur vroeg 
de beheerder Truus Brouwers de andere dames te 
begeleiden, een taak die eind 1987 officieel werd 
omgezet in de functie van hoofd huishoudelijke 
zaken. Dat was geen bureaufunctie: Truus Brou-
wers bleef zelf meewerken. 

3De groei van het Crematorium

De aula in de nieuwbouw.
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In het prille begin werden de dames alleen 
ingezet  bij het poetsen en het werk in de koffie-
kamer en de keuken. De heren met een vaste 
aanstelling moesten zoveel mogelijk werk ver-
zetten, ook buiten hun eigenlijke taken om. Het 
personeel werd zo zuinig mogelijk ingezet, want 
de hoge rente van de hypotheek moest worden 
opgebracht en het was nog onzeker of er genoeg 
crematies zouden komen. De oproepkrachten 
werden alleen ingezet als het strikt noodzakelijk 
was. Toen het aantal crematies groeide, konden 
de heren dat niet meer allemaal aan. De dames 
leerden toen hoe zij de ontvangst van de gasten 
en het werk tijdens de auladienst moesten doen. 
Die werkzaamheden behoorden vanaf 5 juli 
1988 ook officieel tot hun takenpakket. Toen het 
aantal crematies nog verder groeide, gingen de 
werkzaamheden noodgedwongen door elkaar 
heenlopen. Als het nodig was, namen de dames 
de telefoon op in het kantoor van de beheerder 
en hielp de beheerder met poetsen of opruimen. 
Volgens Tilly Wittens werden alle personeelsle-
den min of meer vanzelf echte allrounders: ‘Van 

lieverlee groeide je overal in. Omdat je dat wilde.’ 
Zo ontstond een hecht team dat elkaar over en 
weer hielp om het werk gedaan te krijgen. Nie-
mand ging naar huis voor alles klaar was. Al in 
de dekenale werkgroepen die de oprichting van 
het Crematorium voorbereidden, was met het 
dekenaat Tilburg-Goirle afgesproken dat in het 
Crematorium geen eucharistievieringen zouden 
plaatsvinden. Die bleven voorbehouden aan de 
kerk. In 1986 ging bijna iedere katholiek in Til-
burg nog naar de kerk voor de uitvaartdienst, al 
was het maar één van de drie keer (doop, huwe-
lijk, uitvaart) in zijn of haar leven dat hij of zij 
daar kwam. Bij protestanten was er vaak vooraf 
een korte gebedsdienst aan huis. De dienst in de 
aula was daarom vastgesteld op een half uur. Dat 
werd voldoende geacht. Die tijd was berekend op 
enkele korte toespraken en drie muziekstukken. 
Daarna konden de nabestaanden een half uur 
terecht in de koffiekamer voor de condoleance. 
Dan was er een kwartier pauze tot de volgende 
uitvaart. Met dit tijdschema kon het Crema-
torium zeven crematies per dag plannen. Dat be-
tekende wel dat het personeel vaak onder grote 
tijdsdruk moest werken. Leo Werdekker weet 
nog goed hoe dat was:

‘We hadden maar één koffiekamer, één 
aula, één keuken, één ontvangstruimte. 
En alles moest steeds opgeruimd voor de 
volgende kwam. Bij een drukke uitvaart, 
dan kon het soms niet anders, dan moes-
ten we wel pushen: “Wilt u zo vriendelijk 
zijn hierna te condoleren?” Want eer dat 
ze allemaal een hand hadden gegeven, wa-
ren we ver over tijd. En je kon de volgende 
moeilijk laten wachten. Andersom was er 
ook vaak een probleem. Bij een korte dienst 
met weinig mensen wilden ze vaak eerder 
in de koffiekamer dan verwacht. Daar wa-
ren de mensen dan nog niet weg en moest 
het opruimen nog beginnen.’ 

Wanneer degene die de auladienst deed, voorzag 
dat het wel eens moeilijk kon worden de koffie-

Beheerder Wil Marijnissen had de dagelijkse leiding over het 
kleine hechte team in handen.
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‘Ik was benauwd dat ik teveel uren in zou plannen. 
Want het moest zuinig in het begin.’

Truus Brouwersvan Loon, medewerkster en later leidinggevende huishoudelijke en 
restauratieve dienst (19862004)

Mijn zwager werkte bij Heerkens van Bavel, de aan
nemer die het Crematorium heeft gebouwd. Daar

door wist ik dat het er zou komen, bij ons in de buurt. Ik 
had daarvoor in winkels gewerkt en op een atelier. Dit 
leek me mooi werk om te doen. Ik dacht dat het mij wel 
zou liggen. Ik schreef een sollicitatiebrief, ook al was ik 
boven de leeftijd die ze vroegen. Ik dacht dat het daarom 
wel niks zou worden, maar ik werd toch aangenomen. 
Op 10 november 1986 ben ik begonnen. Samen met de 
beheerder, Wil Marijnissen, moest ik het hele gebouw 
poetsen om het voor de open dagen in orde te hebben. 
De andere dames begonnen pas een week later.
 In het begin werden de dames alleen ingezet voor het 
poetsen en het werk in de koffiekamer en de keuken. 
De heren deden de ontvangst en de auladienst. In 1988 
heb ik als eerste dame dat werk geleerd van Leo Wer
dekker. Dat was best spannend, vooral het zorgen voor 
de muziek bij de dienst. Dat gaat nu met de computer, 
maar toen moest je dat nog allemaal met de hand rege
len, met een schuifje voor hard of zacht. In de muur zat 
een microfoontje ingebouwd. Daar zei je dan zachtjes in 
hoeveel personen er waren. Dat werd door iemand op 
het kantoor opgevangen en die gaf het weer door in de 
keuken. Dan wisten ze hoeveel koffie ze moesten zetten. 
Want voor vijftig personen ga je geen twee ketels koffie 
zetten, van tien liter per stuk. Dat komt niet op en dat is 
zonde. Je gaf ook door wanneer de dienst was afgelopen. 
Dan konden ze beginnen met het uitserveren. 
Al met de eerste open dagen vroeg Marijnissen of ik 
in de gaten wilde houden dat alles goed liep. Ik gaf dus 
al vanaf het begin een beetje leiding. Toen het drukker 
werd in het Crematorium, vroegen ze me als hoofd van 
de huishoudelijke dienst. Ik werkte zelf ook mee. Er was 
nooit discussie wie nu de baas was. Ze zeiden altijd: ‘Dat 
kun je zien. Truus heeft de leiding daar.’
In het begin deed ik thuis de planning, want dan had ik 
meer tijd. Ik was benauwd dat ik teveel uren in zou plan
nen. Want het moest zuinig in het begin. We moesten 
financieel op orde komen. Ik wist de dag ervoor hoeveel 

diensten er waren en hoeveel broodjes er waren besteld. 
Dan rekende ik uit hoeveel tijd je nodig had voor de 
broodjes, het poetsen en de andere taken. En dan wist ik 
hoeveel dames ik moest oproepen. Ik probeerde altijd te 
wisselen. Dat niet altijd dezelfde dames met elkaar werk
ten. En dat niet altijd dezelfde dame moest stofzuigen.
Als er een rustige dag aankwam, zei ik: ‘Jullie weten zeker 
wel wat er morgen gaat gebeuren.’ Dan deden we groot 
onderhoud. Alle tafels en stoelen gingen eruit, de vitrages  
werden gewassen, de ramen gedaan en alles werd af
geschrobd. Leo kwam de vloer schuren, met een speciale 
machine. Dat was pas echt poetsen. Dan mochten we 
altijd iets lekkers bij de koffie bestellen. Zo was het toch 
wel leuk.
Toen we een tweede koffiekamer en keuken kregen, 
werden twee nieuwe dames aangenomen. Die leerden 
ook de ontvangst en auladienst te doen. Rond de nieuw
bouw van 2003 kwamen er meer dames bij, die in mijn 
tijd alleen in de keuken en de koffiekamer werkten en 
schoonmaakten. Er waren toen drie soorten dames, met 
1200, 960 en 720 garantieuren. Dat was lastig plannen. Ik 
had toen ook meer tijd nodig om zaken te regelen. Toen 
zaten er dagen tussen dat ik al
leen kantoorwerk deed. 
Toen ik in 2004 met pre
pensioen ging, heb ik mijn 
werk in het begin wel gemist. 
Dan ging ik in het afscheids
boek kijken, dat ik kreeg bij 
mijn vertrek. Ik heb het heel 
erg naar mijn zin gehad op 
het Crematorium en wens de 
mensen die er nu werken dat 
ze een even fijne werkperiode 
hebben, in goede harmonie.
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kamer op tijd klaar te hebben, werd de mede-
werking van de uitvaartleider gevraagd. Die 
rekte de dienst dan wat, zodat het toch nog lukte. 
In noodgevallen, bijvoorbeeld bij een onverwacht 
drukke uitvaart, werd ook wel eens gebeld naar 
oproepkrachten die vrij waren met de vraag of zij 
à la minute wilden inspringen. Als het enigszins 
kon, kwamen die meteen.

Het werken onder tijdsdruk in een klein team 
leidde tot een grote persoonlijke betrokkenheid 
van de werknemers bij het Crematorium. ‘We 
voelden het alsof we onze eigen toko hadden,’ 
zegt Hannie van Gorkom over deze periode. De 
personeelsleden van de beginfase ontwikkelden 
ook op het persoonlijk vlak een stevige onder-
linge band. Truus Brouwers kijkt met veel plezier 
terug: ‘We hadden toen één team, heel fijn. Na 
een drukke dag gingen we nog heel even samen 
iets drinken.’ Er werd veel plezier gemaakt, na-
tuurlijk alleen als er geen nabestaanden of andere 
gasten in de buurt waren die daardoor in hun ge-
voelens gekwetst zouden kunnen worden. Alle 
irritaties werden meteen uitgesproken, zodat ze 
niet tot conflicten uitgroeiden. Het voelde voor 
allen als één grote familie.

Uitbreiding van de gebouwen en 
installaties

In 1993 werd in het Crematorium een tweede 
oven geïnstalleerd. Dat was nodig, omdat een 
oven toen na acht- à negenduizend crematies 
ontmanteld en opnieuw opgebouwd moest wor-
den. De prognoses waren dat het Crematorium 
in 1994 dat aantal zou bereiken. Tijdens die re-
novatie zou de oven zes weken buiten bedrijf zijn. 
De nieuwe oven was ruim op tijd klaar om het 
werk over te nemen. 

Tussen 1986 en 2008 steeg het percentage van 
overleden Tilburgers die gecremeerd werden van 
42 naar 65 procent. In het Crematorium Tilburg 
nam het aantal crematies per jaar dus flink toe. 
Dat maakte uitbreiding van de capaciteit nood-
zakelijk. In eerste instantie werd die gezocht in 
het bouwen van een tweede condoleanceruimte 
met keuken en van een uitbreiding met een 
tweede garderoberuimte bij de ontvangstzaal. 
Dat maakte het mogelijk van twee kanten de 
ontvangst en de koffie te regelen, zodat de ruim-
tes aan de ene kant konden worden opgeruimd 
terwijl aan de andere kant de gasten werden ont-
vangen en bediend. Hierdoor kon de tijd voor de 
condoleance worden verlengd van een half uur 
tot drie kwartier. Deze uitbreiding was in januari 
1997 gebruiksklaar. 

Ook het columbarium werd al snel te klein. 
Steeds werd een segment toegevoegd, tot in 
1996 het eerste columbarium compleet was. 
Het bood toen 544 urnenplaatsen. In 1998 werd 
aan de andere kant van het strooiveld het eerste 
deel gebouwd van een nieuw, meer langgerekt 
 columbarium. Dat bracht het totaal op 880 nis-
sen. Extra uitbreiding met 168 urnenplaatsen 
was mogelijk, maar die heeft tot op heden niet 
plaatsgevonden. De reden daarvoor is de ver-
minderde belangstelling onder de nabestaanden 
voor het huren van zo’n nis. Om de aantrekke-
lijkheid van een keuze voor het columbarium 
te verhogen, is het sinds 2008 mogelijk een nis 
te huren voor een termijn van vijf jaar, die des 

Harrie Kop in de muziekkamer zoals die in de beginjaren was, 
vóór de computers hun intrede deden.
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gewenst met vijf jaar kan worden verlengd. Daar-
voor kon dat alleen voor een termijn van tien jaar. 
Met het aanbieden van die verkorte termijn komt 
het Crematorium tegemoet aan de behoefte van 
veel nabestaanden om de definitieve keuze van 
de asbestemming uit te stellen, terwijl zij toch de 
urn ter herdenking van hun dierbare kunnen be-
zoeken. 

De vraag naar nissen in het columbarium 
nam onder andere af, omdat het Crematorium 
vanaf 1999 ook de mogelijkheid bood de as in een 
urnengrafje bij te zetten. Er werd een urnentuin 
aangelegd rondom het eerste columbarium, aan-
sluitend bij de vier segmenten daarvan. Evenals 
bij het columbarium het geval was, werd ook de 
urnentuin in etappes uitgebreid, tot uiteindelijk 
het hele columbarium was omsloten.

Omdat de belangstelling voor de urnengrafjes 
bleef toenemen, werd tussen 2003 en 2006 ook 
een urnentuin gerealiseerd naast het tweede 
 columbarium. In beide tuinen wordt de moge-
lijkheid geboden de urn in een keldertje onder 
een siersteen te plaatsen. Op enkele velden in de 
tuinen heeft men de keuze de urn of het urnen-
monumentje bovengronds te plaatsen of de urn 
in een keldertje onder een monument bij te zet-
ten. In het voorjaar van 2009 is een derde urnen-
tuin ingericht op de omwalling tegen de grens 
met de volkstuintjes. Deze natuurtuin is tussen 
bomen en struiken aangelegd en heeft daardoor, 
zoals de naam al zegt, een natuurlijke uitstraling. 
Hier zijn tot nu toe 171 plaatsen gerealiseerd. Uit-
breiding in de toekomst is mogelijk en gezien de 
grote belangstelling voor deze optie, zeer waar-
schijnlijk.

Legenda

Rechts van de zwarte lijn de uitbreiding van het Crematorium 
met een tweede condoleanceruimte, keuken en toiletgedeelte en 
de uitbouw van de garderobe, gerealiseerd in 1996-1997.

Burgemeester Johan Stekelenburg neemt bij gelegenheid van het 
twaalfenhalfjarig bestaan van het Crematorium in april 1999 
het tweede columbarium officieel in gebruik.
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De uitbreiding met een tweede condoleance-
ruimte, keuken en garderobe in de ontvangst-
ruimte was niet afdoende. Niet alleen bleef het 
aantal crematies oplopen, ook de behoefte aan 
een langere afscheidsdienst in de aula nam toe. 
Vanwege de verdergaande ontkerkelijking zagen 
steeds meer mensen af van een kerkelijke uit-
vaart. In plaats daarvan wensten zij een dienst 
met eigen inbreng in het Crematorium. Daardoor 
steeg het aantal bezoekers van de diensten, iets 
wat eveneens een langere tijd vergde, vooral bij 
de condoleance. Om een groter aantal gasten op 
te kunnen vangen was het aantal zitplaatsen in 
de aula in 1996 opgevoerd van 86 naar 120, maar 
dat was niet genoeg. Om aan de nieuwe situatie 
tegemoet te komen, leek nieuwbouw de enige op-
lossing. Dat betekende een forse investering en 
dus moest goed overwogen worden waarop voor 
de toekomst moest worden ingezet.

Met dit doel werd in 2000 vanuit het 
Stichtings bestuur de Werkgroep Investeringen 
Stichting Beheer geformeerd. Daarin zaten An-
ton Egberts (directeur Crematorium BV), Toon 
Zwegers (directeur zorgcentrum Het Laar), Kees 
den Dekker (technoloog en bedrijfskundige) en 
Wim Lagemaat (accountant). Toon Zwegers had 
toen net ervaring opgedaan met de nieuwbouw 
van zorgcentrum Het Laar. Hij drong aan op 
het maken van een planning op langere termijn. 
Het Crematorium moest zich principiëler op de 
toekomst gaan richten, om te beginnen op de 
 komende vijf jaar. Er moest een antwoord wor-
den geformuleerd op vele vragen. Welke diensten 
wil het Crematorium over vijf jaar kunnen aan-
bieden? Waar hebben de klanten (nabestaanden 
en  uitvaartondernemers) behoefte aan? Waar 
loopt het Crematorium op vast als het daaraan 
 te gemoet wil komen? Welke groei wordt ver-
wacht in het aantal crematies per jaar? Zijn voor 
de toekomst nieuwe crematoria in de regio ge-
pland? 

Vrijwel meteen werd duidelijk dat het Crema-
torium gezien het toenemende aantal crematies 
inderdaad ruimte tekort kwam. Even werd in het 

Het tweede columbarium met watersteen (midden).

Bovengrondse gedenktekens en daarachter plaatsen voor 
urnengrafjes in de eerste urnentuin.
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bestuur gediscussieerd over de vraag of er in de 
buurt van Tilburg een tweede crematorium ge-
bouwd moest worden, dat dan de tweede BV on-
der de Stichting zou worden. De enige geschikte 
locatie leek een gebied ten zuiden van de A58 on-
der Moergestel. Die optie werd verworpen om-
dat er dan twee keer zoveel personeel nodig zou 
zijn. Dat werd te duur. Het was veel efficiënter te 
kiezen voor een optie waaraan minder haken en 
ogen zaten: het uitbreiden van het bestaande ge-
bouw met nieuwbouw. In feite moest een tweede 
crematorium aangebouwd worden met een eigen 
ontvangstruimte, garderobe, aula, familiekamer, 
condoleanceruimte en keuken. Een aparte ka-
mer voor de pastor werd wenselijk geacht. Ook 
de kantoorruimte was dringend aan verbetering 
toe. De medewerkers waren in minieme hokjes 
gehuisvest. Directeur Egberts had een kamer 
van zeer bescheiden afmetingen. In dat kleine 

kantoor stonden dan ook nog de demonstratie-
modellen van de sierurnen, de assieraden en 
de gedenkstenen van de urnengrafjes, want de 
verkoop daarvan moest daar plaatsvinden. De 
totale kantoorruimte was zo benepen dat er ner-
gens een plekje te vinden was, waar het voltallige 
Stichtingsbestuur kon vergaderen.

De volgende vragen dienden zich aan. Hoe 
moest de nieuwbouw worden vormgegeven en 
welke kosten waren daarmee gemoeid? Nu voor 
uitbreiding van de bestaande bouw gekozen was, 
lag het voor de hand die zo goed mogelijk te la-
ten aansluiten bij het bestaande gebouw. Daarom 
werd contact gezocht met Ingenieursburo Bol-
len BV dat de oude bouw had ontworpen. Dat 
bureau bleek intussen in andere handen te zijn 
overgegaan, waarbij de naam in Bo2 was ver-
anderd. Bo2 was geïnteresseerd en werd bij de be-
sprekingen betrokken. Architect Jan Roomer die 

De tweede urnentuin werd tussen 2003 en 2006 aangelegd 
naast het tweede columbarium.

De derde urnentuin is in het vroege voorjaar van 2009 als 
natuurtuin aangelegd.
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ook de oude bouw had getekend, maakte een eer-
ste schets. De kostenraming kwam uit op tien à 
elf miljoen gulden. In februari 2001 presenteerde 
de Werkgroep Investeringen het rapport Onder-
zoek naar de haalbaarheid van de uitbreiding van 
het Crematorium Tilburg met een 2e aula. Daarin 
waren prognoses opgenomen aangaande de toe-
name van de vraag naar crematies, de kosten van 
de bouw, het rendement op termijn, de logistiek 
en de plannen in de regio voor nieuwe crema-

toria. De laatste waren in kaart gebracht op ba-
sis van gesprekken van directeur Anton  Egberts 
en enkele leden van het Stichtingsbestuur met 
de burgemeesters en de verantwoordelijke wet-
houders en beleidsambtenaren van de omliggen-
de gemeenten. Ook een schets van de architect 
was bijgevoegd. Kort na de bespreking van het 
rapport nam de Stichting het besluit groen licht 
te geven voor de nieuwbouw.

Deze luchtfoto van het Crematorium (rechts onder het midden) is genomen kort voor de nieuwbouw in 2002 van start ging. Duidelijk 
is de aanbouw van 1996/97 te herkennen aan de lichte kleur van het dak. Boven en onder het crematoriumgebouw de strooivelden. 
Rondom het eerste columbarium (midden) zijn van de eerste urnentuin enkele segmenten gerealiseerd. Rechts het tweede columbarium. 
Rechts naast het terrein van het Crematorium de volkstuintjes. De algemene begraafplaats loopt om het terrein van het Crematorium en 
de volkstuintjes heen. Links de Reeshof, boven het Wilhelminakanaal (Foto: Sky Pictures, Arnemuiden)
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Architect Ralphf van Gendt van Bo2 werkte de 
 tekeningen en plannen verder uit. Jan Roomer 
had een ontwerp gemaakt, dat behalve wat be-
treft de maatvoering van de ruimtes nagenoeg 
identiek was aan zijn ontwerp van de oude bouw. 
Ralphf van Gendt gaf hier een eigen interpretatie 
aan. Zijn uitgangspunt was dat het nieuwe ge-
deelte wel raakvlakken met de oude bouw moest 
hebben, maar toch net een tikje anders, wat eigen-
tijdser, kon zijn. Hij koos bijvoorbeeld voor een 
andere steensoort met een pittiger uitstraling. 
Hij scheidde de uit verschillende steensoorten 
opgetrokken oudbouw en nieuwbouw van elkaar 

door daartussen het kantoorgedeelte te plaatsen, 
dat van neutraal materiaal was opgebouwd. Aan 
de voorkant van het gebouw is daarvan een gla-
zen wand met daarachter een gang te zien, achter 
een smal tuingedeelte dat tussen beide gebouwen 
in ligt. In één moeite door loste hij zo de logis-
tieke kwestie op dat het kantoorgedeelte zoveel 
mogelijk aan het zicht moet zijn onttrokken van 
de mensen die naar de uitvaartdiensten gaan, 
maar dat er tegelijkertijd vanuit het kantoor zo-
veel mogelijk zicht op de omgeving moet zijn. 

Van Gendt handhaafde de opzet van de ruim-
tes in één bouwlaag en de wisselwerking tussen 

De eerste schets voor de nieuwbouw van de hand van architect Jan Roomer van BO2, zoals gepresenteerd in het rapport Onderzoek 
naar de haalbaarheid van de uitbreiding van het Crematorium Tilburg met een 2e aula in februari 2001. De nieuwbouw is gearceerd 
aangegeven. Links is de grenscorrectie tussen het crematoriumterrein en de begraafplaats getekend, die voor de nieuwbouw noodzakelijk 
was.
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buiten en binnen, die zo kenmerkend waren voor 
de oude bouw. Ook hij voorzag ruimtes binnenin 
het gebouw van een patio. Hij voerde de wissel-
werking wel verder door, omdat hij koos voor 
glazen wanden en ramen die tot op de grond 
reikten. Zo bracht hij meer licht en lucht in de 
ruimtes. Het kantoor lijkt er bijvoorbeeld veel 
groter door. Hij verbond de oudbouw en nieuw-
bouw door een synergie in materialen. Omdat 
hij voor de nieuwbouw koperen daklijsten had 
gekozen, werd de witte trespa dakrand van de 
oudbouw door koper vervangen. De gekleurde 
glas-in-lood ramen in de tweede aula werden op 
zijn voorstel in de vorm van voorzetramen ook 
in de eerste aula aangebracht. Zo creëerde hij een 
visuele eenheid. 

De tweede aula bood 162 zitplaatsen. Aan 
de technische kant van de inrichting werd ruim 

Het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw van architect Ralphf van Gendt van BO2.

De ingang naar het kantoor tussen de nieuwbouw (links) en de 
oudbouw (rechts).
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aandacht besteed. Zo kwam er een infozuil aan 
het begin van het terrein, waarop de naam van de 
overledene, de aanvangstijd van de plechtigheid 
en de betreffende aula werden aangegeven. Deze 
informatie werd op displays bij de ingang van elk 
gebouw herhaald. Een digitale muziekinstallatie  
verzorgde de muziek voor beide aula’s en had 
meer dan duizend muziekstukken in het bestand. 
In de nieuwe aula konden op een plasmascherm 
foto’s, video’s, PowerPoint-presentaties of dvd’s 
geprojecteerd worden. Zo kon bijvoorbeeld het 
levensverhaal van de overledene in beeld worden 
gebracht. Nabestaanden kregen de  mogelijkheid 
een video of dvd van de plechtigheid te laten op-
nemen, als herinnering voor later of om familie-
leden of vrienden die de uitvaart hadden moeten 
missen, toch iets ervan te laten meebeleven. In 
de ontvangst- en condoleanceruimte kon via een 
scherm de dienst gevolgd worden: de oplossing 
voor zeer drukbezochte uitvaarten waarbij de 
aula niet voldoende ruimte bood om alle gasten 
te herbergen. Een bake-off oven in de keuken 
maakte het voeren van een uitgebreider assor-
timent hapjes tijdens de condoleance mogelijk. 
Door dit alles kon een betere service aan de na-
bestaanden worden geboden en werd tegemoet 
gekomen aan hun groeiende behoefte de uitvaart 
zelf (mede) te kunnen vormgeven. Daarbij paste 
ook de vleugel die in de tweede aula kwam te 
staan. De behoefte aan levende muziek tijdens de 
dienst was sterk toegenomen in de jaren daarvoor, 
zodat tientallen keren per jaar een huur piano in 
de aula moest worden geplaatst. De vleugel kon 
door de nabestaanden worden gebruikt om zelf 
te musiceren of daarvoor een pianist in te huren. 
Een vleugel is multi-inzetbaar. Hij is geschikt als 
solo-instrument, maar kan ook als begeleidings-
instrument dienen. 

Voor de bouw was opnieuw de Tilburgse 
aannemer Heerkens van Bavel aangetrokken, 
die ook het eerste gebouw had neergezet. Op 22 
 augustus 2002 gaven directeur Anton Egberts 
en voor zitter van het Stichtingsbestuur Gerard 
van Logtestijn het startsein door symbolisch de 

eerste paal te slaan. Symbolisch, want heien was 
 helemaal niet nodig. De bodemstructuur was 
stevig genoeg om op zand te kunnen bouwen. 
Tijdens de bouw voerde Egberts de dagelijkse be-
sprekingen met architect en aannemer en hield 
Kees den Dekker  op afstand toezicht namens het 
Stichtingsbestuur. Nieuwbouw zo vlak naast de 
deur kon natuurlijk hinderlijk lawaai produceren 
dat de diensten kon verstoren. Daarom was op de 
bouw een rode lamp geïnstalleerd, die vanuit het 
crematoriumkantoor kon worden bediend. Bij 
geluidsoverlast tijdens de uitvaart werd de lamp 
aangezet en stopten de bouwvakkers. De nieuw-
bouw bleef keurig binnen het budget van tien à 

Vooraanzicht van het Crematorium met links de nieuwbouw 
van 2003, rechts de oudbouw en ertussenin de glazen gang als 
neutraal verbindend element.

De aula in de nieuwbouw heeft glas-in-lood ramen.
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elf miljoen gulden (inmiddels omgerekend naar 
4,5 miljoen euro) en was in de herfst van 2003 
klaar.

Burgemeester Johan Stekelenburg van Til-
burg zou in oktober de nieuwbouw openen, 
maar  overleed enkele weken voor de vastgestelde  

datum. Toen bleek dat hij gecremeerd wilde 
worden, werd besloten dat zijn uitvaartdienst 
de eerste zou zijn in de nieuwe aula. Aannemer 
Heerkens van Bavel en het personeel van het 
Crema torium werkten snoeihard om de aula eer-
der dan gepland bedrijfsklaar te krijgen. De uit-
vaart vond plaats op 29 september. Het werd een 
indrukwekkende plechtigheid. Hoewel het een 
besloten uitvaart was, kwamen er toch ongeveer 
tweehonderd mensen. Die werden met bussen 
aangevoerd; ze kwamen uit het hele land.

Locoburgemeester Els Aarts verrichtte op 28 
november 2003 de officiële opening. Dat deed zij 
door een plasmascherm aan te zetten, waarop 
een bij de gelegenheid passend gedicht te zien en 
horen was van Jace van de Ven, toen stadsdichter  
van Tilburg. De opening werd kort tevoren aan-
gekondigd in artikelen over de nieuwbouw in 
de regionale pers, bijvoorbeeld in Het Brabants 
Dagblad. Daarin werd ook vermeld dat belang-
stellenden de nieuwbouw op de open dagen van 
11 en 18 januari 2004 met eigen ogen konden  
komen bekijken. 

De nieuwbouw was in bedrijf. Omdat het 
Crematorium ruimer in zijn jasje zat, was het 
vanaf toen mogelijk de auladienst te verlengen 
tot drie kwartier en de condoleance tot een uur. 
Dat was nodig, omdat het aantal mensen dat de 
auladienst en condoleance bezocht sterk toenam 
vanwege het steeds vaker achterwege blijven van 
een uitvaartdienst in de kerk. Ook werd hiermee 
tegemoet gekomen aan de behoefte van veel na-
bestaanden om wat meer werk te kunnen maken 
van een persoonlijke invulling van de dienst. Er 
was plaats voor negen crematies per dag, vijf in 
de eerste aula, vier in de tweede. De prognoses 
betreffende het rendement uit het rapport van 
2001 kwamen uit. Het Crematorium draaide en-
kele jaren met verlies en maakte vanaf 2006 weer 
winst. De cijfers bleken zelfs iets beter dan ver-
wacht.

Daarmee was het bouwen voor het Crema-
torium niet over. In 2005 werd in de Werkgroep 
Investeringen gesproken over het filterconvenant 

Een infozuil met digitale 
display wijst sinds de 
nieuwbouw bezoekers 
de weg.

Directeur Anton Egberts (links met helm) en voorzitter van 
de Stichting Gerard van Logtestijn (midden met helm) bij het 
symbolisch heien van de eerste paal, waarmee op 22 augustus 
2002 de nieuwbouw van start ging. Tussen hen in aannemer 
Bert Heerkens.
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dat de Landelijke Vereniging van Crematoria in 
dat jaar sloot met het Ministerie van VROM, 
met als doel de uitstoot van kwik door crema-
toria terug te brengen tot 0,2 mg/m3. Uiterlijk 31 
december 2008 moest het crematorium met een 
kwikfi lter zijn uitgerust. Nu er toch in zo’n  fi lter 
geïnvesteerd moest worden, leek het interessant 
hieraan een warmteterugwininstallatie te kop-
pelen, waarbij het verwarmde koelwater uit de 
fi lterinstallatie wordt opgeslagen in water tanks 
om van daaruit gelijkmatige distributie van het 
warme water door de verwarmings leidingen 
te verzekeren. Daarbij diende zich een ethisch  
vraagstuk aan: mag je warmte die vrijkomt bij 
het verbranden van een overledene wel aan-
wenden voor de verwarming van een gebouw? 
De meerder heid van het Stichtingsbestuur vond 
van wel. De warmte zou anders gewoon de lucht 
in gaan en kon nu een nuttig doel dienen, dat 
ook maatschappelijk van belang was vanwege de 
energiebesparing.

Het crematorium in Assen gebruikte de 
warmte van het koelwater van de hete lucht uit 
de ovens toen al voor de verwarming van het ge-
bouw door middel van een buff ersysteem. Een 
afvaardiging van het Crematorium Tilburg ging 
er kijken. De Assense directeur was werktuig-

Vanwege de vele genodigden bij de opening van de nieuwbouw 
is de schuifdeur tussen de ontvangstruimte en de koffi  ekamer 
geopend.

mateloos ver weg ben jij
maar nu in de zaal de mensen
hoorbaar zwijgen allemaal
weer even zo dichtbij

je kist met bloemen overdekt
zacht begint muziek te spelen
ragfi jn licht naar binnen valt
de hele ruimte toont respect

aan het raam de herfst verglijdt
ijs zal straks de linten bleken
overleeft de tijd de liefde
of toch de liefde, lief, de tijd?

laat nu niemand nog iets zeggen
want al wat iemand dierbaar is
raakt in vergetelheid, maar …

hier durf ik je neer te leggen

Jace van de Ven
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‘Wat ik zelf heel erg vond, was dat de medewerkers zo slecht waren ondergebracht.’

Kees den Dekker, bestuurslid van de Stichting (1999heden)

Na mijn studie chemische technologie in Delft ben 
ik in bedrijfskundige functies beland, onder andere 

bij Philips en Gist Brocades. In 1973 kwam ik in dienst bij 
IFF in Tilburg, waar ik vanaf 1991 tot mijn pensionering in 
1999 bedrijfsdirecteur was.
Vanuit IFF zat ik in het bestuur van de MiddenBrabant 
sectie van de BrabantsZeeuwse Werkgeversvereniging. 
Daar leerde ik Gerard van Logtesteijn kennen, die toen 
voorzitter was van de Stichting. Hij vroeg of ik bestuurs
lid wilde worden. Er was iemand nodig met een tech
nische, bedrijfskundige achtergrond en bijbehorende 
contacten. Ik was net met pensioen en had nog wel wat 
energie en ambitie over. Het Crematorium vond ik wel 
aantrekkelijk: het was een bedrijf, maar dan met een 
 ideologische kant. 
 Meteen bij mijn eerste bestuursvergadering kwam ik in de 
Werkgroep Investeringen. Daar ging het toen over grote 
dingen. Zo waren er problemen met de lucht circulatie. 
Dan praatte je wel over een miljoen gulden. Het bestuur 
van de Stichting dacht toen nogal conservatief en was 
bang dat zulke investeringen nooit terug verdiend konden 
worden. Collega Toon Zwegers drong aan op een plan
ning over langere termijn. We moesten ons principiëler 
op de toekomst gaan richten. Al snel werd duidelijk dat 
we gezien het toenemende aantal crematies ruimte te
kort kwamen. Even is toen in het bestuur gediscussieerd 
over een tweede crematorium. Maar al snel ging het over 

uitbreiding met 
een tweede aula 
en andere ruim
tes. 
Wat ik zelf heel 
erg vond, was dat 
de medewerkers 
zo slecht waren 
ondergebracht. 
In hokjes eigen
lijk, annexen. Dat 
vond ik beneden 
alle peil. Zelfs de 
directeur zat in 

een piepklein kamertje waar dan ook nog de verkoop 
van de assieraden en de grafjes een plaats moest krijgen. 
De Stichting kon toen niet op het Crematorium ver
gaderen, omdat daar geen plek voor te vinden was.
We betrokken architectenbureau Bo2, de opvolger van 
Buro Bollen dat het Crematorium indertijd had gebouwd, 
bij de plannen. In februari 2001 verscheen ons rapport 
en besloot de Stichting groen licht te geven. De echte 
bouw begon in 2002. Het was mijn taak meer op afstand 
toezicht te houden vanuit het bestuur. De nieuwbouw 
bleef keurig binnen het geschatte budget en was in de 
herfst van 2003 klaar. De prognose in ons rapport kwam 
uit: twee jaar fors verlies en daarna een verbetering. De 
cijfers bleken vanaf 2007 zelfs iets beter dan verwacht.
Mijn tweede grote project was de filterinstallatie met 
de daaraan gekoppelde warmteterugwinning. Milieu
wetgeving verplichtte ons tot het installeren van een 
kwikfilter vóór 31 december 2008. Een aanzienlijk inves
tering die voor alle crematoria gold, dus gelukkig niet 
alleen ons op extra kosten zette. We besloten een groep 
studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven 
een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de 
mogelijkheid het koelwater van de lucht uit de ovens 
te gebruiken voor verwarming van het gebouw in de 
winter en koeling in de zomer. Ook het installatiebedrijf 
GTI dat onze verwarming en ketels onderhoudt, liet zijn 
ingenieurs  rekenen. Het kwam erop neer dat het rende
ment van de verwarming redelijk was, maar de koeling 
bleek echt te duur. Ook hier is de planning gehaald: op  
1 oktober 2008 was de installatie klaar. De kosten bleven 
bijna binnen prognose.
De organisatie staat nu goed op poten. Voor de toekomst 
zou ik willen dat we meer dienstverlening bieden, breder 
ook. Ik denk bijvoorbeeld aan een betere bezetting van 
de bestaande aula’s en het realiseren van een kleinere 
aula en een eenvoudig restaurant. En misschien zou het 
een logische stap zijn de begraafplaats erbij te betrek
ken om zo een compleet uitvaartpakket te kunnen aan
bieden. We moeten wel goed afwegen of investeren de 
juiste keuze is. Want er komen waarschijnlijk crematoria 
in Hilvarenbeek en Oosterhout. 
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bouwkundige en had de installatie zelf gebouwd. 
Hij wist de technische en milieuvriendelijke kant 
van het project uitstekend te belichten, maar had 
nauwelijks een antwoord op de vraag of de in-
stallatie ook rendabel was. De Stichting was wel 
overtuigd van het milieubelang, maar wenste lie-
ver geen verlies te maken. 

Kees den Dekker werd verzocht te gaan vra-
gen of dit misschien een interessante afstudeer-
opdracht kon zijn voor studenten van de Tech-
nische Universiteit Eindhoven (TUE). Daar was 
men enthousiast over dit bijzondere vraagstuk. 
Studenten uit diverse disciplines voerden een 
haalbaarheidsonderzoek uit onder leiding van 
twee docenten. De studie werd in mei 2007 ge-
presenteerd. De conclusie luidde dat mogelijk 
niet alleen warmteterugwinning, maar ook op-
wekking van koude voor ventilatie economisch 

interessant zou kunnen zijn. Het ingenieurs- en 
installatiebedrijf GTI (nu Cofely) dat de ver-
warming en de ketels van het crematorium 
onderhield, werd gevraagd drie opties door te 
rekenen: het filter zonder warmteterugwin-
ning, met warmteterugwinning en met zowel 
warmte terugwinning als koudeopwekking. GTI 
adviseerde in oktober 2007 de tweede optie te 
kiezen. Het opwekken van koude bleek niet ren-
dabel. Het rendement van het verwarmingsdeel 
was redelijk, zij het bedrijfseconomisch niet erg 
aantrekkelijk: afhankelijk van de gasprijs zou 
de investering zijn terugverdiend in circa negen 
jaar. De Stichting gaf toch toestemming vanuit 
het oogpunt van maatschappelijk verantwoord 
onder nemen en het milieubelang. Het totale pro-
ject van filter en warmteterugwinning was be-
groot op iets meer dan een miljoen euro.

De aanbouw met de kwikfilterinstallatie met warmtebuffer, 
gezien vanuit de nieuwe urnentuin. Rechts de fietsenstalling 
voor het personeel.

De grote opslagvaten van de warmtebuffer die aan de 
kwikfilterinstallatie is gekoppeld.
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In januari 2008 ging een projectgroep van start 
die de bouw zou gaan begeleiden. Daarin za-
ten Stichtingsbestuurslid Kees den Dekker en 
directeur Mariëlle van den Heuvel namens het 
Crema torium, technisch adviseur ing. G. Cloo 
en ver tegenwoordigers van aannemersbedrijf 
Olijslagers uit Veghel, Facultatieve Technologies 
(ontwerper en leverancier van het filter), GTI 

en het architectenbureau Bo2. De coördinatie 
en leiding van de bouw kwamen in handen van  
H. van Huijgevoort van GTI. In april 2008 waren 
de benodigde vergunningen aangevraagd en kon 
de bouw van start gaan. De muren zouden van 
dezelfde steensoort worden opgetrokken als bij 
de nieuwbouw van 2003 gebruikt was, maar deze 
stenen bleken niet meer leverbaar. In overleg 
met de architect werd een passend alter natief ge-
vonden. Het grootste probleem was dat de grond-
structuur niet gelijk bleek te zijn aan die waar de 
nieuwbouw op gezet was, zoals wel verwacht was. 
De structuur was niet sterk genoeg om de zware 
installaties te kunnen dragen. Bodemonderzoek 
gevolgd door grondversteviging bracht uitkomst, 
maar dat betekende wel een over schrijding van 
de begroting met 25.000 euro. Door een goede 
coördinatie van het gecompliceerde project kon 
de sluiting van het crematorium tijdens de instal-
latie van alle apparatuur tot slechts één dag be-
perkt blijven. Begin oktober kon worden begon-
nen met het testen van de warmteterugwinning 
en het filter. De planning werd ruim gehaald. 
Achteraan het nieuwe gedeelte was in één moeite 
door ook een afsluitbare fietsenstalling voor het 
personeel gerealiseerd.

Uitbreiding van de werkzaamheden 

Niet alleen de gebouwen van het Crematorium 
werden uitgebreid, dat gold ook voor de werk-
zaamheden. Het aantal crematies steeg enorm. 
Werd voor de start van het Crematorium in 1986 
nog slechts 42 procent van de overledenen in Til-
burg en omstreken gecremeerd, in 2008 was dat 
toegenomen tot ongeveer 65 procent. Die stijging 
is ook terug te vinden in de jaarcijfers van het 
crematorium. In december 1986 en het jaar 1987 
samen kreeg het crematorium 886 crematies te 
verwerken, in 2008 waren dat er 1684, bijna een 
verdubbeling. Van de crematies in 2008 betrof 66 
procent overledenen uit de gemeente Tilburg (in-
clusief Berkel-Enschot en Udenhout), 19 procent 

Overzicht van de crematies in het 
Crematorium Tilburg en Omstreken 

1986-2008

jaar aantal crematies aantal crematies 
cumulatief per jaar

1986 61 61

1987 886 825

1988 1.806 920

1989 2.793 987

1990 3.832 1.039

1991 4.992 1.160

1992 6.239 1.247

1993 7.495 1.256

1994 8.745 1.250

1995 10.065 1.320

1996 11.444 1.379

1997 12.850 1.406

1998 14.270 1.420

1999 15.773 1.503

2000 17.270 1.497

2001 18.765 1.495

2002 20.255 1.490

2003 21.711 1.456

2004 23.208 1.497

2005 24.671 1.463

2006 26.183 1.512

2007 27.786 1.603

2008 29.470 1.684
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overledenen uit het gebied rond Tilburg (Don-
gen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand en 
Oisterwijk) en 14 procent overledenen uit andere 
gebieden. In enkele gevallen ging het om over-
ledenen uit België. Met de stijging van het aan-
tal crematies namen de werkzaamheden in aula, 
keuken, condoleanceruimte en ovenruimte en op 
kantoor natuurlijk navenant toe. 

De Wet van 26 maart 1998 tot Wijziging van de 
Wet op de Lijkbezorging van 1991 was de aan-
leiding tot uitbreiding van de werkzaamheden 
met nieuwe activiteiten. Deze wet verruimde de 
mogelijkheden voor de asbestemming. Daarvoor 
konden de nabestaanden kiezen tussen het uit-
strooien van de as of het plaatsen van de as in 
een standaardurn in het columbarium. Na de 
wetswijziging van 1998 konden zij de as ook mee 
naar huis nemen. Ook mocht de as desgewenst 
verdeeld worden over meerdere bestemmingen. 
Aanvankelijk besprak de uitvaartondernemer 
de verschillende mogelijkheden met de verant-
woordelijke nabestaande die dan vrijwel meteen 
een keus moest maken. Veel nabestaanden von-
den het moeilijk in die hectische periode net na 
een overlijden hun keuze te bepalen. Het kwam 
regelmatig voor dat zij er later spijt van had-
den. Daarom besloot directeur Anton Egberts 
in overleg met het Stichtingsbestuur deze aan-
gelegenheid in eigen hand te nemen. Het Crema-
torium stuurde de nabestaanden een maand na 
de uitvaart een brief met een overzicht van de 
mogelijkheden. Dan was het wat rustiger en kon-
den ze een weloverwogen keuze maken. Indien 
ze dan nog niet konden beslissen, mochten ze de 
as een half jaar bijzetten in de algemene nis van 
het Crematorium. Het Crematorium verstrekte 
desgewenst adviezen en probeerde ook te be-
middelen als binnen de familie de neuzen niet in 
dezelfde richting stonden. De afdeling crematies 
kreeg er flink wat werk bij.

De wet van 1998 opende ook anderszins 
nieuwe perspectieven. Het was nu mogelijk als 
herinnering aan de overledene een deel van de 

Overzicht van de crematies in het 
Crematorium Tilburg en Omstreken in 

2007 en 2008

Herkomst 2008 2007 verschil

Gemeente Tilburg

Tilburg 1.065 1.053 12

BerkelEnschot 29 25 4

Udenhout 25 13 12

Totaal 1.119 1.091 28

Rond Tilburg

Dongen 102 97 5

Goirle 122 90 32

Hilvarenbeek 24 43 19

Loon op Zand 28 15 13

Oisterwijk 38 35 3

Totaal 314 280 34

Overige gebieden

Oosterhout 10 12 2

Overige locaties 232 214 18

Totaal 242 226 16

Buitenland

België 9 6 3

Overige landen 0 0 0

Totaal crematies 1.684 1.603 81

Prognose crematies 1.560 1.520 40
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as in een sieraad of een kunstobject te verwerken. 
Het Crematorium begon met de verkoop van 
deze artikelen en van grotere sierurnen waar de 
totale asresten in pasten. De vraag hiernaar was 
zo groot dat directeur Anton Egberts al gauw de 
assistentie van Hannie van Gorkom, Marian van 
Hest en Tilly Wittens van de restauratieve dienst 
inriep. Wegens ziekte viel de hulp van Marian 
van Hest al snel weg, maar beide andere dames 
kregen steeds meer te doen in de verkoop van 
 gedenktekens

Een stijgende vraag was er ook naar de vol-
gende loot aan de stam: de urnengrafjes. Wie 
vroeger koos voor cremeren, wilde dus geen graf. 
Anders koos hij of zij wel voor een begrafenis. 
Langzamerhand veranderde de stemming. Het 
uitstrooien van de as verloor aan populariteit. Er 
kwam meer behoefte aan herdenking, aan een 
plek om naartoe te gaan. Niet iedereen was in dit 
opzicht gelukkig met een kleine nis in de muur, 
waarin behalve voor een urn weinig ruimte was 
voor bloemen, planten en andere objecten om de 
overledene te gedenken. In deze tijd van indivi-
dualisering van herdenken en rouw vonden velen 
zo’n kleine plek te midden van vele andere over-

ledenen niet persoonlijk genoeg. Van de andere 
kant wilde ook niet iedereen de as van dierbaren 
in de huiskamer bewaren. De combinatie van 
cremeren en begraven was niet langer ondenk-
baar. Op aandringen van Kees Verberk en Wim 
Lagemaat, bestuursleden van de Stichting, werd 
in 1999 besloten voortaan in het Crematorium 
ook deze mogelijkheid aan te bieden. Verberk 
voelde zelf veel voor deze combinatie. Hij stierf 
op 13 december 1998 en was de eerste wiens as in 
zo’n grafje werd bijgezet. 

Met de nieuwbouw van 2003 was de capa-
citeit van het Crematorium flink uitgebreid. 
Daarom kon het Crematorium vanaf toen een 
nieuwe activiteit toevoegen: het ter beschikking 
stellen van de aula’s voor de uitvaartdienst van 
overledenen die niet gecremeerd, maar begraven 
werden. Hier was vraag naar onder degenen die 
niet kozen voor een kerkelijke uitvaart, maar wel 
voor begraven. Meestal ging het om een begra-
fenis op begraafplaats Hoflaan, direct naast het 
Crema torium. Tussen de auladienst en de con-
doleance in de koffiekamer van het Crematorium  
vond dan de begrafenis plaats, waarvoor in over-
leg met de uitvaartondernemer een door de fa-
milie gewenste tijd werd uitgetrokken. In het 

In het allereerste urnengrafje in de eerste urnentuin rust Kees 
Verberk die vanaf 1985 tot zijn overlijden in 1998 lid was van 
het Stichtingsbestuur Crematorium Tilburg en deel uitmaakte 
van diverse bouwcommissies en managementcommissies.

Overzicht van uitvaartdiensten in het 
Crematorium Tilburg en Omstreken 

voor overledenen die begraven worden, 
2003 t/m 2008

jaar aantal

2003 2

2004 22

2005 20

2006 28

2007 27

2008 27
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‘Ik zit hier niet in de eerste plaats om iets te verkopen, 
maar om mee te denken over een passende manier van herdenken.’

Tilly Wittensvan Rijswijk, medewerkster afdeling gedenktekens (2007heden), 
voorheen medewerkster restauratieve dienst (19862007)

Voor m’n trouwen werkte ik bij de PTT en als bij
verdienste in de lunchroom van de schouwburg. 

Toen was het nog gebruikelijk dat je na je huwelijk thuis 
bleef en voor de kinderen zorgde. Dat heb ik ook gedaan. 
Maar toen de kinderen groter werden, wilde ik weer 
aan de slag. Ik had gehoord dat dicht bij mij in de buurt 
een zwembad zou komen. Ik had drie zwemdiploma’s 
en wilde wel badjuffrouw worden, dus ik belde de ge
meente. Daar zeiden ze dat er wel sprake was geweest 
van een zwembad, maar dat het een crematorium werd. 
Toen heb ik daar gesolliciteerd. Ik moest eerst een week 
proefdraaien bij het crematorium in Breda. Dat was heel 
druk; je maakte dagen van half zeven tot half zes. Ik werd 
aangenomen, op 20 oktober 1986. Mijn contract ging een 
paar weken later in.
Mijn man dacht dat ik het emotioneel niet zou volhouden.  
Maar dat viel wel mee. Al was het soms wel moeilijk, bij
voorbeeld als je in de aula hoorde dat iemand was over
leden aan een ziekte waar jij zelf ook mee te maken had 
gehad. Dan komt het dichtbij jezelf. De mensen vragen 
wel: ‘Als je hier zo lang werkt, word je dan niet harder?’ 
Dat is niet zo, beslist niet, al leer je wel je emoties wat 
meer te bedwingen. 
We hadden in het begin maar één koffiekamer, één 
 ontvangstruimte. Wij moesten dus steeds heel snel wer
ken om alles weer in orde te hebben voor de volgende 
uitvaartdienst. Hoe lang je over de broodjes deed, dat 
werd toen bijgehouden. Je moest er in een uur twee
honderd klaar hebben. Dat haalden we wel. 
Als het een drukke uitvaart was, werd je soms gebeld of 
je even kon komen. Dan liet je thuis de stofzuiger maar 
gewoon staan. De heren hielpen dan ook mee. En de 
uitvaartleider rekte de dienst een beetje, zodat we net 
genoeg tijd hadden. Het was één familie hier. Wederzijds 
hielpen we elkaar, dat vloeide in elkaar over. We hadden 
ook veel plezier samen. We speelden bijvoorbeeld het tv
programma Verborgen Camera na. Gingen we stof zuigen 
terwijl je zogenaamd laserstralen moest ont wijken. Dat 
heb je nodig als uitlaatklep.

Rond 1998 veranderde mijn werk. Samen met mijn col
lega Hannie van Gorkom begon ik met de gedenktekens. 
Eerst alleen assieraden. Later kwamen daar de urnen
grafjes bij. We wisselden dat werk af met keuken en 
auladienst. Stond je in de keuken en dan kwam er een 
telefoongesprek over de gedenktekens tussendoor. Daar 
waren de collega’s niet blij mee natuurlijk. Dat is opgelost 
toen we in 2007 een aparte afdeling zijn geworden. 
Het koffie brengen was ook wel leuk werk, maar dit is 
leuker. Ons doel is dat de nabestaanden tevreden de 
deur uitgaan. Ik zit hier niet in de eerste plaats om iets 
te verkopen, maar om mee te denken over een pas
sende manier van herdenken. En dat mag gelukkig van 
onze directeur. Ook mensen die niet zoveel geld te be
steden hebben, willen graag een mooi aandenken. Voor 
hen moet er toch ook iets mogelijk zijn? Als zij zelf een 
mooie vaas of pot kopen, vullen wij die ook, als hij maar 
goed afsluitbaar is. Het hoeft niet duur te zijn: een vaas 
die ze al hebben, kan voor de nabestaanden misschien 
nog wel dierbaarder zijn dan een nieuwe.
Voor ons is de toekomst net begonnen. We zijn echt 
apentrots dat we dit werk doen. En dat we hebben ge
leerd onze eigen administratie af te handelen. Daar kre
gen we laatst een complimentje over. Dat doet je goed. 
Zo wil ik graag doorwerken tot mijn pensioen.
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geval dat de begrafenis op een andere begraaf-
plaats plaatsvond, sloot de condoleance om logis-
tieke redenen meteen achter de auladienst aan. 
Daarna volgde dan de teraardebestelling van de 
overledene. Ook financiële overwegingen speel-
den een rol bij het besluit de aula open te stellen 
voor begrafenissen. Het was zaak de capaciteit zo 
optimaal mogelijk te benutten om de grote inves-
teringen terug te verdienen. Bovendien werd zo 
voorzichtig gepreludeerd op een eventuele uit-
breiding in de toekomst met een begraafplaats 
onder de Stichting. In vergelijking tot de crema-
ties gaat het tot nu om kleine aantallen. 

De gevolgen van de groei

De uitbreiding van het crematoriumgebouw met 
een tweede garderobe bij de ontvangstruimte, 
een koffiekamer en een keuken betekende voor 
het personeel een welkome verlichting van de 
werkdruk, al bleef het hard werken vanwege 
de groei van het aantal crematies. Er werd ook 
nieuw personeel aangenomen. In 1996/97 kwa-
men twee dames het team versterken. Zij werden 
meteen opgenomen in het team. ‘Dat was geen 
probleem.’ Beide dames leerden ook de ont-
vangst en de auladienst te doen. In 1998 werden 
twee extra heren aangesteld, die eveneens in het 
team werden ingepast. Dat laatste werd een stuk 
lastiger, toen er rond de nieuwbouw van 2003 in 
een korte periode heel veel mensen bijkwamen. 
De nieuwkomers hadden vanzelfsprekend niet 
dezelfde band met het Crematorium als degenen 
die in het hechte team van het begin hadden ge-
werkt. Het opbouwen van persoonlijke relaties 
met zoveel nieuwe mensen tegelijk was niet een-
voudig, al was het alleen al vanwege het nu veel 
grotere pand. Zoals Leo Werdekker opmerkte: 
‘Je zag elkaar niet altijd meer, in ieder geval niet 
iedere dag.’ 

Voor de oudgedienden was het moeilijk aan 
de nieuwe situatie te wennen. Dat gold zeker 
voor Tilly Wittens en Hannie van Gorkom. Zij 

hadden niet alleen te maken met een toevloed 
aan nieuwe collega’s en de komst van een nieuw 
hoofd van de restauratieve dienst, maar ook 
met veranderingen in hun werkzaamheden. Zij 
werden ingezet als adviseurs in gedenktekens: 
 as sieraden, sierurnen en urnengrafjes. Jarenlang 
deden ze om en om de ene maand dit advieswerk 
en de andere maand poetsen, keuken, ontvangst 
en aula plus de afwikkeling van het advieswerk 
van de maand daarvoor. Met name dat laat-
ste zorgde voor wrijving met de collega’s, want 
dat betekende dat tussen de restauratieve werk-
zaamheden door telefoontjes van klanten moes-
ten worden afgehandeld. Dat konden ze moeilijk 
van elkaar overnemen, omdat de meeste klanten 
graag wilden spreken met de persoon die ze ken-
den uit eerdere contacten. Vanwege de gestegen 
verkoopcijfers was het in 2007 mogelijk beide 
dames aan te stellen als adviseur gedenktekens 
en daar een aparte afdeling voor te creëren. Met 
deze oplossing waren alle partijen gelukkig. 

Voor Truus Brouwers, hoofd van de huis-
houdelijke en restauratieve dienst, betekende de 
nieuwbouw een omslagpunt in haar werk. Het 
verdelen van de uren over de oproepkrachten werd 
ingewikkelder, niet alleen door het toe genomen 
aantal dames, maar ook omdat niet alle dames 
hetzelfde aantal gemiddelde uren op jaarbasis in 
hun contract hadden staan. Daarbij kwam bij dat 
de later aangetrokken dames niet werden in gezet 
voor de ontvangst en de auladienst. Ook het doen 
van de bestellingen en de contacten met de leve-
ranciers kostten meer tijd. Ze was steeds langer 
bezig met het kantoorwerk en kon niet meer alle 
dagen zelf met de dames meewerken. Toen Truus 
Brouwers in 2004 vervroegd uittrad, werd ze op-
gevolgd door Jeff Brouwers. Hij erfde de lastige 
constructie van drie groepen dames: de oud-
gedienden met 1200, de starters uit 1996/97 met 
960 en de nieuwbouwlichting met 720 garantie-
uren op jaarbasis. In 2008 was dit probleem van 
de baan. De dames van 1200 uur promoveerden 
naar de afdeling gedenktekens. Nu hebben alle 
dames van de restauratieve dienst een contract 
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van 960 garantie-uren en worden ze allemaal 
voor alle werkzaamheden ingezet.

Ook de leiding over de andere activiteiten 
in het crematorium onderging de nodige ver-
anderingen. Beheerder Wil Marijnissen ging in 
1997 terug naar het crematorium in Breda. Hij 
werd opgevolgd door Harrie Kop, maar die werd 
ernstig ziek. Eerst werd intern een vervanger 
gezocht, maar toen het werk in verband met de 
verruimde mogelijkheden van de asbestemming 
drukker en gecompliceerder werd, besloot men 
uiteindelijk extern een opvolger te werven. In juli 
2001 werd Twan Paar benoemd, niet langer als 
beheerder, maar als Hoofd Afdeling Crematie-
activiteiten. Evenals bij de restauratieve dienst 
gingen coördinatie en planning een steeds groter 
deel uitmaken van de taken van het hoofd van 
deze afdeling. Met ingang van 2007 werd de pro-
fessionalisering van de beide leidinggevenden 
nog extra onderstreept, toen de nieuwe directeur 
Mariëlle van den Heuvel in plaats van de be-
naming ‘hoofd’ voor ‘manager’ koos. 

De uitbreiding van het gebouw, het personeel 
en de werkzaamheden maakte ook op bestuur-
lijk terrein professionalisering noodzakelijk. 
Aanvankelijk was het Stichtingsbestuur ook het 
bestuur van de BV. Kees Verberk en Anton Eg-
berts, de twee managers die namens het bestuur 
toezicht hielden op de BV, moesten in principe 
bij iedere beslissing overleggen met het voltallige 
Stichtingsbestuur. Alle bestuursleden waren ge-
rechtigd zich in iedere zaak te mengen, ook op 
terreinen waarvoor zij niet waren aangetrokken. 
Als gevolg daarvan duurden de discussies vaak 
lang, wat de besluitvorming vertraagde. Die ver-
traging vloeide echter vooral voort uit het feit dat 
het Stichtingsbestuur bestond uit ook anderszins 
drukbezette vrijwilligers die niet zo frequent 
konden vergaderen. Daardoor bleven ook drin-
gende kwesties vaak lang liggen, wachtend op 
de volgende vergaderdatum. Vooral Gerard van 
Logtestijn die Ton Poelman op 17 april 1997 als 
voorzitter van de Stichting was opgevolgd, drong 
aan op professionalisering. Om slagvaardiger 

te kunnen optreden werd de bestuursstructuur 
veranderd. Er werd een Crematoriumbestuur 
gevormd, dat bestond uit drie leden van het 
 Stichtingsbestuur. De voorzitter daarvan was 
tevens voorzitter van de Stichting en fungeerde 
zo als ‘linking pin’. In plaats van gedelegeerde 
managers werd een directeur benoemd, die zo-
wel verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering 
als bevoegd leidinggevende. De directeur legde 
verantwoording af aan het Crematoriumbestuur 
dat zich op zijn beurt voor ingrijpende zaken 
moest verantwoorden bij het Stichtingsbestuur. 
De directeur kon dus snel beslissingen nemen en 
handelen als dat gewenst was. Op 1 januari 1998 
werd Anton Egberts benoemd als de eerste direc-
teur. Op 1 februari 2007 werd Mariëlle van den 
Heuvel als zijn opvolger aangesteld.

Onder het personeel keerde na enkele ja-
ren het teamgevoel terug, zij het op een andere 
manier dan in de begintijd. De nieuwkomers 
ontwikkelden een eigen vorm van betrokken-
heid bij het Crematorium. Zij kregen hart voor 
hun werk. De oudgedienden accepteerden de 
veranderingen  als onlosmakelijk verbonden met 
de groei van het Crematorium. Al is er niet meer 
zoals vroeger een sterke band met iedereen, de 
nieuwe mensen zijn prima collega’s. De sfeer was 
goed en is dat nu ook nog.

De professionalisering van de leidinggevenden werd ook 
zichtbaar in de naam van hun functie.
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De medewerkers van de afdeling crematies 
doen veel meer dan de eigenlijke crematies al-
leen. Hun kantoor is het zenuwcentrum van het 
Crematorium, waar alle telefoontjes en mailtjes 
binnenkomen en de administratie wordt ver-
zorgd. Daar maken de uitvaartbegeleiders af-
spraken over datum en tijdstip van een uitvaart 
en de wensen van de nabestaanden, op basis 
waarvan de manager van de afdeling de plan-
ning opmaakt. Daar wordt de muziek voor de 
uitvaartdienst op de computer klaargezet. Direct 
voor en na de uitvaartdienst ontfermen mede-
werkers van de afdeling zich over de kist en de 
bloemen. Daarna voeren zij de eigenlijke crema-
tie uit, gevolgd door de behandeling van de as-
resten. Tot slot verzorgen zij de informatie over 
de asbestemming en voeren die ook uit. Vroe-
ger draaiden zij bovendien nog een aantal aula-
diensten, maar daar komen zij de laatste tijd veel 
minder aan toe vanwege de drukte in hun andere 
werk. De auladienst is nu grotendeels het terrein 
geworden van de dames van de restauratieve 
dienst en wordt om die reden in het hoofdstuk 
over die dienst besproken. 

De medewerkers van de afdeling crematies moe-
ten er bij hun werk representatief uitzien en her-
kenbaar zijn als personeel van het Crematorium. 
Daarom dragen de mannen allemaal dezelfde 
bedrijfskleding: een donkerblauw colbert met 
dito broek, een lichtblauw of wit overhemd, een 
blauwe das en zwarte schoenen. Bij warmte en 
zwaar werk mag het colbert achterwege blijven.

Eén medewerker van de afdeling, Ton Brou-
wers, heeft als speciale taak het onderhouden van 
de bloemen en planten op de urnengrafjes, in de 
columbaria en op de terpen. Daarnaast verricht 
hij allerlei hand- en spandiensten, zoals bood-
schappen doen en klusjes uitvoeren. Hij draagt 
geen bedrijfskleding.

Aanmelding en planning van 
crematies

Manager Twan Paar maakt de planning voor de 
crematies. Dat begint met de aanvraag van een 
uitvaartbegeleider voor een reservering van de 
aula voor een uitvaartdienst, vier à vijf dagen 
voordat de plechtigheid zal plaatsvinden. De 
uitvaart begeleider vermeldt om hoeveel mensen 
het ongeveer gaat en welke datum en aanvangs-
tijd de voorkeur hebben van de nabestaanden. 

4Afdeling crematies

Een van de ovens van het Crematorium. Rechts is nog een stukje 
te zien van de andere oven. De gele buizen transporteren de 
rook naar de kwikfilterinstallatie met warmtebuffer.
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Hij of zij kiest de aula die het best geschikt is voor 
deze uitvaart: aula 1 Aurora met 120 zitplaatsen 
of aula 2 Atrium met 162 stoelen. Alleen in Atri-
um is het mogelijk beeldopnamen te laten maken 
of de vleugel te gebruiken. De medewerker van 
de afdeling crematies die de aanvraag behan-
delt, kijkt of die aula op de gewenste dag en tijd 
nog open staat. Zo niet, dan wordt een andere 
keuze gemaakt. Daarbij moet rekening worden 
gehouden  met de wettelijke eis dat na een over-
lijden de uitvaart binnen vijf dagen moet hebben 
plaatsgevonden. Als de aula een dag later wel op 
het gewenste tijdstip beschikbaar is, kan bij de 
gemeente om uitstel worden gevraagd. 

Bij dit eerste contact tussen de uitvaart-
begeleider en een van de medewerkers van de 
afdeling crematies wordt ook vastgelegd of de 
nabestaanden opteren voor de gangbare tijd of 
dat ze een dubbele tijd willen boeken. Vóór de 
nieuwbouw van 2003, toen er nog maar één aula 
was, was de gangbare tijd voor de auladienst 
een half uur. Nu is dat drie kwartier. Vooral bij 
jonge overledenen wordt vaak voor de dubbele 
tijd gekozen, omdat er dan tijdens de dienst veel 
aan muziek, toespraken en andere herdenkings-
rituelen gedaan wordt en er vaak veel gasten zijn.

Ter bevestiging van de reservering van de aula 
vult de uitvaartbegeleider samen met een van de 
nabestaanden het opdrachtformulier in. De na-
bestaande die dit formulier tekent, geldt als de 
opdrachtgever voor de wet. Daarmee is hij of zij 
degene die later de asbestemming bepaalt. 

Op het opdrachtformulier wordt aangegeven 
of de nabestaanden ook van de koffiekamer ge-
bruik willen maken. Uiterlijk de dag voor de uit-
vaart zal plaatsvinden, geeft de uitvaartbegeleider 
de gewenste consumpties en de juiste aantallen 
door. Ook voor de koffiekamer kan weer een en-
kele of dubbele tijd geboekt worden. Vroeger was 
de vaste tijd in de koffiekamer een half uur. Na 
de komst van een tweede koffiekamer en keuken 
in 1996 is deze uitgebreid tot drie kwartier en na 
de nieuwbouw van 2003 verder verruimd tot een 
uur. De manager maakt op basis van de reserve-
ringen een rooster voor de bezetting van de twee 
aula’s en de drie koffiekamers en geeft dat door 
aan de manager van de restauratieve dienst, sa-
men met de bij de diverse condoleances gewenste 
consumpties. 

De eventuele speciale verlangens van de 
nabestaanden  met betrekking tot de opstelling 
in de aula of anderszins worden besproken en ge-
noteerd, zodat die in het werkschema van zowel 
de afdeling crematies als de restauratieve dienst 
kunnen worden opgenomen.

Muziek en opnames tijdens de 
auladienst

De afdeling crematies speelt nog een andere rol 
in de voorbereiding van een uitvaart. De mede-
werkers van die afdeling zorgen ervoor dat de 
gewenste muziek bij de dienst in de aula terecht 
komt. Die moet 24 uur voor de aanvang van de 
dienst bij hen worden aangeleverd om hen de tijd 
te geven alles piekfijn in orde te maken. Zo kun-
nen ze de nabestaanden kwaliteit garanderen. 
Zeker als die hun eigen muziek op verschillende 
geluidsdragers aanbieden, loopt er met het over-

De medewerkers van de afdeling crematies.
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‘Bij mij komen de verhalen gemakkelijk los.’

Ton Brouwers, hulp afdeling crematies (2001heden)

Mijn hele werkzame leven heb ik een dienend beroep 
gehad, in de zorg. De laatste jaren voor mijn pen

sioen was ik paviljoencoördinator in een instelling voor 
meervoudig gehandicapten. Daar had ik de verantwoor
delijkheid voor 36 bewoners en 30 personeelsleden. Mijn 
vrouw werkte als hoofd van de huishoudelijke en res
tauratieve dienst bij het Crematorium. Via haar kwam ik 
daar ook terecht, als zaterdaghulp.
 Intussen werk ik al jaren op maandag, woensdag en vrij
dag, een paar uur per dag. Ik zorg ervoor dat de tuin er 
netjes uitziet. Niet het grote werk zoals gras maaien en 
bomen snoeien, dat doet een hoveniersbedrijf. Ik houd 
de columbaria en de grafjes bij. Ik ruim de verwelkte 
bloemen op, ook van de terpen. Laatst waren hier men
sen uit Amsterdam. Die waren verrast dat het er hier 
zo goed uitzag. Dat was een heel verschil met wat ze 
gewend waren, zeiden ze. Dat is dan prettig om te horen.
 Eigenlijk mogen de mensen die een grafje huren alleen 
bloemen en andere versierselen plaatsen in een recht
hoekig afgekaderd stukje grond. Dat staat in het contract 
dat ze afsluiten. Daar zijn we nu wat soepeler mee dan 
vroeger, vooral met speciale dagen waarop veel mensen 
naar de grafjes komen, zoals Moederdag, Vaderdag en 
kerst. En er komen ook wel vrienden en bekenden bloe
men brengen, die van het contract geen weet hebben. 
Die mogen ook hun herdenking hebben. Daarom laat ik 
bloemen en planten ook buiten het kader een tijdlang 
staan, zolang het maar geen rommeltje wordt.
 Behalve het tuinwerk doe ik allerlei boodschappen voor 
de mannen op kantoor. Die kunnen daar moeilijk voor 
de deur uit, omdat ze het te druk hebben met andere 
werkzaamheden. Ik lever bijvoorbeeld de asbussen af bij 
particulieren en koop nieuwe lampen. Daar zijn heel veel 
verschillende soorten van in het crematorium. En ik help 
als een stopcontact het niet doet of er een nieuwe bel 
moet komen.

 Ik ben nu 69 jaar en roep al een tijdje: ‘Als jullie vinden 
dat ik moet stoppen, dan zeg je ’t maar.’ Maar ik hoop 
dat dat nog even duurt, want ik doe dit werk graag. Een 

van de leuke dingen is de omgang met de mannen op 
kantoor, die hebben wel humor. Verder zie ik het werk 
als lichaamsbeweging voor de bovenkant van mijn lijf. De 
onderkant onderhoud ik op de racefiets. Ik kan moeilijk 
stilzitten en ben echt een buitenmens: je moet dit werk 
ook willen doen in de winter of als het regent. Maar het 
mooiste ervan is toch wel dat er ook een dienende kant 
aan zit. De bezoekers zien mij daar in die tuin bezig, waar 
zij komen om hun dierbare te herdenken. Bij mij komen 
de verhalen gemakkelijk los. Over de zelfmoord van hun 
dochter, de ziekte van hun zoon. Sommige mensen ko
men daar moeilijk overheen. Door te luisteren kan ik ze 
een beetje helpen. En ik kan er goed tegen, emotioneel, 
want ik heb in de verpleging het nodige meegemaakt. 
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zetten naar de computer gemakkelijk iets fout. 
Dan is die tijd hard nodig om de problemen op 
te lossen, zodat de muziek goed klinkt tijdens de 
dienst. 

Behalve opteren voor eigen muziek kunnen 
de nabestaanden ook een keuze maken uit het 
muziekboek van het Crematorium. Sinds kort 
beschikt het Crematorium over een ‘muziekboek 
online’, dat inmiddels een zeer ruime collectie 
van meer dan vierduizend muziekstukken be-
vat in een wijd spectrum van klassiek tot pop, 

van kerkelijk tot profaan. Het is via de website 
(www.crematoriumtilburg.nl) te bekijken en te 
beluisteren. Het Crematorium Tilburg en Om-
streken biedt als enige in Nederland de mogelijk-
heid gehele nummers af te spelen. Zo kunnen de 
nabestaanden de door hen gewenste uitvoering 
kiezen van veelgecoverde liederen als Ave Maria 
en komen ze niet voor onplezierige verrassingen 
te staan bij de uitvaartdienst. Ook een eventuele 
keuze uit het online muziekboek moet 24 uur te-
voren worden doorgegeven. Dat kan via de web-
site van het Crematorium.

Het verzorgen van de muziek neemt een 
steeds grotere plaats in de totale werkzaamheden  
van de afdeling crematies in. Manager Twan Paar 
vergelijkt met vroeger:

‘Bij de uitvaart had je vroeger drie stukjes 
muziek. En één van die drie was Waarheen, 
waarvoor? van Mieke Telkamp. Daar-
tussen dan twee sprekers of voorgelezen 
teksten. Nu kan er van alles: elf muziek-
stukken zonder sprekers, live muziek. Soms 
zingt of musiceert de familie. Aan de mu-
ziek hebben we meer werk dan vroeger.’

De afdeling crematies zorgt ook voor opnames 
van de dienst, als de nabestaanden dat willen. 
In beide aula’s kan een cd of cassettebandje wor-
den geleverd met alleen geluid: de muziek en de 
sprekers. Daar is veel vraag naar, waarbij moet 

Het kantoorgedeelte is rondom een patio gebouwd.

De muziekkamer met medewerker Louis van Engelen aan de computer.
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worden aangetekend dat alleen nog oudere men-
sen een cassettebandje vragen. In aula 2 Atrium 
is het ook mogelijk de dienst met zowel beeld als 
geluid op een dvd te laten opnemen. De vraag 
hiernaar ligt beduidend lager, maar neemt wel 
ieder jaar toe. 

Voorbereidingen voor de auladienst

Als de lijkwagen bij de achteringang van het 
Crematorium is aangekomen, wordt de kist 
door twee medewerkers van de afdeling crema-
ties uit de auto getild en naar de aula gebracht. 
Daar plaatsen ze de kist keurig recht op de kata-
falk vooraan in de zaal. Daarnaast stellen zij de 

kaarsenstandaards op en als de familie daarvoor 
heeft gekozen, zetten zij achter de kist de stan-
daard met een van de symbolen: het kruis met 
of zonder corpus, de toorts, het anker of alfa en 
omega. 

Het Crematorium biedt de nabestaanden de 
mogelijkheid de overledene in de aula op te ba-
ren, zodat familie of vrienden die ver weg wonen 
in de gelegenheid gesteld worden de overledene 
nog te zien. Dat kan gedurende een kwartier voor 
de dienst begint, maar dan zijn er extra kosten 
aan verbonden. Men kan ook voor opbaring 
 tijdens het eerste deel van de auladienst kiezen. 
In dat geval zijn er geen extra kosten, maar de 
tijd gaat wel af van de drie kwartier die voor de 
auladienst beschikbaar is. Van deze mogelijkheid 
wordt vrij beperkt gebruik gemaakt. In 2008 bij-
voorbeeld hebben 47 opbaringen plaatsgevonden 
op 1684 crematies. Als de nabestaanden voor op-
baren gekozen hebben, openen de mannen van 
de afdeling de kist, zetten ze het deksel terzijde 
en trekken ze de binnenbekleding netjes over de 
rand. De knoppen van het deksel worden uit het 
zicht gelegd. De familie zal later zelf het deksel 
weer sluiten.

Als de kist netjes op zijn plaats staat, dragen 
de mannen de bloemstukken de aula binnen. 
De meeste bloemen komen met de auto met de 

Medewerker Arno Brouwer plaatst de bloemen met de mooie 
kant naar de familie en genodigden. Hij haalt de linten weg bij 
het handvat. Daarna zal hij ze aan de voorkant bevestigen en 
netjes draperen.

Kort voor de familie de aula binnen komt, worden de kaarsen 
naast de kist aangestoken.



98

kist mee, maar ze kunnen vanaf ’s morgens ne-
gen uur ook bij het Crematorium bezorgd wor-
den. Dat kan alleen voor diensten die dezelfde 
dag plaatsvinden, want het bloemenrek staat 
gewoon op omgevingstemperatuur. Het Crema-
torium kan dus niet garanderen dat bloemstuk-
ken langer  dan een dag goed blijven. De afdeling 
crematies heeft een eigen procedé ontwikkeld 
om de opstelling van de bloemen zo mooi mo-
gelijk te maken. Veel boeketten zijn zodanig op-
gemaakt, dat de onderkant rondom het handvat 
er wat kaal uitziet, terwijl juist daar de linten 
met  teksten en namen zijn bevestigd. Daarom 
worden de boeketten met de wel goed verzorgde 
bovenkant naar voren gelegd, zodat de familie en 
ge nodigden tegen het fraaiste gedeelte aankijken. 
De linten worden van het handvat losgemaakt, 
voorzichtig in de voorkant van het boeket vast-
gezet en daarna mooi gedrapeerd. 

Er geldt een vaste rangorde voor de plaatsing 
van de bloemenstukken en boeketten. Bloemen 
van de directe familie liggen op de kist of zo 
dichtbij mogelijk, dan komen die van de verdere 
familie en de vrienden, dan die van bekenden. 
Op de kist liggen in de auto meestal al meerdere 
bloemstukken. Normaal hoort dat van de part-
ner vooraan. De medewerkers van de afdeling 
crematies moeten er dan wel aan denken dat als 
er tevoren een uitvaartdienst in de kerk is ge-
weest, de volgorde moet worden omgedraaid. In 
de kerk staat de kist namelijk met het hoofdeind 
naar de mensen toe, in de aula met het voeten-
eind. De mannen vragen altijd aan de uitvaart-
leider of er vanuit de familie bijzondere wensen 
zijn voor de volgorde. Het komt voor dat de men-
sen juist het boeket van de kleinkinderen voorop 
willen leggen, omdat opa zoveel van ze hield. 
Anderen willen dat tekeningen of waxinelichtjes 
voor op de kist staan. In geval van twijfel vraagt 
de uitvaart leider de familie even te komen kijken 
of de opstelling naar wens is.

De medewerkers van de afdeling crematies 
zorgen er ook voor dat de opstelling van de zit-
plaatsen in de aula conform de wensen van de 

familie wordt uitgevoerd. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat iemand van de familieleden of vrienden 
in een rolstoel vooraan wil zitten. Dan kunnen 
er twee stoelen worden weggehaald, zodat de rol-
stoel er tussen past. Soms wil de familie graag 
dat enkele personen in de ruimte vooraan in de 
aula kunnen zitten, bijvoorbeeld om te musice-
ren. Over deze wensen moet wel tevoren met de 
medewerkers van de afdeling crematies worden 
overlegd. De stoelen in de aula’s zijn namelijk op 
last van de brandweer vastgezet en het kost vrij 
veel tijd ze weer in die opstelling te krijgen, nadat 
ze zijn losgemaakt. En voor de volgende dienst 
moeten ze weer keurig in het gelid staan. 

Eigenlijke crematie en asbehandeling

Nadat de auladienst is afgelopen, brengen 
twee  medewerkers van de afdeling crematies 
de kist naar de invoerruimte voor de ovens. 
Tegenwoordig  komt het steeds vaker voor dat de 
familie de kist tot aan de oven wil begeleiden. De 
medewerkers van de afdeling crematies hebben 
daar geen enkel bezwaar tegen, want dat draagt 
ertoe bij de sfeer van geheimzinnigheid rondom 
crematie te doorbreken. Er moeten echter wel en-
kele praktische problemen overwonnen worden. 

Formulier met lakzegel 
zoals voorheen door 
de lijkschouwer werd 
ingevuld.
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‘Er ging niemand weg totdat we allemaal klaar waren met ons werk.’

Leo Werdekker,  Algemeen assistent (1986heden)

Meteen nadat ik van school kwam, ben ik gaan wer
ken bij een bedrijf dat cv’s installeerde. Dat beviel 

prima en honkvast als ik ben, had ik er wel willen blijven. 
Maar de bouw liep terug begin jaren tachtig en ik werd 
ontslagen. Toen solliciteerde ik in 1986 bij het crema
torium. Daar zeiden ze eerst dat ik te jong was voor het 
werk, met mijn 25 jaar. Maar de dag erna belden ze dat 
ik toch kon komen.
Ik ben ingewerkt in Breda, waar het crematorium al 
 lan ger draaide. In Tilburg lag het aantal crematies in het 
begin nog niet erg hoog. Daarom werkte ik de eerste 
jaren als oproepkracht, deels in Breda, deels in Tilburg. 
Vaak was ik in Breda al ingeboekt als Tilburg me nodig 
had. En ik was voor Tilburg aangenomen. Dat vonden 
ze niet leuk, natuurlijk. Zo gauw het kon, op 1 augustus 
1988, kreeg ik een vaste aanstelling in Tilburg. 
We waren eerst met maar drie heren: de beheerder 
 meneer Marijnissen, zijn rechterhand Harrie Kop en 
ik. Wij deden alles: de overledene uit de auto halen, de 
ontvangst van de gasten, de auladienst, de ovendienst en 
bijspringen in de keuken, in de koffiekamer en bij het 
poetsen. Er waren ook vier dames, maar die waren niet 
in vaste dienst. Wij als vaste krachten moesten zoveel 
mogelijk werk opknappen, ook buiten onze eigenlijke 
taken. Om te bezuinigen. De financiën moesten rond ko
men. Juist door die werkdruk hadden we een heel hecht 
team. Er ging niemand weg totdat we allemaal klaar wa
ren met ons werk. 
In januari 1997 kwamen er een ontvangstruimte, koffie
kamer en keuken bij. Dat gaf verlichting. In 2003 kregen 
we de nieuwbouw erbij. Vanaf die tijd kwamen er ook 
nieuwe collega’s. Die snappen niet hoe we vroeger voor 
elkaar stonden. Dat kan ook niet, want ze waren daar 
niet bij. Het zijn wel heel goede collega’s, hoor. De sfeer 
is nu ook goed.
Tegenwoordig zijn onze taken meer afgebakend, al helpen  
we nog wel eens mee in de koffiekamer als dat nodig is. 
Negentig procent van mijn werktijd heb ik ovendienst en 
daar ben ik blij mee. 
Eerst kijk ik of het registratienummer op de kist gelijk 
is aan dat op het registratie formulier van de uitvaart

onderneming.  Als dat zo is, halen we de sticker van de 
kist af en plakken we die op het registratieformulier. Dan 
wordt een vuurbestendig identiteitssteentje op de kist 
gelegd, dat mee de oven ingaat. Als je later de as ophaalt, zit 
dat steentje er nog in. Zo kan er geen verwarring ontstaan 
van wie de as is. Na de verbranding vermaal ik de grotere 
asresten. Ook haal ik het metaal uit de as. Het medisch 
metaal, kunstheupen en zo, wordt in een bak verzameld. 
Ook de edelmetalen verzamelen wij in een bak die wordt 
ver zegeld. De opbrengst van de edelmetalen gaat via het   
Dr. Vaillantfonds naar goede doelen. 
Als ik in de stad loop, komt het vaak voor dat mensen me 
herkennen. Ze hebben me gezien in het Crematorium, 
met me gesproken over de asbestemming. Zij onthouden  
mijn gezicht. Wij zien zoveel mensen, die kun je niet 
 allemaal onthouden. Maar ik groet ze altijd of maak een 
praatje. Dat vind ik niet erg, ook niet in mijn vrije tijd. Het 
Crematorium is mijn leven. Dat komt omdat m’n hart en 
ziel hier liggen. Ik ben met de eerste crematie begonnen. 
Dan bouw je dat op. 
Voor de toekomst van het Crematorium heb ik geen spe
ciale wensen. Ik ben eigenlijk heel tevreden met hoe het 
de laatste jaren gaat. Als we maar blijven meebewegen  
met wat de mensen willen. Als we maar niet stil blijven 
staan.

Leo Werdekker bij de invoer van de oven met een 
identiteitssteentje in zijn hand. 
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Ideaal zou zijn dat de kist bijna meteen na de 
dienst ingevoerd kan worden, maar dat kan het 
Crematorium nooit honderd procent garande-
ren. De oven moet dan op precies het goede mo-
ment op de juiste temperatuur zijn. Dat is lastig te 
plannen, want een dienst kan weleens uitlopen of 
juist wat eerder afgelopen zijn. Bovendien wordt 
afhankelijk van het aantal crematies op een dag 
en de tijdstippen waarop die plaatsvinden, een 
logistiek schema gemaakt om de ovens zo ren-
dabel en milieuvriendelijk mogelijk te benutten. 
Natuurlijk wordt altijd slechts één kist tegelijk in 
een oven ingevoerd, maar het spaart brandstof 
als de oven tussendoor niet helemaal afkoelt. Een 
ander punt is dat om veiligheidsredenen slechts 
een kleine groep mensen van maximaal tien per-
sonen in de invoerruimte kan worden toegelaten. 
Bij de bouw van het Crematorium was het nog 
niet gebruikelijk dat de familie meeging naar de 
ovenruimte voor het laatste afscheid en daarom 
is er bij het ontwerp van de invoerruimte geen 
rekening mee gehouden. Om diezelfde reden was 
de invoerruimte ingericht als een kale, technisch 
aandoende bedrijfsruimte. In 2008 is een war-
mere sfeer gecreëerd met behulp van kaarsen, 
een plant en een kunstwerk en door de ramen te 
beplakken met gekleurd folie. 

Voor de kist in de oven kan worden ge-
schoven, moet eerst de identiteit van de over-
ledene worden vastgesteld. Vroeger leverde dat 
regelmatig problemen op. Leo Werdekker maak-
te dat jarenlang mee.

‘Er was een arts van de GGD of een huis-
arts die door de gemeente daarvoor was 
aangesteld, die de kist kwam verzegelen bij 
de uitvaartcentra. Als dat zegel verbroken 
was, mochten we de kist niet zomaar in de 
oven invoeren. We moesten de overledenen 
dan opnieuw laten identificeren door de 
familie. Dan moesten ze tekenen. Dat was 
soms niet prettig.’

Tegenwoordig wordt de identiteit vastgesteld 
door het registratienummer op de kist te ver-

In de asmolen wordt met zes stenen kogels de as fijngemalen.

Leo Werdekker met stevige, milieuvriendelijke papieren zak 
waarin na de asbehandeling de as voorlopig wordt opgeborgen.
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gelijken met het nummer dat op het registratie-
formulier van de uitvaartonderneming staat. In-
dien de nummers niet overeen komen, kan geen 
crematie plaatsvinden. Ook nu komt het af en toe 
voor dat hierbij iets fout loopt. Twan Paar legt uit 
hoe dat komt:

‘Er zijn enkele uitvaartondernemingen die 
liever met losse nummers werken. Ze plak-
ken de registratienummers niet graag op de 
kist, omdat ze dat niet prettig vinden voor 
de familie, zo’n nummer op de kist van hun 
dierbare. Maar als je het aan de familie 
uitlegt waarom dat nodig is, dan begrijpen 
ze dat best. Het nummer is trouwens maar 
klein, dus het is heel goed mogelijk het aan 
de achterkant van de kist of onder een 
handvat op te plakken, waar het niemand 
opvalt. Zo’n los nummer raakt wel eens zoek 
en dan is het niet duidelijk om welke over-
ledene het gaat. De uitvaartonderneming  
moet dan zelf stappen ondernemen om de 
zaak in orde te brengen. Maar het komt 
wel eens voor dat we hier staan om vijf 
uur, half zes, met een kist zonder nummer. 
En dat er niemand meer te bereiken is bij 
de uitvaartonderneming. Dan kan je twee 
personen vragen die de overledene hebben 
gekend voor de identificatie. Dat hoeven 
niet per se familieleden te zijn, voor hen is 
het vaak pijnlijk.’

Als de registratienummers zijn gecontroleerd 
en in orde bevonden, wordt een vuurbestendig 
identiteitssteentje op de kist gelegd. Daarop staat 
het crematienummer van het Crematorium. Dat 
steentje gaat mee de oven in en blijft daarna in de 
as aanwezig. Zo kan er geen verwarring ontstaan 
van wie de as is.

Dan kan de kist worden ingevoerd in de oven. 
Die dient op een temperatuur van minimaal 725 
graden te zijn gebracht. Het Crematorium bezit 
twee ovens die direct naast elkaar liggen. Na on-
geveer 75 minuten is het crematieproces voltooid 
en kan de oven worden geruimd. De aspan met 

de asresten wordt naar de asmolen gebracht. Het 
identiteitssteentje wordt uit de aspan gehaald en 
voor de duur van het maalproces in een speciale 
houder van de asmolen opgeborgen. De aspan 
zelf wordt in de asmolen geplaatst, waarna zes 
stenen kogels aan de inhoud van de aspan wor-
den toegevoegd. Dan kan het maalproces worden 
gestart, dat twintig minuten in beslag neemt. Na 
die twintig minuten is alle as verzameld in een 
blik onder de trechter van de asmolen. Van een 
volwassene blijft ongeveer 2,5 tot 3 kilo as over. 
De as wordt voorlopig met het identiteitssteen-
tje in een stevige milieuvriendelijke papieren zak 
gedaan en opgeborgen in een afsluitbare kast. 

In de aspan blijven allerlei materialen ach-
ter, waaronder metalen en edelmetalen. Metalen 

Medisch staal komt intact uit de oven. Het wordt bewaard en 
later omgesmolten en opnieuw gebruikt.
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en edelmetalen verbranden namelijk niet in de 
oven. Door een sterke magneet door de aspan te 
bewegen worden de metalen van de edelmetalen  
gescheiden. De metalen worden wel door de mag-
neet aangetrokken, de edelmetalen niet. Bij de 
metalen gaat het vooral om metalen onder delen 
van de kist en om medisch staal: kunst heupen, 
metalen pennen, kniegewrichten en dergelijke . 
De metalen worden eerst verzameld in een 
aparte  aspan die zodra hij vol is, wordt geleegd 
in een grote container. Jan Gabriëls van firma 
Orthometals, een orthopedisch chirurg , komt de 
metalen één keer per jaar ophalen. Het medisch 
staal wordt omgesmolten en opnieuw gebruikt 
als grondstof voor diverse industrieën, vooral in 
de vliegtuigindustrie, maar ook wel voor nieuw 
orthopedisch materiaal. Gabriëls haalt ook de 
metalen handvatten, knoppen en schroeven 
van de kist op. Ook deze worden omgesmolten 
en hergebruikt. De edelmetalen worden over-
geheveld in een speciaal verzegeld bewaarvat, dat 
door edelsmid Tjalling Wolthuis ter beschikking 
is gesteld. Een keer per jaar komt Wolthuis het 
vat ophalen en vervangt hij het door een nieuw 
exemplaar. Hij laat dan een registratieformulier  
achter waarop hij het gewicht van de edel metalen 
vermeldt . Wolthuis doet hetzelfde bij alle crema-
toria die zijn aangesloten bij de Landelijke Ver-
eniging van Crematoria (LVC). De  opbrengst van 
de edelmetalen gaat naar het Dr. C.J. Vaillant-
fonds en wordt uitsluitend besteed aan goede 
doelen, waaronder de Nederlandse Hartstichting 
en de Kankerbestrijding. 

Vaststelling en uitvoering van de 
asbestemming

Bij de wijziging van de Wet op de Lijkbezor-
ging van 1998 werd bepaald dat na een crematie 
de as vier weken bij het crematorium bewaard 
moet worden voor de asbestemming kan worden 
uitgevoerd. Aanvankelijk spraken de uitvaart-
begeleiders al tijdens de contacten vóór de uit-

vaart met de nabestaanden over de asbestem-
ming. Voor veel nabestaanden was het moeilijk 
al meteen in de emotionele periode kort na het 
overlijden te besluiten wat ze na de crematie met 
de as wilden doen. Ze bleken later nogal eens spijt 
te hebben van hun keuze. Daarom is het Crema-
torium Tilburg en Omstreken kort nadat die wet 
van kracht werd, overgestapt op een andere pro-
cedure die de nabestaanden wat meer tijd biedt. 
Vier weken na de uitvaart stuurt de afdeling cre-
maties de Brochure Asbestemmingen met een 
begeleidende brief aan de opdrachtgever voor de 
crematie, degene die voor de crematie heeft ge-
tekend bij de uitvaartondernemer.

In de brochure worden de diverse keuze-
mogelijkheden toegelicht en staan de bijbehoren-
de tarieven vermeld. Men kan de as in een urn 
in een nis van een van de columbaria plaatsen 
voor een periode van vijf, tien, twintig of dertig 
jaar of voor tien jaar een plekje huren in een van 
de urnentuinen, waarbij dan weer gekozen kan 
worden tussen een sierurn bovengronds of een 
urnen grafje met gedenksteen. Wanneer de ter-
mijn verstreken is, kan tot verlenging met een-
zelfde periode worden besloten of een andere as-

Opbergvat voor edelmetalen (links vooraan), asbussen voor het 
verstrooien van de as door de nabestaanden zelf (links achter), 
asbus voor het overbrengen van de as naar een begraafplaats 
(rechts achter) en asbus voor het verstrooien van de as op het 
terrein van het Crematorium (rechts voor).
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bestemming worden gekozen. Het is ook mogelijk 
de as bij het Crematorium af te halen en mee naar 
huis te nemen. Desgewenst kan de as worden 
overgebracht naar een ander crematorium  of een 
begraafplaats. De nabestaanden moeten dan zelf 
contact opnemen met de beheerder daar, die dan 
in overleg met het Crematorium Tilburg en Om-
streken de overbrenging regelt. De na bestaanden 
kunnen ook opteren voor verstrooiing van de 
as. Dat kan op een van de strooivelden van het 
Crema torium, maar alleen als de nabestaanden 
erbij aanwezig zijn. Verstrooiing kan ook op zee 
per schip of boven zee per vliegtuig plaatsvinden, 
al dan niet in aanwezigheid van de nabestaan-
den. In Nederland is het toegestaan de as mee 
te nemen en zelf te verstrooien op een dierbaar 
plekje. De brochure waarschuwt dat daarvoor 
wel toestemming van de eigenaar van het terrein 
vereist is. Nabestaanden die nog geen beslissing 
kunnen nemen over de asbestemming, mogen de 
as voor een half jaar bijzetten in de algemene nis 
van het Crematorium. 

De opdrachtgever voor de crematie vult op 
het bij de brochure gevoegde formulier de keuze 
voor de asbestemming in en stuurt het onder-
tekend terug. De afdeling crematies controleert 
of die handtekening dezelfde is als die op het 
opdrachtformulier van de crematie. Als de hand-
tekeningen niet overeenstemmen, informeert 
iemand van de afdeling hoe dat komt. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat de echtgenoot van de over-
ledene voor de crematie heeft getekend en een 
van de kinderen geheel te goeder trouw het for-
mulier met de asbestemming heeft gesigneerd. 
Het formulier wordt dan teruggestuurd om de 
juiste handtekening eronder te laten zetten. Ma-
nager Twan Paar legt uit dat het hierbij niet gaat 
om bureaucratische muggenzifterij, maar om een 
belangrijke wettelijke verplichting:

‘Stel dat we de handtekeningen niet zouden 
controleren, dan zou in principe iedereen 
kunnen beslissen wat er met de as gebeurt. 
In het geval dat de nabestaanden van me-
ning verschillen over de asbestemming, zou 

dat dan degene zijn die toevallig het for-
mulier als eerste in handen krijgt. Daarom 
houden we vast aan de handtekening van 
de opdrachtgever.’ 

Het komt namelijk nogal eens voor dat de na-
bestaanden over de asbestemming onenigheid 
krijgen, bijvoorbeeld als sommige familieleden 
wat as willen voor een assieraad en andere de 
as bijeen willen houden. Volgens de wet heeft 
de opdrachtgever het recht te beslissen, dus in 
principe voert de afdeling crematies uit wat hij 
of zij heeft ingevuld op het formulier. Als andere 
 familieleden het daar niet mee eens zijn, kunnen 
zij dat kenbaar maken bij de afdeling. Die vraagt 
ze dan om de bezwaren zwart op wit, per brief 
of per e-mail, op te sturen. Als het nog kan, legt 
de afdeling de afwikkeling van de asbestemming 
dan stil en wordt een poging gedaan tussen de 
partijen te bemiddelen. Beide partijen krijgen 
uiteindelijk een brief met het verzoek tot elkaar 
te komen. Als dat niet lukt, kan de eisende partij 
naar de rechter stappen. De wet verlangt dat de 
eisende partij in drie dagen de zaak aanhangig 

De eerste urnentuin met de zeskantige urnengrafjes in 
lessenaarmodel.
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heeft gemaakt. Dat is wel erg kort dag en daar-
om geeft de afdeling crematies wat meer tijd. In 
de brief staat dat als een maand na dagtekening  
nog geen schriftelijke reactie is ontvangen, de 
as bestemming alsnog wordt geregeld zoals de 
 opdrachtgever wenst. Als zo’n zaak voor de 
rechter komt, heeft de eisende partij de meeste 
kans als de opdrachtgever wil verstrooien en de  
eisende partij as wil voor een urn of sieraad. Dan 
is de rechter meestal geneigd een compromis op 
te leggen: een deel verstrooien, een deel bewaren.

Natuurlijk is zo’n rechtszaak niet plezierig 
voor de betrokkenen. Daarom biedt de afdeling 
crematies de partijen bemiddeling aan om de 
gang naar de rechter te voorkomen. Daar gaat 
veel tijd in zitten, want uiteraard moet met beide 
partijen worden gesproken, vaak meerdere ma-
len. Het is meestal niet eenvoudig om tot een 
vergelijk te komen, te meer omdat de emoties 
hoog kunnen oplopen. Het gaat immers bij beide 
partijen om het herdenken van een dierbaar per-
soon. Volgens manager Twan Paar is de bemid-
deling in de meeste gevallen succesvol, al zijn er 
ook erg gecompliceerde situaties:

‘Het komt voor dat de opdrachtgever is 
vertrokken. Zomaar het land uit. En niets 
meer van zich laat horen. Als dan bijvoor-
beeld kinderen uit een eerder huwelijk iets 
van de as willen, wordt het lastig. Het is 
ook voorgekomen dat we met de politie op 
de achtergrond een buisje as hebben af-
gegeven aan familie. We waren echt bang 
dat het daar uit de hand kon lopen.’

De afdeling crematies is dus niet alleen uitermate 
zorgvuldig in de afwikkeling van de bij wet voor-
geschreven procedures rond de asbestemming, 
maar geeft de nabestaanden ook veel onder-
steuning bij het bepalen van de keuze. 

Ook de uitvoering van de asbestemming ligt 
in handen van de medewerkers van de afdeling 
crematies. Zij vullen de urnen en verrichten het 
voorbereidende werk voor de plaatsing daarvan 
in een nis van het columbarium of in de urnen-
tuin. Op de dag van de bijzetting begeleiden zij 
de familie naar de gekozen plek. Op vaste uren 
overhandigen zij de asbussen aan nabestaanden 
die de as mee naar huis willen nemen. Zij regelen 
de verstrooiing van de as per schip of vliegtuig 
en houden de supervisie over een eventuele ver-
strooiing van de as op de eigen strooivelden van 
het Crematorium. 

Het is het beleid van het Crematorium dat 
verstrooiing op het eigen terrein alleen kan 
plaatsvinden, als de nabestaanden erbij aanwezig 
willen zijn. Deze maatregel is noodzakelijk om de 
hoeveelheid uitgestrooide as op de strooivelden 
beperkt te houden. Die strooivelden zijn namelijk 
vrij klein van omvang en kunnen gemakkelijk 
overbelast raken. Eens in de vijf jaar worden de 
velden in het kader van de milieuwetgeving ge-
controleerd op eventuele overschrijding van het 
toegestane percentage zware metalen. Dan wor-
den bodemmonsters genomen op verschillende 
plaatsen en dieptes. Deze beperkende maat-
regel is vanwege de krappe maatvoering van het  
Crematoriumterrein de enige manier om binnen 
de norm van de milieuwetgeving te blijven. 

Het strooiveld aan de achterkant van het Crematorium.
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‘Vanaf dag één ben ik fluitend naar mijn werk gegaan.’

Twan Paar, manager afdeling crematies (2001heden)

Voordat ik in 2001 als hoofd van de afdeling crematie
activiteiten bij het Crematorium werd aangenomen, 

heb ik ruim twintig jaar in de automatisering gewerkt. 
Mijn laatste functie was werkvoorbereider/project leider 
van grote automatiseringsprojecten. Voor mij waren er 
toen geen mogelijkheden meer om door te groeien. 
Bovendien verslechterde de werksfeer door opeen
volgende fusies. Daarom besloot ik dat het tijd werd 
voor verandering. Ik weet nog dat ik drie vacatures voor 
me had liggen: twee voor een leidinggevende functie op 
een uitzendbureau en één van het Crematorium. Het 
beste gevoel had ik bij die van het Crematorium en ik 
hoopte dan ook dat die het zou worden. Gelukkig is het 
zo gegaan. 
Vanaf dag één ben ik fluitend naar mijn werk gegaan. 
Wat het heel erg leuk maakt, is het team. De sfeer is 
goed. Het werk is erg afwisselend. De kerntaken van mijn 
team zijn natuurlijk het uitvoeren van de ovendienst (het 
 eigenlijke cremeren) en de asbehandeling. Maar we doen 
nog veel meer. Zo maken wij de dagplanningen voor de 
aula’s en koffiekamers en zorgen we voor de muziek bij 
de auladiensten. Sinds kort hebben we het ‘muziekboek 
online’, met ruim vierduizend muziekstukken. Het is te 
benaderen via onze website. Ook zijn wij verantwoor
delijk voor de uitvoering van de gehele administratie van 
het Crematorium.
Verder zorgen wij ervoor dat de kist vanuit de rouw
auto naar de aula wordt gebracht en daar netjes recht 
op de verhoging wordt geplaatst, met de bloemstukken 
eromheen. Daarvoor krijgen we regelmatig een pluim 
van de uitvaartleiders: ‘Wat liggen de bloemen er bij jul
lie toch weer mooi bij.’ Wat we doen is eigenlijk heel 
simpel. We leggen de boeketten met het handvat naar 
achteren, zodat de nabestaanden niet tegen de vaak kale 
achterkant aan hoeven te kijken. De linten halen we los 
van het boeket en steken we er aan de voorkant weer in. 
Dan draperen we ze zo mooi mogelijk. We nemen daar 
alle tijd voor; dat spreekt voor ons vanzelf. We zijn trots 
op het resultaat en natuurlijk ook op de complimentjes 
die we krijgen.
Een andere taak is het regelen van de asbestemming.  Wij 

informeren de nabestaanden over de mogelijkheden en 
wikkelen de zaken af. Zo verzorgen en begeleiden wij as
verstrooiingen op ons terrein en ontvangen wij mensen 
die as van hun dierbare komen afhalen. Het komt soms 
voor dat de familie ruzie krijgt over de asbestemming. 
Bijvoorbeeld wanneer kinderen uit een eerder huwelijk 
over de as of een deel daarvan willen beschikken. Dat 
ligt vaak heel emotioneel. Bij zulke conflicten probeer 
ik te bemiddelen, binnen de wettelijke mogelijk heden en 
luisterend naar beide ‘partijen’. Het is voor hen prettiger 
als ze er samen uitkomen en de tussenkomst van een 
rechter niet nodig is. Dit bemiddelen kost vaak veel tijd, 
maar als het dan uiteindelijk lukt, ben ik blij dat ik de 
mensen heb kunnen helpen. 
We krijgen er regelmatig complimenten over dat we zo 
zorgvuldig zijn in onze procedures bij het registreren van 
de overledene en de asbestemming. De mensen vinden 
het ook wel eens lastig, al die formaliteiten. Maar als je 
uitlegt waarom het noodzakelijk is, zijn ze er blij mee. 
Het is toch erg belangrijk dat de identiteit van de over
ledene vaststaat en dat niet iemand anders zomaar over 
de as van je dierbare kan beschikken. 
Wat ik in de toekomst graag nog zou willen is een kleine 
aula voor maximaal vijftig personen, waar je meer rond
om de kist kunt zitten. Ik vind dat erg mooi. Ook zou 
ik wat meer zitgelegenheid willen creëren in de koffie
kamers. Dat is vooral belangrijk voor oudere mensen. 
Die kunnen niet zo lang staan. Verder is de parkeer
gelegenheid een crime, een probleem waar we al jaren 
mee zitten. Maar nu we de laatste tijd met de gemeente 
hierover écht serieuze gesprekken voeren, heb ik er goe
de hoop op dat dit op termijn wordt opgelost. 
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Als de nabestaanden kiezen voor verstrooiing 
op de strooivelden dan mogen ze zelf de plek be-
palen. Ze houden daarbij vaak rekening met de 
overledene. Als die niet van de zon hield, wordt 
het een plek onder een boom. Als hij of zij veel 
vrijheid nodig had, komt de as midden in de 
open ruimte. De meesten kiezen een plek die ze 
later gemakkelijk kunnen herkennen: onder een 
boom of struik of aan de rand. Daar kunnen ze 
dan later een bosje bloemen leggen om de over-
ledene te herdenken. De nabestaanden mogen 
kiezen of iemand van de afdeling de verstrooiing 
voor ze doet of dat ze die zelf ter hand nemen. 
Wel gaat er altijd iemand van de afdeling mee om 
er zeker van te zijn dat de as ook op een van de 
strooivelden belandt en niet bijvoorbeeld op de 
begraafplaats naast het Crematorium. Hoewel 
de afdeling hier streng de hand aan houdt, heeft 
manager Twan Paar kunnen constateren dat de 
procedure niet honderd procent waterdicht is: 

‘Het gebeurt wel dat mensen een bepaalde 
dag willen reserveren voor de verstrooiing, 
maar dat die dag bezet is. Dan kunnen ze 
gebruik maken van de mogelijkheid de as 
op te halen en zelf elders te verstrooien. 
Wij zeggen dan altijd dat ze toestemming 
moeten vragen van de eigenaar van het 
gewenste  terrein. Je bent in principe straf-
baar als je geen toestemming hebt. Stel dat 
er iemand komt, die de politie waarschuwt. 
Dat zou de verstrooiing toch erg verstoren. 
Wij zeggen dat dus om ze geen problemen 
te bezorgen. Maar we controleren dat niet. 
In ieder geval één keer is dat verkeerd ge-
gaan. Dat bleek later, toen de familie bij 
een nieuw sterfgeval de as wilde uitstrooien 
naast die van degene die eerder overleden 
was. En die plek bleek aan de verkeerde 
kant van het pad langs het strooiveld te 
zijn.’

Het Crematorium kent vaste tijden voor de ver-
strooiing. De vrijdag is altijd druk bezet, vooral 
in de middag. 

Arno Brouwer 
bevestigt in de 
natuurtuin de 

bovenkant van 
een sierurn op de 

onderkant, zodat de 
bus met de as veilig 

is opgeborgen.

Strooiveld met enkele bossen bloemen ter herdenking 
aan de rand.
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Taakverdeling binnen het team

Manager Twan Paar verdeelt de taken over de 
medewerkers van zijn afdeling. Hij ziet erop 
toe dat iedereen afwisselend werk heeft, maar 
kijkt ook goed naar wat zijn mannen kunnen 
en willen. De werkzaamheden van de afdeling 
zijn zeer divers. Waar iedereen uit het team in 
ieder geval mee te maken krijgt, is de adminis-
tratie. Bij het bespreken van de verschillende ta-

ken van de afdeling crematies zijn regelmatig de 
woorden  ‘registratie’, ‘formulier’, ‘brief ’ en ‘bro-
chure’ gevallen. Behalve deze administratieve 
handelingen  wordt ook de complete facturering 
van het Crematorium door de afdeling verzorgd. 

In het weekrooster dat de manager maakt, is 
niet alleen de taakverdeling per dag aangegeven, 
maar ook wie de late dienst heeft. De zaterdag-
diensten worden eerlijk verdeeld. De zaterdag is 
bij de nabestaanden erg in trek voor crematies, 
omdat dan iedereen naar de dienst kan komen. 
De extra kosten die ermee gemoeid zijn, nemen 
de mensen voor lief. Er zijn die dag dus veel werk-
uren. Volgens de huidige CAO-regeling krijgt het 
personeel die zaterdagse uren voor vijftig procent 
betaald en voor honderd procent gecompenseerd 
met vrije tijd die in de regel in de week erna 
wordt opgenomen.

De medewerkers van de afdeling crematies 
zijn trots op hun werk. Zij zijn meer dan bereid 
iedereen van informatie te voorzien en persoon-
lijke wensen van de nabestaanden rond uitvaart-
dienst en asbestemming voor zover mogelijk te 
honoreren. 

Bloemen ter herdenking van overleden dierbaren rondom een 
boom aan de rand van het eerste strooiveld.

Enkele van de formulieren en brieven die door de afdeling 
crematies verstuurd en verwerkt worden.
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Uiteraard zijn vanaf de start van het Crema-
torium Tilburg en Omstreken schoonmaaktaken  
en restauratieve werkzaamheden uit gevoerd. De 
eerste jaren was daar nog geen aparte afdeling 
voor en ging beheerder Wil Marijnissen over het 
werk van de daarvoor aangetrokken dames. Wel 
was het zo dat Truus Brouwers van meet af aan 
naar eigen zeggen ‘een beetje leiding’ gaf. Haar 
natuurlijk overwicht werd eind 1987 officieel  ge-
maakt: zij werd als hoofd huishoudelijke zaken 
benoemd. Na het vertrek van beheerder Ma-
rijnissen werd op 1 januari 1998 haar leiding-
gevende functie uitgebreid tot die van hoofd van 
de huishoudelijke en restauratieve dienst. Vanaf 
toen was die dienst dus een geheel zelfstandige 
afdeling. In 2004 ging Truus met vroegpensioen 
en werd Jeff Brouwers als hoofd aangenomen. In 
2007 werd zijn functie opnieuw omschreven: hij 
werd toen manager van de restauratieve dienst. 

De dames van de restauratieve dienst zijn 
het visitekaartje van het Crematorium. De na-
bestaanden en de bezoekers van de uitvaart heb-
ben vooral met hen te maken. Zij staan in de 
ontvangstruimte als ze binnenkomen, zij zorgen 
dat bij de auladienst de zaken goed verlopen en 

zij serveren de drankjes en hapjes uit bij de con-
doleance in de koffiekamer. Ook zetten zij gratis 
koffie en thee klaar in de familiekamer en vullen 
ze daar het koelkastje bij met frisdranken die te-
gen betaling verkrijgbaar zijn. Vroeger gebeurde 
dit alleen op aanvraag, tegenwoordig is het stan-
daard service. 

Bij dit werk is het belangrijk dat de dames er 
representatief uitzien en tegelijkertijd herken-
baar zijn als personeelslid van het Crematorium. 
Daarom dragen ze uniforme werk kleding. Bij 
de ontvangst en de auladienst hebben ze een 
donker blauwe rok en jasje aan, met een witte 
blouse. Bij het werk in de koffiekamer en keuken 
belemmert zo’n jasje de bewegingen en wordt het 
vervangen door een gilet (mouwloos vest) van 
dezelfde donkerblauwe stof. De kleding wordt 
betaald door het Crematorium. Hij wordt in de 
garderoberuimte van het Crematorium bewaard. 
De dames kunnen de kleding op kosten van de 
werkgever laten stomen, bijvoorbeeld als ze op 
vakantie zijn. Bij de kleding moeten donker-
blauwe of zwarte schoenen worden gedragen. 
Eens per jaar kunnen de dames nieuwe schoe-
nen declareren. Ze mogen het model zelf kiezen, 
maar worden geacht daarbij te bedenken dat ze 
veel moeten staan en lopen en dat ze er netjes uit 
moeten zien. Hoge pumps zijn dus niet praktisch 

5De restauratieve dienst

De koffiekamer in de nieuwbouw.
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en plompe sportschoenen zijn weer weinig stem-
mig. Meestal dragen de dames panty’s, ook in de 
zomer, omdat dat netter staat. 

Ook manager Jeff Brouwers draagt represen-
tatieve werkkleding: een donkerblauw colbert en 
donkerblauwe broek, een lichtblauw of wit over-
hemd, blauwe das en zwarte schoenen.

Schoonmaak, keuken en koffiekamer

De dames van de restauratieve dienst doen ook 
het schoonmaakwerk in het Crematorium. Dat 
houdt in dat de toiletten na iedere ontvangst en 
condoleance worden gereinigd, de ruimtes waar 
nodig worden gestofzuigd, de koffiekamer wordt 
leeggeruimd en de vaatwasser ingeruimd en alle 
meubilair wordt schoongehouden. De gouden 
regel is dat de nabestaanden en genodigden van 
de volgende dienst niet in de rommel terecht 
moeten komen die bij de vorige is achtergelaten. 
Ook zij moeten weer een onberispelijke ruimte 
aantreffen. Hierin slaagt het team uitstekend. Bij 
de  individuele gesprekken die directeur  Mariëlle 
van den Heuvel in de periode 2007-2008 voerde 
met de uitvaartondernemers die in het Crema-
torium komen, betoonden die zich allen zeer 
 tevreden over de netheid en hygiëne van de 
ruimtes in het Crematorium.

Een paar keer per jaar wordt een rustige dag 
met weinig crematies uitgekozen voor het groot 
onderhoud, waarvoor zoveel mogelijk mensen 
worden ingezet. Dan gaan alle tafels en stoelen 
eruit, worden de vitrages gewassen, de ramen 
gedaan en wordt alles afgeschrobd. De vloeren 

Het team van de restauratieve dienst.

Marja van de Wouw-Weijters (voorgrond) en Marlies Nijhuis-
Verhoeven bij het stofzuigen van de ontvangstruimte in de 
nieuwbouw. Jacqueline van Beers-van Boxtel aan de schoonmaak.
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worden geschuurd met een speciale machine. 
Dat betekent een dikke ochtend hard werken.

De dames die in de keuken werken, zorgen 
ervoor dat de koffie en thee op tijd klaar zijn en 
zetten de kopjes klaar op de bladen. Ze rang-
schikken de bestelde hapjes netjes op schalen. 
Ze smeren en beleggen de broodjes en bereiden 
de warme gerechten in de oven. Ze schenken de 
frisdranken en eventueel de alcoholische drank 
in en zetten de glazen keurig in het gelid op de 

dienbladen. Zo gauw de eerste mensen in de 
koffie kamer komen, begint het uitserveren. In 
het begin waren er alleen min of meer recht-
hoekige gladde bladen. Daar konden acht kop-
pen op of een paar rijen glazen. Nu zijn er voor de 
glazen bladen met antislip, zodat er minder snel 
glaswerk kan verongelukken. Het is bepaald geen 
sinecure je door een drukke koffiekamer te be-
wegen met een volgeladen dienblad. Toen er nog 
gerookt mocht worden in de koffiekamer, was dat 
nog lastiger. De dames moesten zich vaak een 
weg banen door een dichte mist. De rook was te 
snijden. Nu buiten gerookt moet worden, is het 
zicht flink verbeterd.

Voor de koffie en de thee worden steeds 
schone kopjes gebruikt. Dat gebeurt vooral 
omdat dat netter staat. Daarom ook worden de 
gebruikte en dan vaak beduimelde kopjes snel 
afgevoerd. Bijkomend voordeel is dat op deze 
manier de  schoteltjes geteld kunnen worden om 
de rekening  op te maken. 

Ontvangst en auladienst

De derde taak die de dames van de restauratieve 
dienst vervullen, is de ontvangst. Degene die de 
ontvangst doet, staat vlakbij de ingang waar de 

Jeanette Swaans-van Osch zet de kopjes klaar voor de ontvangst 
van de bezoekers van de Uitvaartboulevard in 2008.

Gerrie Ligtvoet (links) en Chantal Jansen-van de Zanden in de 
keuken in de weer met de broodjes.

Marian van Hest serveert koffie bij de opening van het 
Crematorium op 3 december 1986.
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‘Ik heb het altijd dankbaar werk gevonden.’ 

Leonie van Tilborgde Klerk, medewerkster restauratieve dienst (19972009)

Voor ik in 1997 bij het Crematorium kwam werken, 
stond ik jarenlang in een Franse boetiek. Toen de 

eigenaresse ermee ophield, wist ik niet zo goed wat ik 
moest gaan doen. Mevrouw Egberts, de vrouw van de 
vorige directeur van het Crematorium, was een van 
de vaste klanten. We spraken erover of werken bij het 
Crema torium niet iets voor mij zou zijn. Ik schreef een 
open sollicitatiebrief en mocht op gesprek komen. Ze 
hadden net iemand nodig, omdat er een tweede koffie
kamer bij was gekomen. Ik heb drie weken proef ge
draaid. Dat beviel goed. Het was wel hard werken. Maar 
hoe harder je moest werken, hoe leuker het werd, bijna. 
Dat kwam door het team. Dat vond ik vooral erg fijn, 
het werken in een team. Dat had ik daarvoor nooit, ik 
werkte altijd alleen. Hier is het: als de één iets laat vallen, 
pakt de ander dat op.
Ik begon met poetsen: toiletten schoonmaken, de ruimtes 
stofzuigen, de koffiekamer leegmaken. Daarna kwam de 
keuken erbij: broodjes smeren, koffie zetten, uitserveren . 
Dat deed ik allemaal niet alleen, maar met anderen sa
men. Wat later werd ik gevraagd om de ontvangst te 
doen. Dan zorg je ervoor dat alles goed verloopt in de 
ontvangstruimte. Als laatste kwam de auladienst erbij: 
de mensen binnenlaten, erop toezien dat iedereen een 
plaatsje vindt, bloemen aannemen en de muziek ver
zorgen. Je leert alles geleidelijk, van een ervaren collega.
De eerste paar keer was het wel een beetje eng om 
met die volgeladen dienbladen in een volle koffiekamer 
tussen de mensen door te lopen. Daar moet je even 
doorheen. Al gauw weet je met ‘pardon, pardon’ je weg 
te vinden. Het ergste zijn die rugzakjes. Als iemand zich 
dan omdraait, zwaaien die onverwacht zo in je gezicht 
of tegen je blad. Meestal gaat het net goed, soms heb je 
een voetbad.
Als je vertelt waar je werkt zeggen de mensen vaak: 
‘Wat akelig.’ Daar klopt niets van. Wel had ik in het begin 
moeite met een open kist. Daar durfde ik de bloemen 
niet goed bij te leggen. Maar daar was ik al snel overheen.
In de aula hoor je heel veel. De mensen moeten hun 
verhaal toch kwijt. Soms gaat het over mooie herinne
ringen, maar het kan ook heel triest zijn. Soms ben je 

echt diep ontroerd, dat blijft, hoe lang je hier ook werkt. 
Je kunt die emoties niet mee naar huis nemen. Of naar 
de volgende dienst. Je moet het afsluiten. Daarin steunen 
we elkaar. Soms staan we met de armen om elkaar heen, 
soms lachen we de spanning weg. Natuurlijk altijd uit het 
zicht van de gasten.
Het hele gebeuren rond een crematie moet perfect 
verlopen. Dus moeten we heel secuur werken. Een 
goede uitvaart kan een stukje verwerking zijn voor de 
na bestaanden en daar kunnen wij bij helpen. Ik heb het 
altijd dankbaar werk gevonden. Ik krijg er ook wel waar
dering voor, bijvoorbeeld als de uitvaartleider laat blijken 
dat we goed samenwerken bij de auladienst. En als de 
mensen me bedanken.
De laatste maanden moest ik me vaak ziek melden. Dat 
vond ik zelf heel erg. Van de leidinggevenden en van de 
collega’s kreeg ik alle medewerking. Ze namen me  dingen 
uit handen, waren heel lief voor me. Ik heb besloten met 
prepensioen te gaan. Het is wel goed zo. En je moet de 
jongeren ook een kans geven, toch? Ik hoop dat iedereen 
hier met net zoveel plezier kan blijven werken als ik heb 
gedaan.
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gasten binnenkomen en wijst waar ze hun jas 
kwijt kunnen en eventueel even van het toilet 
gebruik kunnen maken of hun haar in orde kun-
nen brengen. Ook attendeert ze de gasten op de 
mogelijkheid het condoleanceboek te tekenen. 
Verder is het haar taak naaste familieleden en 
vrienden te wijzen waar de familiekamer is. Na-
tuurlijk kan de dame die de ontvangst doet, niet 
weten wie tot de intimi gerekend mogen worden. 
Daar is volgens Leonie van Tilborg een goede op-
lossing voor gevonden.

‘Er is vaak een grote toeloop op de familie-
kamer. Iedereen vindt dat ie erbij hoort. Ik 
kan dat niet bepalen, als buitenstaander. 
Dus ik wijs ze allemaal maar de weg, in de 
verwachting dat de familie of de uitvaart-
leider zelf wel bewaakt wie er wel en niet in 
die kamer thuishoren.’

Degene die de ontvangst doet, zorgt er ook voor 
dat als de mensen in de aula zitten, intussen de 
ontvangstruimte en de toiletten weer netjes wor-
den gemaakt.

De auladienst omvat meer taken. Wie aula-
dienst heeft, opent de deuren van de ontvangst-
ruimte en laat de mensen de aula binnen. Zij 
ziet erop toe dat de gasten zo goed mogelijk een 
plaats kunnen vinden. Als de uitvaartleider er 
niet is, helpt ze ook met het sturen van de plaat-

sing van de familie op de voorste rij(en). Soms 
geven de gasten nog bloemstukken af. Die moet 
ze dan netjes bij de kist leggen. Verder verzorgt 
ze de muziek. Vroeger moest dat nog allemaal 
met de hand geregeld worden, met een schuifje 
om hem hard of zacht te zetten. Tegenwoordig 
staat de muziek al op de computer en is het dus 
een kwestie van op de toetsen drukken. Dat moet 
echter wel precies op tijd gebeuren, want anders 
valt er een te lange stilte of speelt de muziek al 
terwijl de toespraak toch nog een staartje blijkt te 
hebben. Verder moet de muziek precies volgens 
de wensen van de nabestaanden hard of zacht 
staan, of tegen het einde worden weggedraaid. 
Degene die de woorddienst doet, geeft daarvoor 
seintjes die van tevoren zijn afgesproken. De laat-
ste tijd wordt steeds vaker door de uitvaartleider 
een draaiboek overlegd, waarin de volgorde van 
de toespraken en de muziekstukken en het ge-
wenste geluidsniveau zijn genoteerd. Dat werkt 
fijn, maar ook met een draaiboek is het zaak goed 
op te blijven letten, daar achter in de aula, bij de 
computer.

Het komt regelmatig voor dat mensen flauw-
vallen tijdens de dienst, door de emoties, de 
warmte of omdat ze vanwege de spanning niet 
gegeten hebben. Dan helpt een suikerklontje of 
een glaasje cola. Dat leren de dames op de cursus 
Bedrijfshulpverlening (BHV) die ze allemaal ver-
plicht zijn te volgen. Later gaan ze op herhaling 
om hun kennis up-to-date te houden.

Als de dienst dreigt uit te lopen, attendeert 
de dame die auladienst heeft de uitvaartleider 
daarop. De uitvaartleider is degene die daad-
werkelijk moet ingrijpen. Soms wordt de uitloop 
veroorzaakt doordat de familie niet kan los laten. 
Het vertrekken uit de aula is meestal echt het 
einde en dus een heel emotioneel moment. Het 
beleid van het Crematorium is de mensen als 
het enigszins kan daar wat tijd voor te geven. De 
dame van de auladienst stelt zich dan verdekt 
op, zodat de familie wat privacy heeft. Ze moet 
echter wel in de buurt blijven om te bewaken dat 
de volgende uitvaart op tijd kan beginnen. De 

De medewerkster die de ontvangst doet, wijst de gasten waar ze 
het condoleanceboek kunnen tekenen.
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nabestaanden daarvan hebben evenveel rechten 
als die van de vorige. Zolang de kist in de aula 
staat, is er altijd iemand van het Crematorium 
in de aula aanwezig om ervoor te zorgen dat er 
rond de kist niets onregelmatigs gebeurt. Na de 
dienst knipt degene die auladienst heeft, de lin-
ten en de kaartjes van de boeketten. Die krijgen 

de nabestaanden mee. Daarna moeten de bloe-
men uit de aula worden gedragen. De mannen 
van de afdeling crematies komen helpen met de 
zware stukken. De bloemen worden neergelegd 
op de terpen (ronde stenen verhogingen) op het 
buitenterrein. Het komt ook voor dat de mensen 
de bloemen zelf meenemen. In Tilburg hebben 
veel families nog de gewoonte ze naar een Maria-
bedevaartplaats te brengen, meestal de Hasseltse 
kapel of de Heilige Eik. Leonie van Tilborg doet 
de familie wel eens een idee aan de hand wat de 
bloemen betreft.

‘Wat ik zelf heel mooi vindt, is een bloem 
uit de boeketten kiezen en die laten ver-
zilveren als aandenken. Ze moeten dan wel 
bepaalde soorten bloemen nemen, want 
niet iedere bloem is daar geschikt voor. En 
ze moeten snel naar de edelsmid die dit 
doet, anders is de bloem verwelkt.’

Daarna helpt degene die auladienst heeft de aula 
weer in gereedheid te brengen voor de volgende 
dienst. Ze assisteert bij het neerleggen van de 
bloemstukken bij de kist en zorgt dat de vloer 
en stoelen er netjes uitzien. Als een dienst is uit-
gelopen, betekent dat hard werken om de deuren 
voor de volgende uitvaart toch op tijd te kunnen 
openen.

Leidinggevende taken: personeel, 
planning, bestellingen

De leidinggevende van de restauratieve dienst is 
verantwoordelijk voor het inzetten van het per-
soneel, het maken van de werkplanning en het 
plaatsen van bestellingen voor zowel keuken als 
schoonmaak. De leidinggevende zorgt voor de 
verdeling van de werkuren over de personeels-
leden die allemaal oproepkrachten zijn. Zoals 
hiervoor al is besproken, waren er tussen 1996 en 
2007 verschillende categorieën dames, met ieder 
een ander aantal gegarandeerde uren. Sinds 2007 
hebben alle dames een garantie voor 960 werk-

Wie auladienst heeft, opent de deur van de aula om de 
bezoekers van de uitvaartdienst binnen te laten. Op de foto 
medewerkster Marlies Nijhuis-Verhoeven.

Tijdens de uitvaartdienst staat een medewerker van het 
Crematorium achter in de aula om alles goed te kunnen 
overzien. Daar bevindt zich ook het toetsenpaneel waarmee de 
muziek tijdens de uitvaartdienst op de juiste tijdstippen en met 
het juiste volume ten gehore kan worden gebracht.
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uren op jaarbasis, gemiddeld over een jaar van 48 
werkweken; de rest is vakantie. Het aantal werk-
uren is echter niet iedere week gelijk. Manager 
Jeff Brouwers legt uit hoe dat komt:

‘Als het weer extremer wordt, als het hard 
gaat waaien of regenen, heel koud is of erg 
heet, dan zijn er meer sterfgevallen. Het 
verschil is wat kleiner dan vroeger door de 
centrale verwarming en de airco, maar er 
is geen evenredige verdeling over het jaar 
heen. De vorige directeur, meneer Eg-
berts, sprak altijd van het badkuipmodel: 
de sterfte is hoog vanaf 1 januari tot het 
voorjaar begint, daalt dan tot en met de 
zomermaanden en stijgt dan weer tot het 
hogere niveau vanaf oktober. Het is bij ons 
dus drukker in de herfst en de winter en 
rustiger in de zomer.’

Het streven is de uren per week zo eerlijk moge-
lijk onder de dames te verdelen, want ze krijgen 
betaald per gewerkt uur. Hun inkomen is daar-
mee dus in het geding. Truus Brouwers heeft  
eigenlijk nooit klachten over de planning gehad.

‘Het gebeurde wel eens, als het een tijdje 
rustig was, dat dames bang waren niet 
aan hun uren te komen. Dan zei ik altijd: 

“Wacht maar tot het einde van de maand.” 
En dan was het meestal wel weer recht-
getrokken.’ 

Een tweede belangrijk punt is de verdeling van 
de taken over de dames. Hoofd Truus Brouwers 
probeerde aanvankelijk de verschillende werk-
zaamheden af te wisselen, zodat niet steeds de-

Eén van de keukens in de oudbouw.

Het ‘badkuipmodel’ is natuurlijk een abstractie van de 
werkelijkheid. De echte cijfers wijken altijd wat af. Hier een 
overzicht van het aantal crematies per maand over 2008.
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‘Ik houd ervan het de mensen naar de zin te maken, alles goed te verzorgen.’ 

Jeff Brouwers, manager restauratieve dienst (2004heden)

Voordat ik in september 2004 bij het Crematorium 
in dienst kwam, was ik zes jaar beheerder van het 

sociaalcultureel centrum in Gilze. Daar stuurde ik ze
ven man personeel en een paar honderd vrijwilligers 
aan. Maar eigenlijk kom ik uit de drankenwereld. Mijn 
vader had een groothandel in dranken en een slijterij. 
Ik heb jaren lang op de wijnafdeling van de ISPC gewerkt 
in Breda, een horecagroothandel in luxe levensmiddelen. 
Ook was ik zes jaar beheerder van een slijterij. Verder 
heb ik de opleidingen voor vinoloog en liquorist van de 
wijnacademie gevolgd.
Na een reorganisatie bij het sociaalcultureel centrum 
kwam ik zonder werk. Toen zag ik de vacature voor de 
restauratieve dienst. Ik dacht wel even: ‘een crema torium, 
wat is dat voor een soort werkplek?’ Dat bleek mee te 
vallen. De directeur, meneer Egberts, was gecharmeerd 
van mijn horecadiploma’s en ervaring. Hij had de wens 
dat in het Crematorium voor hij als directeur vertrok een 
glas wijn geschonken kon worden om de overledenen  te 
herdenken. Dat heeft misschien geholpen. In ieder geval 
kreeg ik de baan.
Later, toen ik zelf sollicitatiegesprekken deed, hoorde 
ik de kandidaten wel eens zeggen: ‘Ik heb iets met de 
dood.’ Ik had en heb dat niet. Maar ik vind het wel fijn 
ervoor te kunnen zorgen dat het allemaal piekfijn in orde 
is rondom de uitvaartdienst, dat het eten en drinken hier 
echt lekker is en dat het gebouw er schoon uitziet. Kwa
liteit staat bij ons voorop. We hebben enorm goede kof
fie, dat is belangrijk in een crematorium. Verder hechten 
we eraan dat alles vers is. Onze broodjes komen van de 
warme bakker en worden iedere morgen versgebakken 
afgeleverd. Het beleg snijden we zelf. Een uitvaart kun je 
niet overdoen, dus het moet gewoon goed zijn. Iedereen 
die hier naar buiten loopt, moet zeggen: ‘Het was goed.’ 
Ik heb het gevoel dat ik hier op mijn plaats ben. Het is 
heerlijk dat ik hier achter mijn pc en mijn bureau kan 
zitten, maar ook op de werkvloer kan zijn. Ik hecht veel 
belang aan een goede samenwerking met de dames. Het 
is een goed team; ze hebben hart voor hun werk. Ik maak 
het ze zoveel mogelijk naar de zin. Mijn directeur zegt 
altijd: ‘Leg ze in de watten.’ Dat ligt me wel, dat verwen

nen. Dat betekent dat ik ervoor zorg dat ze gemiddeld 
allemaal evenveel uren draaien. En dat niet de ene dame 
altijd maar de toiletjes moet schoonmaken en een an
der steeds auladienst heeft. En ik houd zoveel mogelijk 
rekening met ieders persoonlijke omstandigheden en 
wensen. 
Het werk is vaak erg druk, zeker bij grote uitvaarten en 
bij veel uitvaarten op een dag. Dan is het wel eens moei
lijk de koffiekamer op tijd weer leeggeruimd te krijgen, 
de broodjes op tijd gesmeerd. Maar ik heb nog nooit 
meegemaakt dat we het niet haalden. ‘We hebben het 
weer gered,’ dat is het woord hier, bij een drukke dag.
Intussen kunnen we onze gasten echt wel meer bie
den dan de geijkte broodjes en cake, al hebben we die 
nog wel. We serveren nu bijvoorbeeld ook wijn, borrel
garnituren, soep, gebak en luxebroodjes met brie, zalm  
of garnalen. De komende jaren zou ik graag de catering 
verder uitbreiden qua assortiment, natuurlijk met een 
hoog kwaliteitsniveau. Er komen wel eens mensen die 
vragen of we geen tapas kunnen serveren, want de over
ledene was zo gek van Spanje. Zoiets zou ik bijvoorbeeld 
graag doen. Ik houd ervan het de mensen naar de zin te 
maken, alles goed te verzorgen. 
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zelfde dames met elkaar samen werkten en de 
aantrekkelijke en minder plezierige taken niet 
iedere keer bij dezelfde dame terecht kwamen. 
Rond de nieuwbouw van 2003 kwam daar ech-
ter de klad in, omdat de nieuwe dames niet meer 
werden ingezet bij de ontvangst en de auladienst. 
Deze situatie was opvolger Jeff  Brouwers een 
doorn in het oog.

‘Toen was er best een hiërarchie in het 
dames team. De oudgedienden deden meer 
van de leuke werkjes, zoals de ontvangst en 
de auladienst. En anderen moesten meer 
wc’tjes doen. Daar was ik het niet mee eens. 
Voor mij was iedereen gelijk: dezelfde func-
tie dus hetzelfde werk. Ik laat ze nu alle-
maal alle taken doen, eerlijk verdeeld.’

Vier à vijf dagen van tevoren is bekend hoeveel 
crematies er zijn geboekt, maar dan weet de ma-
nager van de restauratieve dienst nog niet hoeveel 
daarvan in de koffi  ekamer komen. Er zijn name-
lijk ook wel eens technische crematies. Dat zijn 
crematies zonder publiek of dienst, die vaak op 
last van de gemeente worden uitgevoerd, bijvoor-
beeld in het geval een zwerver overlijdt en diens 
familie niet achterhaald kan worden. Ook zijn er 
zogenoemde ‘doorlopers’: uitvaartdiensten  die 
niet worden gevolgd door een condoleance in de 
koffi  ekamer van het Crematorium. De uitvaart-
begeleider geeft  één à twee dagen voor de crema-
tie aan de afdeling crematies door of men bij een 
uitvaart gebruik van de koffi  ekamer wil maken. 
Hij of zij bericht dan ook hoeveel personen er ko-
men en welke gerechten uit de brochure in welke 
aantallen besteld zijn. De medewerkers van de 
afdeling crematies geven de manager van de res-
tauratieve dienst ’s morgens de koffi  ekamerlijs-
ten voor de dag erna. Dan berekent de manager 
hoeveel dames hij nodig heeft  om alles klaar te 
maken en uit te serveren. Het komt wel eens voor 
dat er op een dag meer dan duizend broodjes zijn 
besteld. Dan begin het werk om acht uur in plaats 
van half negen.

Op basis van de gegevens op de koffi  ekamer-
lijsten voert de manager zijn eigen schema’s in. 
Daar is ook plaats voor de bestellingen. Verder 
worden in dat schema de diverse taken ingevuld 
en verdeeld over de dames: wie de broodjes doet, 
wie de ontvangst, de wc’s, etcetera. Er staat ook 
bij in welke aula, ontvangstruimte of koffi  ekamer 
de dames aan de slag moeten. De dames horen 
een dag tevoren dat ze worden opgeroepen. Op 
welke taak ze worden ingezet, horen ze ’s mor-
gens bij de werkverdeling in de keuken. Dat is 
het vaste startpunt van de werkdag, waarbij even 
tijd is voor een praatje. Dan begint het werk. De 
manager werkt een tijdje mee en gaat dan naar 
kantoor om de planning voor de volgende dag te 
maken. 

De manager heeft  een belangrijke stem in de 
sollicitatieprocedure. Voor het werk bij de res-
tauratieve dienst kun je niet zomaar iedereen 
aannemen. Het Crematorium is geen winkel of 
friettent, maar een plaats die om een serieuze 
houding en extra toewijding vraagt. De dames 
bepalen voor een groot deel het gezicht van het 
Crematorium naar het publiek. Jeff  Brouwers 
zegt altijd tegen zijn beginnende dames: ‘Weet 
waar je werkt. Je hebt hier met verdriet te maken, 
dus je moet alles eromheen zo goed mogelijk ver-

Goede koffi  e is 
erg belangrijk in 
een crematorium. 
Daarom kiest de 
restauratieve dienst 
al vanaf de begintijd 
van het Crematorium 
Tilburg voor het merk 
Mocca d’Or.
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zorgen.’ Behalve op uitstraling en attitude van de 
sollicitanten wordt ook erg gelet op flexibiliteit. 
De dames horen meestal pas de middag ervoor 
dat ze dienst hebben en het is wel de bedoeling 
dat ze dan ook kunnen komen. De meeste dames 
zijn achter in de dertig of begin veertig als ze bij 
het Crematorium beginnen te werken. 

De manager zorgt ervoor dat de nieuw aan-
genomen dames de verschillende werkzaam-
heden goed aanleren. Ze beginnen met de huis-
houdelijke taken en het werk in de keuken en de 
koffiekamer. Als ze zover zijn dat ze vragen van 

de bezoekers kunnen beantwoorden, is de tijd 
rijp voor de volgende stap. Dan gaan ze de ont-
vangst erbij doen onder supervisie van een erva-
ren kracht. Als laatste komt de auladienst erbij, 
in het begin ook weer onder begeleiding. Dan 
zijn ze volledig inzetbaar. De manager voert ook 
de functioneringsgesprekken. De dames van de 
restauratieve dienst moeten de handen flink uit 
de mouwen steken. De werkdruk is vaak hoog, 
vooral bij uitvaarten met een groot aantal gasten 
en wanneer er veel uitvaarten op een dag zijn. 
Met het nodige kunst- en vliegwerk komt het al-

De tarievenlijst 2009 geeft een overzicht van het ruime assortiment hapjes en drankjes dat de dames van de restauratieve dienst tijdens 
de condoleance kunnen uitserveren. In overleg kan het Crematorium nog meer varianten consumpties serveren.
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lemaal toch steeds op tijd af. Het personeel is zeer 
betrokken bij het werk. Dat moge blijken uit het 
zeer geringe ziekteverzuim en het feit dat vrijwel 
iedereen blijft tot het (pre)pensioen.

De leidinggevende is ook verantwoordelijk  
voor de bestellingen voor zowel keuken als 
schoonmaak. Kwaliteit staat daarbij hoog in het 
vaandel, ook als het dan wat duurder is. Dat is al 
vanaf het begin het beleid van het Crematorium 
geweest. Truus Brouwers herinnert zich nog goed 
hoe indertijd de leveranciers werden gekozen.

‘Toen we begonnen mochten verschillende 
bakkers broodjes en krentenbollen leveren. 
Die keurden we dan met de beheerder en 
het personeel. De kwaliteit moest perfect 
zijn. Daar kwam een bakker uit die la-
ter is overgenomen door Theo Pastoor uit 
Tilburg. Vleeswaren en kaas kwamen van 
VAV. De koffie kwam van Aket. We kregen 
dikwijs aanbiedingen om koffie te keuren, 
bijvoorbeeld van Douwe Egberts. Dan 
kwamen er vertegenwoordigers. Maar we 
kwamen toch altijd op Aket uit, die vonden 
we toch de beste.’

De met algemene instemming van de medewerkers verkozen 
huiswijn die het Crematorium sinds eind 2007 mag schenken.
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Deze koffie van het merk Mocca d’Or is er in 
2009 nog, want goede koffie is heel belangrijk in 
een crematorium. Veel mensen hebben daar na 
de uitvaart echt behoefte aan. Tot groot genoegen 
van de restauratieve dienst werd Mocca d’Or en-
kele jaren geleden in het Algemeen Dagblad uit-
geroepen tot de beste koffie van Nederland. Ook 
de contacten met VAV zijn gebleven. Die brengt 
elke dag verse vleeswaren, kaas en roomboter. In 
de keukens staan snijmachines, zodat bij  iedere 
uitvaart het beleg vers gesneden kan worden. 
VAV levert ook de koeken, waaronder de ronde 
suisses die worden gemaakt door Molco. Die 
ronde suisses worden veel besteld. Ze worden 
zeer gewaardeerd, omdat ze vanwege het gebruik 
van banketbakkersroom absoluut niet droog 
zijn. Alle bakkerswaar komt van Theo Pastoor, 
eveneens een leverancier waarmee al lang wordt 
gewerkt. Elke morgen komen zijn broodjes en ge-

bak vers binnen. Al vier keer won deze warme 
bakker de wedstrijd voor het lekkerste worsten-
broodje in Brabant. De hartige broodjes worden 
in de keukens afgebakken in een bake-off oven, 
waarin ook soep kan worden bereid.

Zijn de leveranciers dus grotendeels dezelfde 
gebleven als in de begintijd van het Crematorium , 
dat geldt niet voor het assortiment aan hapjes 
en drankjes waaruit de nabestaanden kunnen 
kiezen. Aanvankelijk werden in de koffiekamer 
alleen koffie, thee en frisdranken met belegde 
broodjes en cake geserveerd. Dat was toen ook 
in alle andere crematoria gebruikelijk. Al na een 
jaar kwamen daar krentenbollen bij, weer later 
gevolgd door pistolets, worstenbroodjes, gebak, 
saucijzenbroodjes, krentensneetjes, koekjes en 
vlaaipunten. In 2000 bood het Crematorium 
Tilburg en Omstreken daarmee het grootste 
assortiment van alle Noord-Brabantse crema-

Het smakelijk opmaken van luxebroodjes leerden de dames van de restauratieve dienst tijdens een workshop 
die werd gegeven door C. Heule, kok van horecahogeschool De Rooi Pannen in Tilburg.
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toria. Anno 2009 is het aanbod aan koekjes, ge-
bak en hartige broodjes nog verder verruimd. 
Zelfs de traditionele cake is in drie varianten 
verkrijgbaar: roombotercake, chocolade-vanil-
le marmercake en bitterkoekjescake. Soep en 
luxebroodjes zijn aan de bestellijst toegevoegd, 
evenals twee soorten borrelgarnituren. De intro-
ductie daarvan ging hand in hand met die van 
alcoholische drank. Het schenken daarvan werd 
mogelijk,  toen de nieuwe directeur, Mariëlle van 
den Heuvel, eind 2007 slaagde voor het examen 
Sociale Hygiëne. In de koffiekamers kan nu ook 
een koffietafel worden geserveerd voor maximaal 
dertig personen.

De manager zorgt voor een goede introductie 
van nieuwe drankjes en hapjes bij het personeel. 
Toen een huiswijn moest worden gekozen, vroeg 
Jeff Brouwers drie wijnhandels in Tilburg ieder 
twee flessen rode en twee flessen witte wijn te le-
veren. Toen die binnen waren, organiseerde hij 
een wijnproefavond voor alle personeelsleden die 
van wijn hielden:

‘Met een toastje erbij en een hapje. Dat was 
niet alleen heel gezellig, maar ook produc-
tief. Iedereen mocht stemmen welke rode 
en welke witte wijn de lekkerste was. De 
rode kozen we unaniem, bij de witte kregen 
er twee ongeveer evenveel stemmen en gaf 
mijn stem de doorslag. Nu hebben we wij-
nen waar we allemaal achter staan.’

Toen het besluit was gevallen luxe broodjes met 
brie, zalm of garnalen aan het assortiment toe te 
voegen, werd een kok van horecahogeschool De 
Rooi Pannen uitgenodigd voor een workshop. 
Die leerde de dames in een gezellige ambiance 
hoe zulke broodjes opgemaakt en gedecoreerd 
moeten worden. 

De folder Consumpties. Tarieven 2009 van de 
restauratieve dienst eindigt met de zin: ‘Heeft u 
andere wensen, laat het ons weten.’ Dat is geen 
loze kreet. Het Crematorium Tilburg en Om-
streken wil zijn gasten niet alleen uitstekende 
kwaliteit en verse waar leveren, maar ook zoveel 
mogelijk tegemoet komen aan hun persoonlijke 
wensen. 

Een greep uit het ruime assortiment hapjes dat de restauratieve 
dienst van het Crematorium te bieden heeft.
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De Wet van 26 maart 1998 tot Wijziging 
van de Wet op de Lijkbezorging verruimde de 
 mogelijkheden voor de asbestemming. Daarvoor 
konden de nabestaanden alleen kiezen tussen 
de as verstrooien of deze in een standaardurn in 
een columbarium plaatsen. Alleen wie er de gang 
naar de notaris voor over had, kon de as mee naar 
huis nemen. Na de introductie van de wet was 
het zonder meer toegestaan de as mee naar huis 
te nemen en mocht men de as ook scheiden in 
meerdere delen die ieder hun eigen bestemming 
kregen. Dat bood nieuwe mogelijkheden voor de 
herdenking van overleden dierbaren. Dan moest 
natuurlijk wel een waardig onderkomen voor de 
as worden gevonden. Al snel gingen ontwerpers 
zich toeleggen op het creëren van diverse kunst-
voorwerpen van allerhande materiaal die op de 
een of andere manier (een deel van) de as konden 
omhullen. Voor degenen die de as (grotendeels) 
bijeen wilden houden, werden grotere urnen, va-
zen of sculpturen gemaakt, omvangrijk genoeg 
om de 2,5 à 3 kilo as die na de crematie overblijft, 
te kunnen herbergen. Ook werden kleinere ob-
jecten ontworpen, waar een deel van de as een 
omlijsting kon krijgen. Wie de as van zijn of haar 

dierbare echt bij zich wilde dragen, kon kiezen 
uit een toenemend assortiment aan assieraden: 
ringen, medaillons, broches en hangers die alle 
een soort containertje hebben, waar een klein 
deel van de as in past. Er was behoefte aan deze 
vormen van herdenking, wat ook de reden was 
dat de wet werd aangepast.

Het Crematorium Tilburg en Omstreken 
sprong snel op deze nieuwe mogelijkheden in. 
Al meteen bij het ingaan van de wet op 26 maart 
1998 konden de nabestaanden die dat wensten, er 
een keuze maken uit een aanvankelijk nog kleine 
collectie medaillons van de hand van edelsmid 
Tjalling Wolthuis en enkele modellen sierurnen . 
Al snel nam het aanbod aan asbestemmings-
producten flink toe. Het Crematorium liet 
tegelijker tijd ook de verplichting vervallen dat 
in de gehuurde nis van het columbarium de as 
alleen in een standaardurn met een standaard 
bloemenvaasje mocht worden bijgezet. Voortaan 
kon iedereen een urn uitkiezen naar eigen smaak 
of passend bij die van de overledene. Vanaf begin 
1999 kwam het Crematorium ook tegemoet aan 
een andere behoefte van veel nabestaanden: die 
aan een urnengrafje om naartoe te gaan voor het 
rouwen en herdenken. Vanaf het begin werden 
twee types aangeboden: een grondplaat waarop 
een urn of kunstobject met de as geplaatst werd 

6Afdeling gedenktekens

Urnengrafjes met zeshoekige gedenkstenen in lessenaarmodel in 
de tweede urnentuin.
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en een echt grafje met gedenksteen, waarin de 
urn met de as onder de grond werd bijgezet. 
De gedenkstenen van deze laatste grafjes waren 
zeshoekig van vorm en uitgevoerd in lessenaar-
model, zodat het opschrift gemakkelijk te lezen 
was. Men kon kiezen uit verschillende natuur-
steensoorten of keramiek. Het Crematorium 
was met deze herdenkingsartikelen eerder op de 
markt dan de uitvaartondernemers. Er werden 
afspraken gemaakt met DELA om geïnteresseer-
den naar het Crematorium te verwijzen.

Aanvankelijk was de verkoop van sieraden, 
kunstobjecten, columbariumnissen en urnen-
grafjes in handen van directeur Anton Egberts, 
maar al snel bleek de vraag zo groot dat hij het 
niet alleen afkon. Tilly Wittens, Hannie van 
Gorkom en Marian van Hest van de restaura-
tieve dienst kwamen hem assisteren, eerst alleen 
met de sieraden. Vanwege ziekte kon Marian van 
Hest haar werk niet voortzetten. Tilly Wittens 
leerde het verkopen van de urnen en grafjes van 
Anton Egberts en gaf die kennis weer door aan 
Hannie van Gorkom. De eerste jaren werkten 
de dames in wisseldienst: de ene maand deden 
ze de verkoop, de andere de normale werkzaam-
heden van de restauratieve dienst. Zoals al eer-
der is aangegeven, was dat geen gelukkige con-
structie, omdat de afwerking van de verkoop 
hun restauratieve werk doorkruiste. In 2007 was 
de verkoop zodanig toegenomen dat de nieuwe 
 directeur, Mariëlle van den Heuvel, voor één jaar 
wilde proberen of het lonend was beide dames 
met  ieder 960 garantie-uren op jaarbasis alleen 
daarop in te zetten. Dat bleek het geval. Sinds-
dien vormden ze samen de afdeling verkoop. 
Op hun visitekaartje stond ‘verkoopconsulente’, 
maar dat was volgens hen een benaming die 
niet helemaal de lading dekte van het werk dat 
ze doen. Zij  geven in eerste instantie een op de 
klant afgestemd persoonlijk advies, waarvan ver-
koop een deel kán zijn, maar niet noodzakelijk 
móét zijn. De naam van hun functie is daarom 
in september 2009 veranderd in ‘gedenkteken  
adviseur’. Ook de naam van de afdeling is aan-

In de nissen van de columbaria staan niet langer alleen 
standaardurnen, maar steeds meer sierurnen in diverse 
modellen en kleuren, gekozen naar persoonlijke smaak 
van de overledene of nabestaanden.

Bovengrondse gedenktekens in de eerste urnentuin.
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gepast en luidt nu: afdeling gedenktekens. Deze 
heeft geen manager, maar valt direct onder de  
directeur. De dames verzorgen samen zelf standig 
de administratie van hun afdeling.

Via de brochure over de asbestemming die 
de afdeling crematies vier weken na de crematie 
stuurt of ook wel via de uitvaartonderneming 
worden de nabestaanden geattendeerd op de 
verschillende herdenkingsmogelijkheden die het 
Crematorium te bieden heeft. Ze kunnen die ook 
bij een bezoek aan het Crematorium ontdekken, 
want daar staan vitrines met asbestemmings-
producten in de koffiekamers en in de familie-
kamers. Wie geïnteresseerd is, kan zich melden 
bij Tilly Wittens of Hannie van Gorkom en een 
afspraak maken. Soms worden de contacten 
rechtstreeks gelegd, want de dames presenteren 
hun afdeling ook op de seniorenbeurs in Tilburg 
en op de open dagen van het Crematorium.

Het eerste gesprek staat in het teken van 
 kennismaken. Voor veel nabestaanden is de gang 
naar het Crematorium enkele weken nadat ze 
daar voor de uitvaart zijn geweest, emotioneel 
zwaar. Het komt er dus eerst op aan ze op hun 
gemak te stellen. Dat gebeurt door een gesprek 
te voeren, waarbij de adviseur zoveel mogelijk 
een luisterend oor biedt. Het is logisch dat het 
gesprek vaak over de uitvaart gaat. In dat opzicht 
heeft het gesprek voor het Crematorium de func-
tie van feedback. Zoals Tilly Wittens zegt:

‘Als er iets niet naar wens is gegaan met de 
uitvaartdienst, luister je daarnaar. Je pro-
beert een fout te herstellen als dat nog kan, 
er toch nog iets van te maken. We hebben 
wel eens gehad dat de opnames mislukt 
waren. Dat is natuurlijk erg naar. Daar is 
dan niets meer aan te doen, behalve te zor-
gen dat het de volgende keer niet gebeurt. 
En de nabestaanden op een andere manier 
tegemoet te komen.’ 

Pratend en vooral luisterend tracht de adviseur 
af te tasten wat de wensen van de nabestaanden 
zijn. Verkopen maakt eigenlijk nooit deel uit van 
het eerste gesprek, behalve in de zeldzame geval-
len dat de nabestaanden al precies weten wat ze 
willen. In dat geval wordt uiteraard meteen ge-
toond welke mogelijkheden er zijn en kan soms 
al direct de keus bepaald worden.Assieraden zijn een geliefd gedenkteken.

Tilly Wittens-van Rijswijk (links) en Hannie van Gorkom-
Heerkens leggen de laatste hand aan de opstelling van de 
gedenktekens bij de presentatie van hun afdeling op de 
Uitvaartboulevard in 2008.
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‘Het persoonlijke is voor ons heel belangrijk.’

Hannie van GorkomHeerkens, medewerkster afdeling gedenktekens (2007heden), 
voorheen medewerkster restauratieve dienst (19882007) 

Mijn achterbuurvrouw Tilly Wittens werkte bij het 
Crematorium. Ze vroeg of dat niet ook iets voor 

mij zou zijn. Ik had er wel een beetje schrik van, dat 
Crematorium. Maar ik wilde wel komen helpen met de 
broodjes. En ik ben gebleven. Het was leuk werk, met 
een heel hecht team. Wat me ook erg aansprak, waren 
de contacten met de mensen. Ik probeerde wel eens te 
sturen, heel voorzichtig, in de koffiekamer. Dat de gasten 
met de familie gingen praten, die zo zielig zat te kijken. 
De mensen durfden dat vaak niet, vroeger. Dat is nu wel 
verbeterd, gelukkig.
In het begin moesten we met zeven mensen alles doen. 
Nu zijn de taken meer verdeeld. Het is zakelijker ge  
w orden. Dat moest ook wel, want we zijn nu met veel 
meer personeel. Dan heb je niet meer met iedereen een 
persoonlijke band. Voor Tilly en mij was het wennen, de 
nieuwe opzet. We pasten er niet zo goed in. Daarom zijn 
we blij dat we nu samen de afdeling gedenktekens vor
men. We verkopen assieraden, sierurnen, urnengrafjes en 
kunstvoorwerpen waar as in kan.
In het begin dachten we: ‘Die grafjes, die raken we nooit 
kwijt. Mensen gaan toch niet voor cremeren én be
graven.’ Maar dat deden ze wel, om iets te hebben om 
naartoe te gaan om te rouwen, te herdenken. Er zijn ook 
mensen die een leeg grafje nemen. De as van de over
ledene is al verstrooid, maar ze hebben achteraf toch 
behoefte aan iets tastbaars. 
Wij zijn nu adviseur gedenktekens. We helpen de men
sen om een manier van herdenken te vinden, die bij ze 
past. Het persoonlijke is voor ons heel belangrijk. Het 
eerste gesprek, dat is aftasten. Je moet er rekening mee 
houden dat veel nabestaanden schrik hebben om naar 
het Crematorium te komen. Ze waren hier voor de cre
matie en dat was vaak emotioneel. We horen regelmatig 
dat het ze is meegevallen. Dat is fijn om te horen; dan 
heb je het goed gedaan. 
We voeren altijd meerdere gesprekken, in ons kantoor 
en over de telefoon. Vooral luisteren is heel belangrijk. 
We houden bij wat de mensen zeggen, in het dossier 
en op plakbriefjes. Je kunt het niet maken alles weer op

nieuw te vragen. Het is voor de meesten toch al zo’n 
moeilijke periode. Latere gesprekken zijn vaak meer ver
trouwelijk. Dan moet je oppassen dat je geen verkeerde 
dingen zegt. Ook al is het goed bedoeld, uit betrokken
heid bij de mensen. Je kunt bijvoorbeeld je eigen geloofs
opvattingen niet teveel uiten. Het gaat om die mensen, 
niet om jou.
Wat we in de collectie hebben, is niet standaard. Er valt 
veel te kiezen. We hebben hier voorbeelden staan en 
boeken met foto’s. Als de nabestaanden iets heel speci
aals willen, sturen we ze door naar kunstenaars. Als ze 
graag een grafje en een sieraad willen, maar die van hun 
keuze te duur zijn, dan ga ik ze niet iets verkopen dat 
goedkoper is. Want dan krijgen ze later spijt. Dan raad ik 
ze bijvoorbeeld aan eerst het grafje te doen en dan rustig 
te sparen voor dat sieraad dat ze zo mooi vinden. Dan 
houd ik wat van de as achter in een apothekerspotje, 
voor later.
Mijn droom is hier te blijven werken tot mijn 65e. Of tot 
mijn 67ste, daar zouden ze me niet mee straffen. Maar als 
we nog in de keuken zouden staan, dan zou ik dat niet 
zeggen. Dat is fysiek zwaar werk, dat zou ik niet meer 
kunnen. Dit is geestelijk zwaar werk, maar erg prettig en 
dankbaar. Laatst kwam een stel dat een kindje had ver
loren me laten zien dat ze een dik jaar later een wolk van 
een baby hadden. Dat doet je goed. Daar doe je het voor.



127

Tweede en latere gesprekken zijn vaak meer 
 familiair, meer persoonlijk. Om een op de per-
soon afgestemd advies te kunnen geven is het 
nodig een vertrouwelijke sfeer te creëren, maar 
die kan wel enkele valkuilen in zich bergen. De 
adviseur moet er bijvoorbeeld voor waken niet 
teveel haar eigen opvattingen te uiten. Het gaat 
er immers om te bepalen welke manieren van 
herdenken bij deze individuele nabestaande pas-
sen. Dus zijn het diens opvattingen die steeds 
centraal moeten staan. Aan de andere kant is het 
zaak ervoor te waken dat de klant vanwege de 
vertrouwelijke band geen al te zware wissel trekt 
op de inspanningen van de adviseurs. Hannie 
van Gorkom zegt hierover:

‘Soms is het moeilijk grenzen te stellen. Je 
wilt de mensen helpen. En het komt voor 
dat mensen ons heel vaak bellen, voor al-
lerlei dingen waar wij niet voor zijn. Dan 
proberen we toch te helpen. Door ze te 
 verwijzen, adressen door te geven.’

Van iedere nabestaande wordt een dossier aan-
gelegd, waarin verslagen en aantekeningen van 
alle gesprekken en telefoontjes worden bewaard. 
De gesprekken worden in de regel in het kantoor 
van de adviseurs in het Crematorium gevoerd. 
Alleen als het echt niet anders kan, bezoeken de 
dames de mensen thuis. Dat is bijvoorbeeld het 
geval wanneer een echtpaar een ongeluk krijgt, 
waarbij een van beiden komt te overlijden en de 
ander zo zwaar gewond is geraakt dat hij of zij 
niet naar het Crematorium kan komen. 

Vaak zijn er meerdere gesprekken en ook nog 
de nodige telefoontjes voor nodig voor de keuze 
uiteindelijk bepaald is. Wordt het een grafje of 
een nis in het columbarium? Wordt het een as-
sieraad of een kunstvoorwerp? Als deze vragen 
zijn beantwoord, moet nog worden gekozen uit 
de verschillende mogelijkheden binnen die cate-
gorieën. In het kantoor van de afdeling gedenk-
tekens staan voor dat doel allerlei showmodellen 
opgesteld. Er liggen ook boeken met foto’s van 
andere varianten. Wie echt iets speciaals wil en 

daar veel geld voor over heeft, wordt verwezen 
naar een kunstenaar. Om goed op de hoogte te 
blijven van wat kunstenaars kunnen bieden, gaan 
de dames af en toe op bezoek in hun atelier om 
met eigen ogen te zien hoe ze werken. Zo kun-
nen ze de nabestaanden goed voorlichten over de 
mogelijkheden. De kunstenaars kunnen in prin-
cipe hun fantasie de vrije loop laten, zolang de as 
maar een plaats kan krijgen in het kunstobject. 
Alleen als het de bedoeling is (bijna) de gehele 
as in het kunstwerk of de sierurn te plaatsen, is 
er een beperking: de maatvoering moet dan dus-
danig zijn dat alle as erin past. 

Het komt ook voor dat nabestaanden pas 
lange tijd na het overlijden van hun dierbaren 
bij de adviseurs aankloppen. Sommige mensen 
nemen bijvoorbeeld een grafje zonder dat daar 
as in wordt bijgezet. De as van de overledene is 
dan al verstrooid, maar achteraf hebben ze toch 
behoefte  aan iets tastbaars, aan een plek om 
naartoe te gaan. Vaak wordt dan een aandenken 
aan de overledene in het grafje gelegd. Dat kan 
een persoonlijke bezitting zijn, zoals een trouw-
ring. Het kan ook gaan om een brief van de na-
bestaande die is gericht aan de overledene of, als 

Het kantoor van de afdeling gedenktekens.
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Gedenktekens zijn er in vele soorten en maten. Hier drie hartvormige asdoosjes en een knuffelsteentje.

Glazen kunstobjecten waarin een klein deel van de as verwerkt kan worden.
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het jonge kinderen of kleinkinderen betreft, om 
een tekening. Soms wordt een grafje gekocht om 
daarin een echtpaar in de dood bijeen te leggen. 
Het kan dan zijn dat één van de partners is ge-
cremeerd, terwijl de andere begraven is. De resten 
van de begraven partner worden dan opgegraven 
en vervolgens gecremeerd. Daarna kunnen beide 
in een grafje worden bijgezet.

Niet alle gesprekken die de adviseurs voe-
ren, monden uiteindelijk uit in het verkopen van 
grafjes, nissen, urnen, assieraden of kunstvoor-
werpen uit de collectie van het Crematorium. 
Het kan goed zijn dat het persoonlijk advies erop 
uitkomt dat de nabestaande zelf een afsluitbare 
vaas of pot gaat kopen, naar eigen smaak en pas-
send bij de eigen portemonnee. Die vaas of pot 

wordt dan op het Crematorium met de as gevuld. 
Ook komt het voor dat mensen kiezen voor een 
vaas of pot die ze zelf al in hun bezit hebben of 
die uit de nalatenschap van hun dierbare komt 
en daardoor voor hen qua herdenking een meer-
waarde heeft. Daar kan een nieuw gekochte dan 
niet aan tippen.            

De dames van de afdeling gedenktekens laten 
zien dat het Crematorium ruimte biedt voor een 
persoonlijke invulling van rouw en herdenken, 
dat daar echt met de nabestaanden wordt mee-
gedacht. Dat is waar mensen behoefte aan hebben 
en waar het Crematorium voor de toekomst meer 
dan ooit op wil inzetten. Kortom, de  adviseurs 
ondersteunen in hun werk de mens gerichte op-
stelling die het Crematorium nastreeft.

De dames van de afdeling gedenktekens geven iedereen een persoonlijk advies.
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Tussen de oprichting van de Stichting Be-
heer Crematorium Tilburg en Omstreken op 17 
februari 1984 en 1 januari 1998 was het Stich-
tingsbestuur tegelijk ook het bestuur van de Cre-
matorium Tilburg en Omstreken BV. Voor het 
eigenlijke toezicht op de BV stelde het Stichtings-
bestuur een managementcommissie in. Aanvan-
kelijk bestond deze uit bestuurslid Kees Verberk, 
penningmeester Anton Egberts en bestuurslid 
Theo van Adrichem die tevens directeur was van 
de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria Bre-
da. Van Adrichem was ervaren in het manage-
ment van een crematorium, Verberk in bouw-
zaken en Egberts in arbowetgeving, sociale en 
fiscale wetten. Beslissingen werden gezamenlijk 
genomen. Van Adrichem en Verberk voerden de 
sollicitatiegesprekken met de nieuw aan te stellen 
werknemers. In 1987 vertrok Van Adrichem uit 
het bestuur en werd hij in de managementcom-
missie opgevolgd door bouwkundig ingenieur 
Wim van Oudheusden. Na diens overlijden in 
1989 gingen Verberk en Egberts als twee-eenheid 
verder. 

Beheerder Wil Marijnissen had de dagelijkse 
leiding van de BV in handen. Daarbij werd hij 
ondersteund door zijn rechterhand, Harrie  
Kop. Wil Marijnissen werd aangestuurd door 
de managementcommissie.  Dat gebeurde in een 
wekelijkse vergadering waarin de rapportages 
van het aantal crematies en de ovenrapportage, 
de hoeveelheid consumpties en de door het per-
soneel gemaakte werkuren vaste agendapunten 
waren. Daarnaast werd gesproken over alles wat 
op dat moment als belangrijk voor de bedrijfs-
voering werd ingebracht door de beheerder. De 
managementcommissie nam de beslissingen, de 
beheerder voerde die uit. De managers dienden 
op hun beurt in principe bij iedere beslissing te 
overleggen met het voltallige Stichtingsbestuur. 

Zoals eerder al is toegelicht, was door de groei 
van het Crematorium professionalisering van het  
bestuur noodzakelijk. Er werd een Crema torium-  
bestuur gevormd, dat bestond uit drie leden van 
het Stichtingsbestuur. In plaats van gedelegeerde 
managers werd een directeur benoemd, die zo-
wel verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering 
als bevoegd leidinggevende. De functie van de 
beheerder kwam te vervallen. De directeur legde 
verantwoording af aan het Crematoriumbestuur 
dat voor bouwtechnische zaken betreffende het 
onroerend goed dan weer te biecht moest bij het 

7Het management van de Crematorium 

Tilburg en Omstreken BV

Met de aanleg van een natuurtuin voor urnengrafjes voorzag 
directeur Mariëlle van den Heuvel in een behoefte van veel 
nabestaanden aan een rustieke herdenkingsplek.
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‘Ik heb het Crematorium altijd als een bedrijf gezien.’

Anton Egberts, lid tweede werkgroep Crematorium (19831984), penningmeester 
Stichting Beheer Crematorium voor Tilburg en Omstreken (19841997), manager en directeur Crematorium 

voor Tilburg en Omstreken BV (19861997; 19982007)

In 1983 was de tweede werkgroep Crematorium Til
burg geïnstalleerd. Ton Poelman die ik kende uit de 

werkgroep tot oprichting van een Stichting Beheer Be
graafplaatsen voor de Dekenaat TilburgGoirle, had me 
gevraagd daarin zitting te nemen. Gezien mijn financieel 
economische opleiding en mijn functie als Hoofd 
Economische en Administratieve Dienst en lid van het 
 managementteam van het Mariaziekenhuis te Tilburg 
werd ik als penningmeester benoemd. Het opzetten van 
een financieel gezond en goed geleid crematorium, dat 
vond ik wel een uitdaging. 
Het was moeilijk de zaak van de grond te krijgen. De 
 uitvaartonderneming DELA wilde in die tijd ook een 
crema torium in Tilburg bouwen. Maar de gemeente 
had het eerstgeboorterecht al in 1978 toegekend aan 
het Dekenaat TilburgGoirle, dat het aan ons had over
gedragen. De DELA vocht die beslissing aan. De Stichting 
schakelde uiteindelijk het Stadsgewest in. Dat bepaalde 
dat wij dat recht konden behouden, maar alleen als wij 
voor 1 januari 1986 waren gestart met de bouw. Veel 
later, in 1996, wilde de DELA een uitvaartcentrum in Til
burg beginnen. Toen gaf ik het bestuur van de Stichting 
misschien wel het beste advies in mijn carrière: de DELA 
mocht zich op ons terrein vestigen, op voorwaarde dat 
zij geen eigen crematorium zou openen binnen ons  
verzorgingsgebied. 
De volgende hobbel die we moesten nemen was het ver
krijgen van een hypotheek. Dat was niet eenvoudig, want 
wat moest een hypotheekverstrekker met het gebouw 
als onderpand als het Crematorium failliet ging? Er was 
een paar jaar eerder gemeentegarantie toegezegd, maar 
die ging niet door. De VVD was ertegen, terecht, want 
een crematorium was toch een bedrijf? En be drijven 
moesten hun eigen broek maar ophouden. Uiteindelijk 
lukte het met een garantie van de Stichting Crema torium 
en Begraafplaatsen in Breda om een hypotheek af te slui
ten, zij het met een hoge rente. 
 Om het eerstgeboorterecht niet te verspelen, moesten 
we voor het einde van 1985 begonnen zijn met de bouw. 
Dat lukte net, een van de laatste dagen van december. 

Binnen een jaar was het gebouw klaar en vond de eerste 
crematie plaats. We zijn gestart met een kleine, hechte 
en zeer gemotiveerde groep medewerkers. Aan die 
 begintijd denk ik met veel plezier terug. 
Ik heb het Crematorium altijd als een bedrijf gezien. Wel 
een bedrijf met speciale kenmerken, maar toch een zake
lijke onderneming met een product, een winstoogmerk, 
public relations, personeelsbeleid en een investerings
beleid. Ik heb het dan ook als een bedrijf geleid. Als 
 penningmeester voerde ik namelijk ook het management, 
namens het bestuur. Samen met bestuurslid en architect 
Kees Verberk. Het is belangrijk een goed inzicht in de 
markt te hebben en alert te zijn op alle ontwikkelingen. 
Daarvoor heb ik een bestuurlijk informatie systeem op
gezet. Ook tactisch en strategisch management is een 
onderdeel van je functie. Het is belangrijk dat je een 
goede relatie met de plaatselijke uitvaart ondernemers 
hebt. Ook is het noodzakelijk landelijke contac
ten te onderhouden, bijvoorbeeld met de Landelijke  
Vereniging Crematoria (LVC). Tussen 1999 en 2005 was 
ik bestuurslid van de Werkgevers Vereniging Nederland
se Crema toria (WVNC). Ik was lid van de commissie 
die onderhandelingen voerde met de vakbonden over de 
CAO voor de crematoria. Die verliepen in goede sfeer. Ik 
vond het een boeiende ervaring; zoiets had ik nog nooit 
gedaan. De arbeidsvoorwaarden in het Crematorium zijn 
goed. Terecht, want je moet je personeelsleden belonen 
voor wat ze doen. 
Na een verandering in de organisatiestructuur werd ik 
vanaf 1 januari 1998 statutair directeur van de BV. Toen 
was al duidelijk dat we niet voldoende capaciteit hadden, 
ook al was er in 1996/97 een tweede condoleance ruimte 
bijgebouwd. Nieuwbouw was noodzakelijk. In wezen 
moest er een tweede crematorium gebouwd worden 
plus een flinke uitbreiding van de kantoorruimte. Dat 
betekende een flinke investering. Dan moet je goed na
denken waar je op wilt inzetten. Je probeert in te spelen 
op toekomstige behoeften van nabestaanden. Je moet 
aandacht hebben voor details. Zo heb ik bewust gekozen 
voor de aanschaf van een vleugel in de tweede aula. Die 
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Stichtingsbestuur. Op 1 januari 1998 werd Anton 
Egberts benoemd als de eerste statutair directeur 
van de BV. Hij kreeg een parttime aanstelling 
voor twintig uur per week. Op 1 februari 2007 
werd Mariëlle van den Heuvel als zijn opvolger 
aangesteld.

De directeur is natuurlijk verantwoorde-
lijk voor de financiële prestaties en de beleids-
lijnen voor de exploitatie van de BV. Verder 
behoort het personeelsbeleid tot zijn of haar 
takenpakket. De directeur zet ook de lijnen uit 
op het terrein van promotie en voorlichting. De 
vertegenwoordiging  van het Crematorium naar 
buiten toe ligt eveneens in zijn of haar handen. 
Regelmatig vergadert de directeur met het drie-
koppige Crematoriumbestuur. Bij vergaderingen 
van het voltallige Stichtingsbestuur is de direc-
teur aanwezig als toehoorder en om toelichting 
te geven. Hij of zij heeft in die vergadering geen 
stemrecht. Ook maakt de directeur deel uit van 
de Commissie Ideële Doelstelling die vanuit het 
Stichtingsbestuur is geformeerd. Deze bijeen-
komsten en de activiteiten van deze commissie 
worden in het volgende hoofdstuk over de Stich-
ting Beheer Crematorium Tilburg en Omstreken 
besproken. 

Financiën, huisvesting en inrichting

Anton Egberts was 24 jaar lang in het Crema-
torium actief, als penningmeester, manager en 
later directeur. In die hoedanigheid bewees hij 
het Crematorium vele goede diensten, zeker 
op financieel terrein en wat betreft de bedrijfs-
voering. Zo liet hij het crematorium in 1997 door 
het erkende makelaarsbureau J.H. Oldenkotte 
& Zn taxeren. Hij wilde graag weten hoeveel 
het nu eigenlijk waard was. Die taxatie viel 1,2 
miljoen gulden lager uit dan de waarde in de 
boeken, waardoor een verlies ontstond dat in de 
jaren daarna kon worden verrekend met de win-
sten. Hij loodste het Crematorium door de eerste 
moeilijke jaren, toen de hoge hypothecaire ver-

kan als soloinstrument, maar ook als begeleidings
instrument dienst doen voor degenen die levende 
muziek wensen. We gingen ook bij alle gemeenten 
in de omgeving langs om te vragen of er plannen 
lagen voor een crematorium. Want ik wist precies 
hoeveel crematies het scheelde als er bijvoorbeeld 
in Hilvaren beek een ander crematorium kwam: 94 
per jaar. 
Ik ben er trots op dat de nieuwbouw er is gekomen, 
in 2003. En dat hij is voorzien van nieuwe techniek. 
Eén ding had ik nog graag willen realiseren in het 
Crematorium: de mogelijkheid alcohol te schenken 
bij de condoleance. Daarvoor moest ik het diploma 
Sociale Hygiëne halen en dat vond ik een te gro
te tijdsinvestering voor de enkele jaren die ik nog  
directeur zou zijn. Dat heb ik voor mijn opvolger, 
Mariëlle van den Heuvel, gelaten. Aan haar heb ik bij 
mijn officieel afscheid op 26 januari 2007 met een 
gerust hart de leiding overgegeven. 

Directeur Anton Egberts voert het woord bij de opening 
van de nieuwbouw in 2003.
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plichtingen zwaar op de aanloopcijfers drukten. 
Geholpen door de stijgende crematiepercentages 
wist hij al snel winst te maken. Hij realiseerde 
zich dat voor de toekomst een verdere stijging 
van het aantal crematies te verwachten was en 
reserveerde als penningmeester daarom zoveel 
mogelijk van de winsten voor investeringen 
in uitbreiding van de capaciteit. Zo zorgde hij 
voor het financiële draagvlak onder achtereen-
volgens de geleidelijke uitbreiding van het eerste 
columbarium (1993-1996), de aanbouw van een 

tweede koffiekamer, keuken en garderobe bij de 
ontvangstruimte (1997), de bouw van een twee-
de columbarium (1998), de aanleg van urnen-
tuinen (1999-2007) en de nieuwbouw van een 
tweede aula met ontvangstruimte, koffiekamer 
en keuken (2003). Ook werd onder zijn leiding 
een eerste aanzet gegeven om te komen tot een 
kwikfilter- en warmteterugwinningsinstallatie. 
Zijn carrière bij het Crematorium stond vooral 
in het teken van steeds weer nieuwe bouwactivi-
teiten die steeds weer nieuwe investeringen be-
hoefden. Hij had oog voor technische efficiëntie 
en liet in 1993 een tweede oven naast de eerste 
bouwen, zodat de eerste oven de noodzakelijke 
zes weken durende renovatie kon ondergaan ter-
wijl het uitvoeren van de crematies in de tweede 
oven gewoon kon doorgaan. De tweede oven 
werd eind 2002 gerenoveerd en van de nieuwste 
computersturing voorzien. Net na zijn afscheid 
als directeur, begin 2007, gebeurde dat ook met 
de andere oven. 

Egberts opvolger, Mariëlle van den Heuvel, 
‘erfde’ een crematorium dat financieel gezond 
was en voorlopig genoeg capaciteit had om de 
toegenomen vraag aan te kunnen. Het Crema-
torium was op de kaart gezet in de regio. Er was 
een solide basis om verder uit te bouwen. Onder 
haar leiding werd in 2007 de aanbouw met de 
kwikfilter- en warmteterugwinningsinstallatie  
voorbereid, die eind 2008 gerealiseerd werd. 
Tegelijk werd voorzien in een overdekte fietsen-
stalling voor het personeel. Omdat de urnen-
tuinen bijna helemaal bezet waren en de vraag 
naar urnengrafjes bleef toenemen, liet zij begin 
2009 een nieuwe urnentuin aanleggen. Zij koos 
daarbij voor een ander concept dan dat van de 
bestaande urnentuinen. De nieuwe urnentuin is 
onder de bomen en struiken op de omwalling ge-
realiseerd, wat een natuurlijke uitstraling geeft. 
Met deze natuurtuin kwam zij tegemoet aan de 
wens van veel nabestaanden. Het terrein van het 
Crematorium is daarmee volledig benut. Zo er in 
de toekomst nog uitbreiding gewenst is, zal eerst 
nieuwe grond verworven moeten worden. Er is al 

De ‘fire fly’ verlichting geeft aula 1 Aurora een intieme sfeer.
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wel een lijst met serieuze ideeën opgesteld. Daar-
op staan een uitvaartcafé, extra parkeerplaatsen, 
een ruimte voor de verkoop van asbestemmings-
producten en bloemen, een kleine aula en nieuwe 
strooivelden. Een deel van deze faciliteiten zou 
ook interessant zijn voor bezoekers van de aan-
grenzende begraafplaats. Een toekomstvisie is 
er dus wel, maar die verkeert nog niet in het sta-
dium van concrete plannen. 

Wat al wel is gerealiseerd is een aanpassing 
van de inrichting van verschillende ruimtes in 
het Crematorium. De zakelijke aankleding die 
in de beginjaren van het Crematorium als pas-
send en stijlvol werd gezien, bleek door veel na-
bestaanden en bezoekers inmiddels als te koel 
te worden ervaren. Zij hadden behoefte aan een 
meer huiselijke sfeer, aan meer geborgenheid. Al 

onder directeur Egberts was in 2003 de grijsblau-
we bekleding van de stoelen in aula 1 en de bijbe-
horende koffiekamers vervangen door een war-
mere tint blauw. Ook de verlichting van die aula 
was aangepast: de ronde ‘bollen van Bollen’ wa-
ren vervangen door de ‘fire fly’ die voor een intie-
mere sfeer zorgde. In 2008 en 2009 hebben onder 
leiding van Mariëlle van den Heuvel verschillen-
de ruimtes met behulp van kleine in grepen een 
warmere uitstraling gekregen. In aula 2 liggen 
kussens in de vensterbank en zijn getinte lam-
pen met dimlicht opgehangen. In de koffie kamer 
daarnaast heeft een deel van de ruimte door het 
ophangen van rode lampenkappen een ander 
karakter gekregen. Verder hangen er nu kunst-
werken in warme tinten en is een rood vloerkleed 
gelegd. Ook in de andere koffiekamers zijn deze 

De hoek met tafeltjes in de koffiekamer bij de tweede aula voor 
en na het aanbrengen van een warmere sfeer in 2009.

De familiekamer in de oudbouw kreeg in 2009 een meer 
huiselijke uitstraling door het plaatsen van een bank en 
fauteuils en de keuze voor een andere kleurstelling,
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kunstwerken opgehangen. In de oudbouw zijn 
overal de sombere grijze achterwand en kozijnen 
wit geschilderd. In beide familie kamers werden 
de stijve rechte stoelen vervangen door een bank-
stel en gemakkelijke stoelen. Op meerdere plaat-
sen in het gebouw prijken nieuwe planten. De 
ruimte waar de kist in de oven wordt ingevoerd, 
is voorzien van gekleurde ramen, een kunstwerk, 
een plant en wat kaarsen. Steeds meer mensen 
willen de kist tot daar begeleiden, dus is ook daar 
een warmere sfeer gewenst. Daarom is ook een 
rood gordijn aangebracht om de opbergkasten te 
camoufleren in de gang waar de mensen door-
heen moeten lopen om bij die invoerruimte te 
komen. Op langere termijn zullen ook het tapijt 
en meubilair in aula 1 en de bijbehorende twee 
koffiekamers vervangen worden. Op het menu 
staat bovendien nog de aanschaf van plasma-
schermen voor aula 1 en de ontvangstruimtes. 

Logistiek en klantgerichtheid 

Vanaf het begin zag Anton Egberts het Crema-
torium als een bedrijf en leidde hij het als zodanig. 
Een crematorium had wel speciale kenmerken , 
maar was toch een zakelijke onderneming met 
een product, winstoogmerk, public relations, 
personeelsbeleid en een investeringsbeleid. Eg-
berts keek ook naar wat de markt bewoog. Het 
beleidsplan dat hij in 1999 opstelde, laat dat ook 
zien. Hij signaleerde de nieuwe mogelijkheden 
die de wet van 1998 bood, die de asbestemming 
verruimde. Meteen toen de wet van kracht werd, 
startte hij met de verkoop van sierurnen (anders 
dan de standaardurnen die vanaf het begin wer-
den verkocht), assieraden en iets later met urnen-
grafjes. Ook gaf hij de nabestaanden wat meer 
tijd om over de asbestemming na te denken, toen 
bleek dat zij vaak later de keuze betreurden die 
zij in de hectische dagen kort na het overlijden 
aan de uitvaartondernemer hadden opgegeven. 
Het organiseren van herdenkingsdagen en het 
geven van een goede voorlichting om cremeren 
verder uit de taboesfeer te halen, stonden als 
 beleidsvoornemens genoteerd, maar pas in 2006 
werd zo’n herdenkingsbijeenkomst in samen-
werking met DELA voor het eerst gerealiseerd. 
Bij de nieuwbouw van 2003 opteerde hij voor 
een projectiescherm, opnameapparatuur, een ge-
digitaliseerde muziekinstallatie en een vleugel in 
de tweede aula, omdat de mensen steeds meer 
behoefte kregen aan een persoonlijk getinte uit-
vaart en herdenking. Met deze uitrusting kon-
den zij in die behoefte voorzien. 

Mariëlle van den Heuvel wil verder gaan dan 
het maken van winst in financiële zin, het in-
richten van een adequaat bedrijfsproces en kij-
ken naar wat de markt beweegt. De hierboven ge-
noemde lijst met ideeën voor de uitbreiding van 
het Crematorium en de aanpassing in de aan-
kleding van de ruimtes zijn afkomstig uit haar 
beleidsplan. Zij formuleerde dat enkele maanden 
na haar aantreden op basis van vele gesprekken 
en een uitgebreide analyse: intern van sterke 

Een rood gordijn onttrekt de bergruimte aan het zicht 
van nabestaanden die de kist met hun dierbare tot in de 
invoerruimte willen begeleiden.
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en zwakke punten, extern van bedreigingen en 
kansen. Uitgangspunt is dat het Crematorium 
in harmonieuze samenwerking met de uitvaart-
ondernemers de gelegenheid en faciliteiten biedt 
aan nabestaanden om op passende wijze afscheid 
te nemen van de overledene, deze met respect te 
laten cremeren, condoleances in ontvangst te ne-
men en te herdenken. Speerpunten daarbij zijn 
optimale klantgerichtheid en service, hoge kwali-
teit van alle dienstverlening en geleverde produc-
ten en een sfeer van vertrouwen en bereidheid tot 
samenwerking. Voorlopig zet Mariëlle van den 
Heuvel vooral in op verbetering van de service en 
dienstverlening, zonder dat daar meteen kosten 
tegenover staan. Mensen hebben steeds meer de 
behoefte de uitvaart zelf te kunnen vorm geven. 
Daar waren eerder ook wel mogelijkheden voor, 
maar deze worden nu nadrukkelijk aangeboden 
en uitgebreid. Niet langer zijn vaste regels van ‘zo 

hoort het eigenlijk’ het uitgangspunt. In plaats 
daarvan vraagt het Crematorium zich nu af: ‘wat 
zijn voor ons de grenzen?’ Eén van die grenzen is 
dat wat mensen willen niet storend mag zijn voor 
een ander. Zo mag bijvoorbeeld al vanaf het be-
gin van het bestaan van het Crematorium alleen 
bij de laatste uitvaartdienst van de dag wierook 
worden gebrand. De geur daarvan is anders niet 
weggetrokken voor de volgende dienst begint en 
kan daar als storend worden ervaren. Als de na-
bestaanden willen dat er snoeiharde rockmuziek 
gespeeld wordt tijdens de dienst, dan kan dat al-
leen maar als een eventuele uitvaart in de andere 
aula daar geen overlast van heeft. Het Crema-
torium tracht zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan speciale wensen voor de uitvaartdienst en de 
condoleance daarna. Wel is het belangrijk dat alle 
wensen tevoren worden gemeld en goed doorge-
sproken, want soms is er veel voorbereidings tijd 
mee gemoeid of moeten bepaalde zaken extern 
worden ingehuurd of gekocht. Het is soms niet 
mogelijk wensen te honoreren die pas geuit wor-
den bij binnenkomst in het Crematorium bij het 
begin van de uitvaart.

Hoewel Mariëlle van den Heuvel het graag 
zou willen, is er voorlopig geen mogelijkheid 
tegemoet te komen aan de wens van veel na-
bestaanden de tijd in de aula en de koffiekamer te 
verlengen. De auladienst duurt nu drie kwartier 
en daarna heeft de familie een uur tijd voor de 
condoleance in de koffiekamer. Veel mensen vin-
den dat wat krap. Het is mogelijk een dubbele tijd 
te reserveren, maar dan moet ook dubbel zoveel 
betaald worden. Voorlopig kan het Crematorium 
maximaal negen uitvaarten per dag onderdak 
verlenen. De eerste dienst begint om tien uur    
’s morgens, want anders is het zo vroeg voor 
mensen die van ver moeten komen. De laatste 
dienst begint om vier uur ’s middags. Dan werkt 
het personeel tot circa kwart over zes. Er zijn 
geen avonddiensten, al wordt daar al wel eens om 
gevraagd door de nabestaanden. Mogelijk is er 
een markt voor, evenals voor een avondwake. De 
directeur wil dat in de toekomst onderzoeken. 

Directeur Anton Egberts maakte zich sterk voor het plaatsen 
van een vleugel in de tweede aula.
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‘Iets extra’s bieden in de dienstverlening, dat is mijn streven. 
Zonder dat daar meteen meerkosten voor de nabestaanden tegenover staan.’

Mariëlle van den Heuvel, directeur Crematorium voor Tilburg en Omstreken BV (2007heden)

Na mijn opleiding maatschappelijk werk en MBA ben 
ik de financiële dienstverlening ingegaan. Na ruim 

vijftien jaar wilde ik de commerciële sector verlaten. Ik 
koos voor werken in de welzijnssector en heb toen de 
HBOopleiding Personeel & Organisatie gevolgd. In mijn 
werk als directeur komen deze drie ervarings terreinen 
goed van pas. Natuurlijk moet ik ervoor zorgen dat het 
Crematorium financieel goed draait. Maar ik vind het 
erg belangrijk dat we uit de winst die we maken via de 
werkgroep Ideële Doelstelling van de Stichting iets goeds 
kunnen doen voor de samenleving. Ik ben er ook voor 
de mensen die hier werken. Zitten ze op de goede werk
plek? Zijn ze blij met hun werk? En stralen ze dat ook 
uit? Loopt de samenwerking met de uitvaartondernemer 
goed? Dat wil ik graag zien. 
Toen ik hier in 2007 als directeur begon, was er een ster
ke concentratie op de ‘logistieke’ kant van het bedrijf: 
de afscheidsdienst en de crematie zelf. Ik wil daarnaast 
meer aandacht geven aan de ‘inhoudelijke en zachte’ 
kant: meer herdenkingsdiensten, lezingen en meer ont
moeting. In het Crematorium zelf is die ‘zachte’ kant 
zichtbaar geworden in de warmere, meer huiselijke aan
kleding van de ruimtes. 
Ik heb een andere manier van besturen dan mijn voor
ganger, de heer Egberts. Dat was wel even wennen voor 
alle betrokkenen. Ik zag ze soms denken: ‘Wat doet ze 
nu?’ Ik hecht er belang aan alle personeelsleden naar 
hun mening te vragen. Daar luister ik goed naar, want 
zij hebben vanuit hun werkplek waardevolle ervaring, 
inzichten en ideeën. Uiteindelijk beslis ik zelf, maar de 
mensen moeten het beleid wel onderschrijven, anders 
gebeurt er niets. Je hebt de medewerking en inzet van 
het personeel nodig. 
Op basis van ieders inbreng heb ik samen met de leiding
gevenden van de afdelingen een beleidsplan ontwikkeld 
met verbeterpunten voor de komende jaren. Het speer
punt is: In harmonieuze samenwerking met de uitvaart
ondernemer de afscheidsdienst en crematie vorm 
geven, door de juiste dienstverlening te bieden aan de 
na bestaanden. Ik had de indruk dat vooral de uitvaart

ondernemers te weinig als klant werden gezien. Maar dat 
zijn ze natuurlijk wel. Zij komen met de overledene en de 
nabestaanden naar het Crematorium. Het oude idee was: 
‘De ondernemer maakt de dienst niet uit.’ En dat idee 
straal je dan ook uit. Het nieuwe idee is: ‘Wij moeten er 
juist voor zorgen dat de ondernemers hier samen met 
de nabestaanden en het Crematorium de dienst kunnen 
maken.’ De uitvaartdienst, bedoel ik dan natuurlijk. Ik 
druk de medewerkers steeds op het hart dat ze goed 
moeten letten op wat ze zeggen. En vooral ook op de 
toon waarop. Het is zoals mijn moeder altijd zegt: ‘Zo 
ge doet, worde gedoet [Zoals jij anderen benadert, zo 
zullen ze jou ook benaderen].’ In dit plaatje van samen
werking past ook de Uitvaartboulevard die wij het af
gelopen jaar hebben opgezet, samen met de Gemeente
lijke Begraafplaats Hoflaan en de uitvaartondernemingen 
Monuta en DELA. De bedoeling was het brede publiek 
te informeren over alles wat nu mogelijk is rond uitvaart, 
rouwen en herdenking.
Iets extra’s bieden in de dienstverlening, dat is mijn stre
ven. Zonder dat daar meteen meerkosten voor de na
bestaanden tegenover staan. Dat zit ‘m in de houding van 
de mensen die hier werken, maar ook in de mogelijk
heden die we bieden. Vroeger waren er vaste regels: zo 
moet ‘t. Nu is het eerder: wat zijn voor ons de grenzen? 
Die leggen we zo ver mogelijk. Ons uitgangspunt is dat 
wat mensen willen, niet storend mag zijn voor een ander. 
Zo mag een dienst niet erg uitlopen, want dat is ver
velend voor de mensen van de volgende crematie. We 
willen de nabestaanden dus zoveel mogelijk tegemoet 
komen in hun wensen, maar dat kan niet altijd. Laatst 
was er een crematie van iemand die in een harmonie 
speelde. Toen wilden de leden van die harmonie de 
stoelen in de aula verplaatsen, zodat ze met het gezicht 
naar het publiek konden spelen. Maar het kost heel veel 
tijd en moeite die stoelen naderhand weer in het gelid 
te krijgen, want op last van de brandweer moeten ze 
op een speciale manier worden vastgezet. Dat kan niet 
zomaar. Maar als dit van tevoren aan ons was gevraagd, 
hadden we vast een creatieve oplossing bedacht. Zoals 
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Waarschijnlijk zal er dan met ploegen gewerkt 
moeten worden of wordt dan een ploeg speciaal 
voor de avond ingepland. Op dit moment loont 
die investering nog niet. Nu wordt onderzocht of 
vervroeging van de eerste dienst naar 9.30 uur 
een oplossing kan bieden. Dan zou er een uur en 
een kwartier in de koffiekamer beschikbaar zijn.

Een uitstekende service en dienstverlening 
vragen een klantgerichte opstelling van alle per-
soneel. Het motto is ‘neem de tijd voor de men-
sen’, zowel voor de nabestaanden als voor de 
uitvaartondernemers. Ook uitvaartondernemers 
zijn klanten, want zij komen met de overledene 
en de nabestaanden voor de uitvaart naar het 
Crematorium. Het personeel geeft de mensen 

Ontwerpschets van Glasatelier Zuid-Nederland uit Oisterwijk 
voor een herdenkingsmuur die bij het strooiveld van het 
Crematorium zal verrijzen. Hiermee wordt de nabestaanden 
een extra manier geboden om hun dierbaren te herdenken. Zij 
kunnen ervoor kiezen een naamplaatje in een van de vakjes 
te plaatsen ter herinnering aan de overledene wiens as op het 
strooiveld is uitgestrooid.

klapstoelen huren bij een partycentrum. Hapjes en 
drankjes verzorgen we in principe zelf. De keuze is 
de laatste jaren uitgebreid en nadat ik in oktober 
2007 slaagde voor het examen sociale hygiëne, mag 
het Crematorium ook alcoholische drank schenken. 
Ook hiermee willen we het onze gasten zoveel mo
gelijk naar de zin maken, ze die persoonlijke invulling 
gunnen. Bij een crematie van iemand met een andere 
culturele achtergrond kunnen bijvoorbeeld speciale 
hapjes horen. Die nemen ze zelf mee en die serveren  
wij dan netjes uit. En laatst was er een zus van een 
bakker overleden. Toen zijn de broodjes van die bak
ker gebruikt. Dit soort uitzonderingen kan, maar al
leen nadat vooraf met ons overlegd is. 
Mijn droom is dat we in de toekomst een uitvaart
café kunnen bouwen, bij voorkeur met terras, waar 
bezoekers van de columbaria en de urnentuinen 
even kunnen neerstrijken voor een kopje koffie: 
goede natuurlijk! Waar na de condoleance onze gas
ten terecht kunnen om wat langer bij elkaar te zijn. 
Daar is echt behoefte aan. In die ruimte zouden dan 
ook afscheidsdiensten, lezingen en concerten kun
nen plaatsvinden. Het moet wel kleinschalig blijven, 
want grote ruimtes hebben we al. 
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de tijd hun wensen te formuleren. Dat betekent 
goed luisteren, gerichte vragen stellen en dan 
langzamer hand proberen de wensen in concrete 
voorstellen te gieten. Daarbij komt het erop aan 
goed te communiceren, de juiste toon te treffen. 
Pas als duidelijk is welke wensen er zijn en hoe die 
vertaald kunnen worden in de praktijk, worden 
de afspraken genoteerd en nog eens nagelopen. 
Ook is belangrijk na de uitvaart te vragen of alles 
naar wens is verlopen om zo mogelijke verbeter-
punten op het spoor te komen. In dit kader wordt 
nu gewerkt aan het vormgeven van een enquête 
met vragen over ‘crematoriumgetinte’ zaken, 
die de nabestaanden in de toekomst zal worden 
toegestuurd vier weken nadat de asbestemming 
bepaald is. Naar aanleiding hiervan zal dan ook 
achteraf met de betrokkenen geëvalueerd wor-
den. Het is belangrijk te leren van fouten.

Een andere stijl van leidinggeven

Oud-directeur Anton Egberts had een directieve 
stijl van leidinggeven. Hij zette de lijnen uit en 
bewaakte dat iedereen zich daar aan hield. Dat 
betekende niet dat Egberts nooit naar personeels-
leden luisterde. Dat gebeurde bijvoorbeeld wel bij 
sollicitatiegesprekken waar een nieuwe leiding-
gevende gekozen moest worden. Daarbij was een 
delegatie van het personeel van de afdeling aan-
wezig, die ook een duidelijke stem had bij de uit-
eindelijke keuze. Verder verliep de inspraak van  
het personeel vooral via de afdelingshoofden. Als 
personeelsleden ideeën hadden die de praktijk 
van alledag mogelijk konden ver beteren, gaven 
ze die door aan hun leidinggevende. Tijdens de 
wekelijkse werkbesprekingen die de  directeur 
met beide leidinggevenden hield, werd dan over 
deze ideeën gesproken. De directeur overlegde 
jaarlijks met de leidinggevenden over plan-
nen met betrekking tot de bedrijfsvoering en 
over vervangings- en nieuwe investeringen. Zij 
werden ook steeds betrokken bij de inrichting 
van de nieuwbouw en bij het ontwerpen van de  

logistiek na het gereedkomen daarvan. De beide 
afdelingshoofden hadden ook een stem bij het 
aannemen van nieuwe personeelsleden. Zo kwa-
men Hannie van Gorkom en Mariëtte  Wijde-
mans in dienst op voorstel van Truus Brouwers 
en Peter Donkers op dat van Wil Marijnissen  
en Harrie Kop. Als er via een vacature in de 
krant personeel werd geworven, bepaalden de 
 directeur en het betrokken afdelingshoofd  samen 
de keuze. Hoewel Egberts op kantoor en in de 
wandelgangen wel gesprekken met medewerkers 
voerde, werden initiatieven van de personeels-
leden echter niet structureel aangemoedigd. Leo  
Werdekker van de afdeling crematies was erg 
teleurgesteld dat een goed voorstel van hem niet 
werd op gepakt.

Kussentjes in de vensterbank van de aula in de nieuwbouw 
bieden een redelijk comfortabele zitplaats bij drukke 
uitvaarten, als alle stoelen bezet zijn. Uitgevoerd naar een idee 
van Leonie van Tilborg-de Klerk.
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‘Meneer Egberts was niet zo direct betrok-
ken bij de nabestaanden. Die ontmoette 
hij niet of nauwelijks. Ik wel. Steeds vaker 
kreeg ik te horen dat ze wel een graf wil-
den voor de urn. Toen kwam ik met de sug-
gestie: “Meneer Egberts zouden we geen 
urnentuin aanleggen? Er is vraag naar.” 
Maar het duurde tot iemand van het be-
stuur dat wilde tot het uiteindelijk ervan 
kwam. Toen kwam het volgende punt.   
De architect had gekozen voor een grond-
bedekking met bodembedekkende planten. 
Daar moesten de mensen overheen lopen 
als ze bij hun urn wilden komen. Als het 
regende, kregen ze natte broekspijpen. En 
ze liepen die planten kapot. Maar voor het 
idee er grind te laten leggen stond  meneer 
Egberts niet open. Er was een landschaps-
architect ingehuurd en die zou het toch wel 
weten.’

De nieuwe directeur, Mariëlle van den Heuvel, 
hanteert een andere manier van leidinggeven 
dan Egberts. Zij vraagt structureel zowel de 
 managers van de afdelingen als het personeel 
naar hun mening en luistert daar goed naar, voor 
zij uiteindelijk zelf beslist. Zij doet dit om de 
betrokkenheid van alle werknemers bij het  
beleid van het Crema torium te verkrijgen. Op de 
eerste bladzijde van haar beleidsplan staat: ‘Een 
voorwaarde voor een succesvolle organisatie  is 
een gedragen visie.’ Het is heel belangrijk dat alle 
 personeelsleden de beleidsvisie onderschrijven , 
zodat zij deze ook kunnen uitdragen en ernaar 
handelen. Bovendien heeft het personeel waarde-
volle inzichten en ervaringen vanuit de eigen 
werkplek, waar de  organisatie als geheel zijn 
voordeel mee kan doen. Het personeel komt 
bijvoorbeeld vaker in direct contact met de na-
bestaanden dan de  directeur en kan daarom 
sneller signaleren welke wensen er onder hen  
leven die mogelijk ingevuld kunnen worden. Van 
den Heuvel nodigt daarom iedereen met nadruk 
uit zijn of haar ideeën naar voren te brengen.  

Haar beleidsplan is inmiddels op basis van 
verdere gesprekken met de managers en hun 
teams in een actieplan voor de periode 2008-
2011 uitgemond. Regelmatig wordt gezamenlijk 
geëvalueerd om te kijken of alles wel verloopt, 
zoals de bedoeling was.

Het verschil in stijl van leidinggeven tussen 
beide directeuren is het personeel natuurlijk niet 
ontgaan. Leonie van Tilborg van de restauratieve 
dienst brengt het als volgt onder woorden:

‘Meneer Egberts was echt directeur. Hij 
was op afstand, hij stond boven je. Zo 
voelde ik dat. Volgens mij is na de komst 
van Mariëlle  de sfeer veranderd, wat  
gemoedelijker geworden. Je kunt bij haar 
gemakkelijk aankloppen om iets te vra-
gen of te zeggen. Ik heb bijvoorbeeld aan-
gekaart dat als het druk was bij een crema-
tie, dat dan de mensen in de tweede aula op 
de vensterbank gingen zitten. Dat zag ik bij 
de auladienst. Dat is erg koud in de win-
ter, op die stenen voor het raam. Nu zijn er 
kussentjes ge komen.’

Hoewel het wel even wennen was in het begin, 
weet het personeel het zeer te waarderen dat bij 
de nieuwe directeur ieders initiatieven en ideeën 
welkom zijn en dat ze serieus door haar wor-
den bekeken en in meerdere gevallen ook ge-
realiseerd. 

Personeelsbeleid 

Een van de uitgangspunten van Anton Egberts bij 
het personeelbeleid was dat de werkzaamheden 
zo afwisselend mogelijk moesten zijn. Dan bleef 
het werk interessanter en zou de inzet maximaal 
zijn. Bovendien kon zo voorkomen worden dat 
het Crematorium afhankelijk werd van de kennis 
en ervaring van één werknemer die als enige een 
bepaald proces beheerste. Hij had er oog voor 
dat de auladienst het moeilijkste onderdeel van 
de werkzaamheden was, gezien de emotionele 
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belasting en de hoge druk om alles perfect te la-
ten verlopen. Hij opperde daarvoor een cursus te 
volgen, maar het personeel vond dat niet nodig. 

Egberts zorgde ervoor dat het personeel 
 regelmatig met kleine attenties werd beloond, 
zoals iets lekkers bij de koffie bij het inspannende 
groot onderhoud of koffie-met bij de aanschaf 
van de bedrijfskleding. Truus Brouwers stelde 
dat erg op prijs: ‘Meneer Egberts was heel goed 
in die dingen.’ Eens per jaar organiseerde hij 
een avondvullend diner voor alle personeels-
leden met hun partners en één keer in de vijf jaar 
een weekend met overnachting. Daar bewaart 
het personeel goede herinneringen aan. Ze heb-
ben met instemming kunnen constateren dat 
de nieuwe directeur de traditie wat betreft de 
diners heeft voortgezet en hopen dat dit met de 
lustrum viering ook het geval zal zijn.

Egberts zette zich in voor een goede betaling 
van het personeel. Aanvankelijk werd dit betaald 
volgens de CAO van de Stichting Begraafplaatsen  
en Crematoria Breda. Toen hij ontdekte dat er 
een landelijke CAO voor de crematoria bestond, 
die beter uitpakte voor het personeel, werd de be-

taling daaraan aangepast. Egberts was betrokken 
bij de besprekingen die de Landelijke Vereniging 
van Crematoria (LVC) met de werknemers voer-
de over de CAO. Die was (en is) goed: de werk-
nemers verdien(d)en gemiddeld tien procent 
meer dan werknemers in andere sectoren van de 
arbeidsmarkt. Overuren werden niet maandelijks 
door hem uitbetaald, maar de werknemers met 
een vaste aanstelling kregen wel in november een 
extra uitkering met als omschrijving ‘vergoeding 
stille overuren’. Egberts maakte zich er sterk voor 
dat het personeel kreeg doorbetaald bij ziekte en 
andere calamiteiten. De oudgedienden  die hem 
jarenlang hebben meegemaakt, zijn het erover 
eens dat hij in die zin erg goed was voor zijn  
personeel. Tilly Wittens ervoer dit aan den lijve:

‘Meneer Egberts was een goed mens. Toen 
mijn man ernstig ziek was en ik mijn werk 
daarom niet kon doen, zorgde hij ervoor 
dat ik thuis kon blijven en dat ik mijn sa-
laris gewoon kreeg doorbetaald. Als je hem 
echt nodig had, dan was hij er voor jou.’

Ook zorgde hij ervoor dat voor het personeel een 
pensioenregeling werd getroffen bij Delta Lloyd, 
waarbij vijftig procent voor rekening kwam van 
de werkgever en vijftig procent voor die van de 
werknemer. Eind 1986 ging die regeling in voor 
de mannen in vaste dienst, halverwege 1991 voor 
de dames die als oproepkrachten werkten. Vanuit 
de Werkgevers Vereniging Nederlandse Crema-
toria werkte hij ook aan een regeling voor vroeg-
pensioen. Er kwam een overgangsfonds van vijf-
tien jaar, waarin een half procent van de loonsom 
gestort moest worden. Drie werk nemers van het 
Crematorium voor Tilburg en Omstreken heb-
ben van deze regeling gebruik kunnen maken: 
Truus Brouwers, Mariëtte Wijdemans en Leonie 
van Tilborg. 

Onder de nieuwe directeur zijn de aandacht 
voor afwisseling in de werkzaamheden van het 
personeel, de personeelsetentjes en de goede 
 financiële regelingen gehandhaafd. Overuren 
worden nu wel maandelijks uitbetaald. Ook is 

Personeelsweekend ter gelegenheid van het derde lustrum in 
augustus 2001.
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per 1 januari 2008 het eindpensioen dat Egberts 
had afgesproken omgezet in een middelloon-
regeling met mogelijkheid tot prepensioen, zoals 
door de regering verplicht werd gesteld. In het 
beleidsplan van Mariëlle van den Heuvel neemt 
het personeelsbeleid een structurele plaats in. 
De trefwoorden daarbij zijn openheid, samen-
werking en vertrouwen geven. Vertrouwen geven 
houdt ook in dat de directeur de leidinggeven-
den, en zij op hun beurt hun teamleden, zoveel 
mogelijk eigen verantwoordelijkheid geven bij 
de invulling van de taken. Bij functionerings-
gesprekken wordt niet gefocust op de fouten van 
de betrokkene. Nadrukkelijk wordt de betrok-
kene uitgenodigd zijn of haar eigen visie op het 
werk te geven. Als het enigszins kan, worden spe-
ciale wensen daarin gehonoreerd. Wie met ple-
zier werkt, heeft immers meer inzet en een betere 
uitstraling. In het functioneringsgesprek wordt 
verder besproken wat wel goed gaat en hoe even-
tuele mindere kanten kunnen worden verbeterd, 
misschien door verandering in opstelling of het 
volgen van een cursus. De directeur staat daar-
voor open: 

‘Als iemand op cursus wil, kan dat. Maar 
dan wil ik dat terugzien in een andere op-
stelling, een andere manier van werken. Er 
moet wel wat mee gedaan worden.’ 

Zo zijn alle dames van de restauratieve dienst, 
die dat nog niet gedaan hadden, de cursus Be-
drijfshulpverlening (BHV) gaan volgen. Nu we-
ten ze allemaal wat ze moeten doen, als tijdens 
de auladienst of in de koffiekamer iemand onwel 
wordt. 

De trefwoorden ‘openheid, samenwerking en 
vertrouwen geven’ gelden ook voor de omgang 
tussen de personeelsleden onderling. Iedereen 
wordt uitdrukkelijk uitgenodigd zich niet alleen 
op de eigen werkzaamheden en die van de eigen 
afdeling te focussen, maar daar bovenuit te kij-
ken naar de belangen van het Crematorium als 
geheel. Er wordt van alle personeelsleden ver-
wacht dat ze open staan voor elkaars visie. 

Mariëlle van den Heuvel bekijkt ook of de  
personeelsleden van het Crematorium wel op de 
goede plek zitten. Zo heeft zij kort na haar aantre-
den Hannie van Gorkom en Tilly Wittens vanuit 
de restauratieve dienst in de nieuwe af deling ver-
koop (inmiddels omgedoopt in af deling gedenk-
tekens) geplaatst. Onder Egberts was hier al over 
gesproken, maar toen was het niet haalbaar ge-
zien het achterblijven van het aantal crematies in 
de jaren tussen 2003 en 2006 ten aanzien van de 
prognoses. Zoals al is aangegeven doorkruisten 
de adviserende activiteiten van de dames wat be-
treft gedenktekens hun werkzaamheden in keu-
ken en koffiekamer, wat leidde tot spanningen 
binnen het team. De restauratieve dienst is blij 
met deze oplossing. De dames van de afdeling 
gedenktekens hebben hun eigen kantoorruimte 
gekregen en een ontvangstkamer die zij buiten 
de lunchuren kunnen gebruiken. Zij organiseren 
hun werkzaamheden in onderling overleg. Zij 
zijn ook tevreden: ‘Sinds Mariëlle hier zit hebben 
we wat meer de vrije hand. En we krijgen af en 
toe een complimentje. Dat is fijn.’ 

Het jaarlijkse diner voor het personeel van het Crematorium in 2008.
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Ook andere personeelsleden spreken hun waar-
dering uit voor de schouderklopjes van de direc-
teur. Dat wil niet zeggen dat zij nooit kritiek uit. 
Nu het iedereen duidelijk is welke kant ze met 
haar beleid op wil en er een onderlinge band is 
opgebouwd, is zij harder in haar commentaar 
naar mensen die de visie en missie onvoldoende 
uitvoeren. Zij bewaakt de gezamenlijk uitgezette 
beleidslijnen nauwgezet.

Promotie en voorlichting

Directeur Anton Egberts zorgde ervoor dat 
het Crematorium Tilburg en Omstreken de 
regionale pers inviteerde bij belangrijke aan-
gelegenheden als de diverse openingen van 
nieuwbouw projecten (1986, 1997, 2003), het 
twaalfeneenhalfjarig bestaan (1999) en zijn af-
scheid als directeur (2007). Dat resulteerde door-
gaans in enkele kortere of langere artikelen in de 
regionale bladen, soms gelardeerd met een inter-
view met de directeur. Egberts werkte ook mee 
aan de Uitvaartkrant die het Brabants Dagblad 

enkele jaren uitbracht in november. In 2005 en 
2006 zorgde hij ervoor dat de nieuwe brochure 
van het Crematorium werd verspreid in alle 
 parochiecentra, verzorgingstehuizen, wijkcentra  
en gemeentelijke voorlichtingscentra. Vanaf het 
begin van het bestaan van het Crematorium wer-
den open dagen georganiseerd en aangekondigd 
in de regionale pers, waarbij de deuren van het 
Crematorium voor het publiek geopend wer-
den. Om de vijftien minuten vertrok een groep 
van maximaal vijftien personen voor een rond-
leiding waarin zij de ruimtes konden bekijken. 
Voor elke ruimte was een kwartier uitgetrokken. 
Medewerkers van het Crematorium en in de eer-
ste jaren ook leden van het Stichtingbestuur ga-
ven daar uitleg over de gang van zaken rondom 
de uitvaart, over het eigenlijke cremeren en de 
mogelijkheden voor de asbestemming. Behalve 
deze open dagen werden op aanvraag ook rond-
leidingen verzorgd, bijvoorbeeld voor studenten 
van de zorgopleidingen van het ROC Midden-
Brabant, voor leerlingen van het Cobbenhagen 
College, voor dames van de Katholieke Vrou-
wen Organisatie en voor leden van Probus en 
de Rotary. Vanaf 2004 gaf het Crematorium acte 
de présence op de seniorenbeurs in Tilburg met 
een PowerPoint presentatie en een stand met as-
bestemmingsproducten, die werd bemand door 
de dames van de afdeling gedenktekens. Op die 
manier was het Crematorium in 2005 ook aan-
wezig bij een open dag van de DELA, bij de pre-
sentatie van uitvaartonderneming Monique van 
Houtum in het Crematorium en bij de uitvaart-
beurs van uitvaartonderneming Bijnen uit Vught 
in de Postelse Hoeve. 

In het beleidsplan van Mariëlle van den Heu-
vel staat als één van de hoofdlijnen: ‘Meer voor-
lichting en informatie verstrekken over cremeren 
en het Crematorium zelf.’ Het plan is de bestaan-
de promotieactiviteiten verder uit te bouwen. De 
open dagen zijn in een andere vorm gecontinu-
eerd, evenals de uitnodigingen voor de regionale 
pers. Het voornemen is verschillende instanties 
actief te gaan benaderen met de boodschap dat 

De open dagen van het Crematorium werden steeds in de 
plaatselijke en regionale bladen aangekondigd.
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ook zij welkom zijn voor een rondleiding in het 
Crematorium. Daarbij wordt in het bijzonder ge-
dacht aan directies van verzorgingstehuizen om 
te proberen de taboesfeer te doorbreken, die daar 
bij velen nog rond cremeren hangt. De rond-
leiding duurt anderhalf uur en begint met een 
mondelinge inleiding bij een kopje koffie of thee. 
Daarna wordt de aula bezocht, waar een Power-
Point presentatie over cremeren en het Crema-
torium te zien is. Dan volgt tot slot het bezoek 
met uitleg aan de ovenruimte.

Inmiddels is in de jaren 2006-2009 viermaal 
in de grote aula een muzikale herdenkings-
bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van 
Allerzielen (2 november). Een korte aankondiging  
in de regionale bladen volstond al de eerste keer 

om de aula geheel te vullen. De jaren daarna is 
geen uitgebreidere publiciteit gezocht, omdat 
dan misschien velen teleurgesteld hadden moe-
ten worden. In de pauze en na afloop bleken de 
bezoekers gemakkelijk met elkaar in gesprek te 
komen over hun overleden dierbaren en hun ge-
voelens van gemis, zodat ook de doelstelling uit 
het beleidsplan ‘meer ontmoeting’ ermee bereikt 
werd. Daarom is besloten deze herdenkings-
diensten ook in de toekomst voort te zetten.

Samen met DELA nodigde het Crematorium be-
zoekers uit voor de voorstelling van theatergroep 
Traxx die op 20 november 2007 in het Crema-
torium plaatsvond. De voorstelling had als titel 
Rouw op je dak en vertelde het verhaal van twee 
vrienden die ieder op hun manier met een verlies 
geconfronteerd worden en daar beide anders op 
reageren. Na afloop gingen de spelers in gesprek 
met het publiek. De bedoeling was om het taboe 
rond rouw en verlies bespreekbaar te maken. De 
bezoekers waren lovend. Mocht Traxx of een an-
der theatergezelschap een nieuwe productie met 
een thema rond sterven en rouw maken, dan zal 
het Crematorium zo’n voorstelling graag nog-
maals inhuren.

Een nieuwe loot aan de promotiestam is de 
Uitvaartboulevard die op zondag 6 april 2008 
voor het eerst is gehouden. Hierbij was niet al-
leen het Crematorium betrokken, maar ook de 
uitvaartondernemingen DELA en Monuta en 
de algemene begraafplaats Hoflaan deden mee. 
De hele Karel Boddenweg stond in het teken van 
een soort beurs, waar onder andere rouwkisten, 
rouwkaarten, bloemen, grafmonumenten en ur-
nen te zien waren. Uiteraard konden bezoekers 
ook het Crematorium, de begraafplaats en de 
beide uitvaartondernemingen bezichtigen en 
daar hun eventuele vragen stellen aan het per-
soneel. De Uitvaartboulevard is uitgewerkt naar 
aanleiding van een idee van de managers Twan 
Paar van de afdeling crematies en Jeff Brouwers 
van de restauratieve dienst. In dit project krijgt 
de samenwerking met anderen gestalte, die in 

Flyer met aankondiging van de Uitvaartboulevard in 2008, 
een samenwerkingsverband van de ‘dooj hoek’ aan de Karel 
Boddenweg.
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het beleidsplan een centrale plaats inneemt. Ook 
deze vorm van promotie verliep succesvol, zodat 
besloten is elke drie jaar een Uitvaartboulevard 
te organiseren in de ‘dooj hoek’, zoals de Karel 
Boddenweg in de Tilburgse volksmond bekend 
staat.

In oktober en november 2008 bood het 
 Crematorium belangstellenden gratis de drie-
delige lezingencyclus Leven & Dood aan. De 
 filosoof dr.  Harald van Veghel besprak de dood 
als ongrijpbaar fenomeen onder de titel Wat is 
de dood? De voordracht De dood in zicht van 
psycholoog drs. ing. Kees Aaldijk ging in op de 
vraag hoe mensen zich kunnen voorbereiden op 
hun eigen dood en hoe ze anderen bij het ster-
ven kunnen begeleiden. In de lezing Verdriet en 
verlies van klinisch psycholoog prof. dr. Manu 
Keirse stond het rouw proces centraal. Deze  
lezingen vonden plaats in het Crematorium en 
werden georganiseerd in samenwerking met het 
Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant. Ook 
deze voorlichtingsactiviteit verliep naar wens. Er 

zullen dan ook zeker in de toekomst vaker lezin-
gen in het Crematorium worden aangeboden.

Natuurlijk is een goede voorlichting in directe  
zin eveneens van groot belang. Voor de restaura-
tieve dienst is een fraaie folder ontwikkeld, die 
geïnteresseerden en klanten een overzicht biedt 
van de consumpties en de tarieven. De af deling 
crematies kan de nabestaanden en uitvaart-
ondernemingen nu een brochure overhandigen 
die ze informeert over alle mogelijkheden en de 
bijbehorende tarieven. Verder is de informatie op 
de website van het Crematorium flink uitgebreid. 

Contacten naar buiten toe

In aanloop- en beginfase van het Crematorium 
waren de contacten met het Crematorium Breda 
van groot belang. De heren L. Hoogwegt en Th. 
van Adrichem dienden namens de directie van 
Breda het Crematorium Tilburg van advies en 
het personeel voor Tilburg werd in Breda op-
geleid. Manager Anton Egberts zat in die tijd als 
toehoorder bij de bestuursvergaderingen in Bre-
da en directeur Van Adrichem maakte deel uit 
van het Stichtingsbestuur in Tilburg. Met hulp 
van Breda waren ook in Nijmegen en Bergen op 
Zoom crematoria gevestigd met een ideële doel-
stelling. De vier crematoria wisselden ervaringen 
uit en steunden elkaar, maar bleven zelfstandig. 
Zelfs de federatieve samenwerking waarover in 
1985 gesproken werd, bleef achterwege. Waar-
schijnlijk had Breda, waar in 1987 de directeuren 
Van Adrichem en Hoogwegt werden opgevolgd 
door F.H.J. Spijkerman, op meer gerekend. Eind 
1989 drong Van Adrichem nog eens aan bij het 
Stichtingsbestuur op een bundeling der krach-
ten van gelijkgezinde crematoria in een eigen 
vereniging. Behalve Tilburg, Breda, Nijmegen en 
Bergen op Zoom rekende hij daartoe inmiddels 
ook de kleinschalige crematoria in Leiden, Uden 
en Best die waren gebouwd en werden beheerd 
door de gebroeders H.J. en G.J. Swinkels. Van 
Adrichem werkte toen voor de Swinkelsgroep, 

Jos van de Pas (rechts) en Robert de Kort van de algemene 
begraafplaats aan de Hoflaan bij de Uitvaartboulevard van 
2008, een samenwerkingsproject van het Crematorium, de 
begraafplaats en de uitvaartondernemingen DELA en Monuta. 
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waar hij in 1992 als directeur werd aangesteld. 
In februari 1990 wees het Stichtingsbestuur dit 
verzoek om twee redenen af. In de eerste plaats 
functioneerde de Landelijke Vereniging van 
Crema toria (LVC) toen goed, dus vond het be-
stuur het niet raadzaam om daarbinnen weer 
kleine groepen te vormen. Bovendien was de re-
latie van het Crematorium met DELA inmiddels 
naar wens en achtte het bestuur het niet nodig 
een vereniging op te richten die zich tegen de 
expansie van DELA wilde verweren. In januari 
1991 droeg het Stichtingsbestuur Egberts op de 
verminderde contacten met Breda te herstellen. 
Deze zouden echter nooit meer zo innig worden 
als in het begin en later geheel wegvallen. 

Zonder dat een aparte vereniging werd ge-
vormd, had Egberts wel regelmatig contact met 
de Stichting Begraafplaatsen en Crematoria van 
de gebroeders Swinkels. Er werd in een open 
sfeer gesproken over de wederzijdse plannen. 
Zo hoorde Egberts van het voornemen van G.J. 
Swinkels om ook in Hilvarenbeek een crema-
torium te beginnen. Dat betekende concurrentie 
voor het Crematorium in Tilburg, want vanuit 
Hilvaren beek en Diessen kwam men voor de cre-
maties naar Tilburg. Gedeputeerde Staten wezen 
in november 2006 het bestemmingplan voor een 
begraafplaats met crematorium van de gemeente 
Hilvarenbeek af, omdat er onvoldoende rekening 
zou zijn gehouden met de cultuurhistorische en 
archeologische waarde van het terrein aan de 
rand van het landgoed Annanina’s Rust langs de 
weg naar Diessen. Swinkels gaf aan het enkele 
jaren later opnieuw te gaan proberen. Swinkels 
en Egberts spraken de intentie uit tot samen-
werking, vooral wat betreft het over en weer in-
lenen van personeel. 

Het Crematorium Tilburg en Omstreken 
werd lid van de Landelijke Vereniging Crema-
toria (LVC), een deskundigheidsplatform voor 
crematoria. Manager/directeur Anton Egberts 
werd namens het Crematorium naar de vergade-
ringen afgevaardigd. Twee maal per jaar kwamen 
de leden van de LVC bijeen om te discussiëren 

over nieuwe ontwikkelingen in de branche. Soms 
maakten ze onderlinge afspraken, zoals over het 
in alle crematoria gelijktijdig laten ingaan van 
het rookverbod in de binnenruimten. Dat was 
in ieders belang, want zo werd concurrentie-
vervalsing vermeden en was er duidelijkheid voor 
de klanten. Ook werden binnen het LVC diverse 
initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld met betrek-
king tot aanpassing van de filterinstallaties in het 
kader van nieuwe, strengere emissierichtlijnen , 
de automatisering van een online reserverings-
systeem en benchmarking: het vergelijken van 
bedrijfsprocessen in een crematorium met die 
van andere organisaties in de branche die gel-
den als best presterend, ter bevordering van de 
eigen doelmatigheid en kwaliteit. Vanuit de 
werkgevers organisatie voor private crematoria 
werd in overleg met de bonden eind jaren tachtig 
de prepensioenregeling opgesteld, die al eerder 
aan de orde kwam. 

Anton Egberts was tussen 1999 en 2005  
bestuurslid van de Werkgevers Vereniging 
Neder landse Crematoria (WVNC). Hij maakte 

Peter Donkers van de afdeling crematies achter de 
informatiebalie tijdens de Uitvaartboulevard in 2008.
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deel uit van de onderhandelingscommissie die 
met de vakbonden overlegde inzake de CAO 
voor de crematoria. Die onderhandelingen ver-
liepen in een ontspannen sfeer. Meestal werd snel 
overeenstemming bereikt. De crematoria boden 
immers goede arbeidsvoorwaarden. Hij maakte 
in die tijd ook deel uit van een commissie die 
poogde de CAO’s voor uitvaartondernemingen 
en crematoria samen te voegen. Dat mislukte, 
omdat een aantal uitvaartorganisaties de salaris-
verschillen te groot vond. 

Ook met de uitvaartondernemingen in de 
regio onderhield Egberts regelmatig contact. Hij 
streefde ernaar duidelijke afspraken te maken, 
waaraan hij de uitvaartondernemingen hield. 
Tijdens deze besprekingen was er een open en 
constructieve opstelling van de deelnemers. In 
1994 kwam DELA met het verzoek een uitvaart-
centrum te mogen bouwen op het terrein van het 
Crematorium. Egberts adviseerde het Stichtings-
bestuur hiermee in te stemmen op voorwaarde 
dat DELA in de toekomst geen eigen crema-
torium zou bouwen in een straal van 25 kilo-
meter rond het Crematorium Tilburg. In eerste 
instantie reageerde de algemeen directeur van 
DELA afwijzend en werd de zaak in de ijskast 
gezet. Tijdens een vergadering van de LVC had 
Egberts echter een informeel gesprek hierover 
met de directeur en het hoofd van de crema toria 
van DELA, waarop zij de kwestie in hun organi-
satie opnieuw hebben aangekaart. Omdat DELA 

in Tilburg geen betere locatie had kunnen vinden 
voor de bouw van een uitvaartcentrum, heeft de 
directie van DELA in 1998 opnieuw contact ge-
zocht. In onderling overleg werd de eis van ‘bin-
nen een straal van 25 kilometer’ omgezet in ‘bin-
nen het verzorgingsgebied van het Crematorium 
Tilburg’. Daar viel ook Dongen onder. Dat was 
belangrijk, omdat DELA met twee andere par-
tijen plannen had om in Oosterhout een crema-
torium te vestigen. Achteraf bleek dit een uiter-
mate belangrijke afspraak die het Crematorium 
de ruimte bood zich goed te ontwikkelen. 

Het trefwoord ‘samenwerking’ in het beleids-
rapport dat Mariëlle van den Heuvel in 2007 op-
stelde, geldt zeker ook voor hoe zij op het onder-
houden van de externe contacten wil inzetten. 
Evenals Egberts woont zij de vergaderingen van 
het LVC bij. De contacten met de onafhankelijke 
crematoria in Noord-Brabant zijn geïntensiveerd 
en uitgebreid. Zo’n vier keer per jaar ontmoet 
zij de directeuren van de crematoria van Breda, 
Bergen op Zoom (met sinds 2008 ook in Roosen-
daal een crematorium onder dezelfde directie) en 
Best. In Best zit het administratiekantoor Crema-
toria BV van de Swinkelsgroep, die crematoria 
heeft in Rosmalen, Uden, Leiden, Spijkenisse, 
Capelle aan den IJssel, Baexem en Niederrhein 
Willich (Duitsland). Swinkels heeft inmiddels 
toestemming van de gemeente Hilvarenbeek 
om daar een nieuw crematorium te vestigen, dat 
waarschijnlijk in 2011 in bedrijf zal zijn. De vier 

De algemene brochure biedt in woord en beeld 
een overzicht van de mogelijkheden die het 
Crematorium biedt voor de afscheidsdienst, 
de condoleance, de laatste rustplaats en de 
herdenking van de overledene.
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directeuren wisselen ervaringen uit en onder-
zoeken of zij op deelgebieden kunnen samenwer-
ken. Mariëlle van den Heuvel en de directeur van 
de Swinkelsgroep hebben de intentie tot samen-
werking en het inlenen van elkaars personeel bij 
vakantie en/of ziekte, die Anton Egberts en G.J. 
Swinkels indertijd overeenkwamen, opnieuw be-
vestigd. Met de directeuren van Breda en Bergen 
op Zoom zijn eveneens over en weer intenties tot 
samenwerking uitgesproken.

Ook de contacten met de uitvaartondernemers  
in de regio zijn intensiever geworden. Van 
den Heuvel voerde met alle ondernemers een 
persoon lijk gesprek. Daarbij stond centraal hoe 
zij de uitvaart wilden laten verlopen en wat het 
Crematorium zou kunnen bijdragen om die 
intenties zo goed mogelijk te realiseren. Allen 
waren tevreden  over hoe de auladiensten wer-
den ingevuld: altijd netjes op tijd en volgens het 
draaiboek. Ook vonden allen de ruimtes altijd 
keurig schoon. De  uitvaartondernemers waren 
minder gelukkig met de beleidslijn dat tijds-
overschrijding al vanaf de eerste minuut betaald 
moest worden. Ook zagen ze graag een muziek-
boek online. Daar is intussen op gereageerd: 
tijdsoverschrijding wordt pas na vijf minuten 
in rekening gebracht en het muziekboek online 
is beschikbaar. In die gesprekken bleek ook dat 
vooral de kleinere uitvaartondernemingen er al-
les aan doen de behoeften van nabestaanden en 
de wensen van overledenen zoveel mogelijk te 
honoreren. Grote bedrijven als DELA en Monuta 
werken nog altijd meer gestandaardiseerd, maar 
ook daar vindt een bijstelling plaats in die rich-
ting. Het is dus belangrijk dat het Crematorium 
de wensen voor een uitvaart tevoren goed met de 
uitvaartondernemer doorspreekt en met hem of 
haar meedenkt over hoe die zouden kunnen wor-
den ingevuld. Kort voor en tijdens de uitvaart-
dienst kan dan met de uitvaartleider een laatste 
fine-tuning plaatsvinden. Ook is het belangrijk 
achteraf te informeren of alles naar wens is ge-
gaan, want misschien kunnen verbeterpunten 
worden geformuleerd. Dus is het plan in de toe-

komst regelmatig bijeen te komen voor overleg.
Ook parochies spelen een rol bij het realiseren  

van een uitvaart die past bij de nabestaanden 
en overledenen. Een katholieke afscheidsdienst 
vindt immers in de kerk plaats. Samen met de 
uitvaartondernemingen uit de regio heeft Van 
den Heuvel vergaderd met de deken. Daar-
bij kwam aan de orde dat parochies vaak een 
requiem dienst weigeren, omdat mensen niet ge-
lovig of niet kerkelijk genoeg zijn of in een andere 
parochie wonen. Van aanvang aan is het beleid 
van het Crematorium dat daar geen eucharistie-
viering kan plaatsvinden; dat is voorbehouden 
aan de kerken. Nu blijkt dat niet iedereen die dat 
wil in de kerk terecht kan, dient zich de vraag 
aan of het Crematorium in de toekomst zo’n  
afscheidsdienst niet toch zal toestaan.

Het is het voornemen van Van den Heuvel 
ook met de begraafplaatsen contacten te leg-
gen. Dat is al gebeurd met beheerder Jos van de 
Pas en zijn leidinggevende Joost Michels van de 
algemene begraafplaats Hoflaan waarmee het 
Crema torium de ingang en het parkeerterrein 
deelt. Sinds 2003 biedt het Crematorium de aula’s 
ook aan voor een dienst van een overledene die 
begraven gaat worden. De meeste nabestaanden 
die daarvoor kiezen, begraven hun dierbare op 
de begraafplaats Hoflaan.

Voor directeur Mariëlle van den Heuvel staan 
een optimale dienstverlening en service naar de 
nabestaanden en uitvaartondernemers voorop. 
Klantgerichtheid, samenwerking, openheid en 
vertrouwen geven zijn belangrijke pijlers in haar 
beleid, zowel intern als wat betreft de externe 
contacten. Op het terrein van promotie en voor-
lichting zijn de eerste initiatieven in de richting 
van meer herdenking en ontmoeting intussen 
gerealiseerd en liggen andere op uitvoering te 
wachten. Dat geldt ook voor de plannen voor het 
creëren van een warmere sfeer in de gebouwen 
en tuinen. Wensen voor eventuele uitbreidingen 
in de toekomst zijn geformuleerd, maar liggen 
voorlopig nog in de ijskast.
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In oktober 2009 waren alle 
uitvaartondernemers uit de regio 
bij het Crematorium uitgenodigd.
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De Stichting Beheer Crematorium Tilburg 
en Omstreken is opgericht op 17 februari 1984 
met als doel een crematorium te realiseren en 
daarna ook te exploiteren. Tot 1 januari 1998 was 
het Stichtingsbestuur tegelijk ook het bestuur 
van de Crematorium Tilburg en Omstreken BV. 
Het Stichtingsbestuur delegeerde een deel van 
haar bestuurlijke taken, namelijk het eigenlijke 
directe toezicht op de BV, aan een management-
commissie. Hierin hadden in het begin bestuurs-
lid Kees Verberk, penningmeester Anton Egberts 
en de directeur van het Crematorium Breda, 
Theo van Adrichem, zitting. In 1987 werd Van 
Adrichem opgevolgd door bestuurslid Wim van 
Oudheusden die in 1989 overleed. Daarna be-
stond de managementcommissie uit twee leden. 

Nadat Van Adrichem in 1987 in Breda als 
 directeur was afgetreden en ook kort daarna uit 
het Stichtingsbestuur van het Crematorium in 
Tilburg was verdwenen, werden de verhoudingen 
tussen Tilburg en Breda veel minder hecht. Eind 
1992 werd daarom de management commissie 
die indertijd was ingesteld met het oog op de  
samenwerking met het Crematorium Breda, om-
gezet in een bestuurscommissie. 

Dit werd in de statuten vastgelegd, die conform 
de gegroeide praktische situatie werden aan-
gepast. Verberk en Egberts stuurden Wil Marij-
nissen aan, de beheerder van de BV. In principe 
dienden zij voor iedere beslissing te overleggen 
met het voltallige Stichtingsbestuur. Zoals eer-
der al is toegelicht, werd door de groei van het 
Crema torium professionalisering van het be-
stuur noodzakelijk. Op 1 januari 1998 werd An-
ton Egberts benoemd als statutair directeur van 
de BV met veel meer bevoegdheden dan voor-
heen de management- en bestuurscommissie. 
Het Stichtingsbestuur delegeerde haar toezicht-
houdende taak nu naar het Crematoriumbestuur 
dat regelmatig met de directeur vergaderde. Na 
een jaar besloot de Stichting dat deze constructie 
een duidelijke verbetering was. Wel werden kri-
tische noten gekraakt over de gebrekkige com-
municatie. Het Crematoriumbestuur diende in 
de toekomst het Stichtingsbestuur beter op de 
hoogte te houden van wat in de vergaderingen 
met de directeur was besproken, omdat anders 
het Stichtingsbestuur haar taken niet naar be-
horen kon vervullen. In 1999 werd de nieuwe 
constructie in de statuten vastgelegd. 

Het Stichtingsbestuur heeft regelmatig con-
tact met de directeur en af en toe met de leiding-
gevenden van het Crematorium, maar niet of 

8De Stichting Beheer Crematorium Tilburg

en Omstreken

De glazen gang in de nieuwbouw met uitzicht op de tuin.
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nauwelijks met het personeel op de werkvloer. De 
enige uitzondering vormt de nieuwjaarsreceptie. 
Dan presenteert de directeur het jaaroverzicht 
en de beleidslijn voor het komend jaar. Ook de 
voorzitter van het Stichtingsbestuur voert daar 
het woord. Daarna is er ruimte voor een praatje 
onder het genot van een drankje en een hapje. 

De zeven leden van het Stichtingsbestuur 
ontvangen voor hun activiteiten een bescheiden 
vergoeding en worden eens per jaar geïnviteerd 
voor een diner, samen met de directeur van de 
BV en alle partners.

Bestuurssamenstelling

Achter dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen  
met de namen van alle bestuursleden die tussen 
1984 en 2009 voor de Stichting actief zijn geweest, 
de functies die zij bekleed hebben en de periode 
waarin zij dat deden. Hier wordt nader ingegaan 
op de religieuze en beroepsmatige achter grond 

van de bestuursleden. Hoewel de eerste voor-
bereidingen voor de Stichting in de werkgroepen 
van het dekenaat Tilburg-Goirle plaatsvonden, 
werd vanaf de start gekozen voor een stichting 
op algemene grondslag. De doelstelling was en 
is dat het Crematorium er voor iedereen moet 
zijn, neutraal moet zijn. Om die reden is altijd 
gestreefd naar een qua levensbeschouwelijke en 
religieuze achtergrond diverse samenstelling 
van het Stichtingsbestuur. Om als bestuur zoveel 
mogelijk kennis en contacten in eigen gelederen 
te hebben, is ook altijd gelet op een diversiteit in 
opleiding, werkervaring en relatienetwerk. Er is 
echter geen rigide quotering. Bestuurslid Marlies 
Scheepens-van Dijk beschrijft de gang van zaken 
bij het benoemen van nieuwe collega’s:

‘Als er nieuwe leden nodig zijn, gaat het 
meestal zo dat alle leden een lijstje met mo-
gelijke kandidaten aanleveren. Dan gaat 
het eigenlijk altijd om mensen die we er-
gens in onze loopbaan ontmoet hebben of 
die we kennen via andere besturen. En dan 

Het Stichtingsbestuur formeert 
commissies als daar behoefte 
aan is. Hier achter de tafel de 
bouwcommissie die de eigenlijke 
bouw van het Crematorium in 
1985-1986 begeleidde: (vlnr) Kees 
Verberk (voorzitter), Wim van 
Oudheusden en Joos van der 
Burg. Mevrouw van der Burg 
vertegenwoordigde de protestantse 
kerken. Helemaal links op de foto 
bestuurslid Karel Cornelisse.
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gaan we kijken wie ons daarvan het meest 
geschikt lijkt. We streven dus wel naar een 
zekere spreiding, maar het is niet zo dat 
we van tevoren bepalen van welke gezindte 
de nieuwe kandidaat moet zijn of welke 
 beroepsachtergrond hij of zij moet hebben.’

Vanaf de oprichting van de Stichting tot op 
heden hebben de meeste bestuursleden een 
rooms-katholieke achtergrond gehad. Dat is 
ook begrijpelijk, gezien de dominantie van deze  
geloofsovertuiging binnen de gemeente Tilburg 
en de omliggende gemeenten in het verzorgings-
gebied van het Crematorium. Wel heeft de 
Stichting vanaf het begin steeds minstens 
één bestuurs lid van protestantse huize in de 
gelederen gehad. Wim Lagemaat trad begin 
1984 toe tot de tweede werkgroep Oprichting 
Crema torium Reeshof en was medeoprichter 
van de Stichting. Hij was hervormd en had 
zitting in het college van kerkvoogden van 
de gereformeerde en hervormde kerken die 
in Tilburg toen een samenwerkingsverband 
hadden. Hij was uit hoofde vandien betrokken 
bij de protestantse begraafplaats Vredenhof 
en vond het belangrijk een vinger aan de pols 
te houden bij de ontwikkelingen rond het 
Crematorium. Misschien zou er een urnentuin 
moeten worden aangelegd op de begraafplaats. 
Anders dan de rooms-katholieke parochies 
hadden de protestantse kerken toen al een aparte 
afdeling en boekhouding voor de begraafplaats. 
Joos van den Burg zat tussen 1985 en 1988 in 
het Stichtingsbestuur en hield zich namens 
de protestantse kerken vooral bezig met het 
liturgische gedeelte van de diensten in het 
Crematorium. Wegens verandering in de 
werksituatie  en de aanvang van een studie verliet 
Lagemaat het Stichtingsbestuur in 1986. Hij 
zorgde voor een opvolger, Wieb Jorritsma, die 
voorzitter was van de diaconie van de hervormde 
kerk. Jorritsma was tot 2000 als bestuurslid actief. 

In 1991 werd Wim Lagemaat door Jorritsma 
gevraagd als vertegenwoordiger van de protes-

tantse kerken opnieuw tot het Stichtingsbestuur 
toe te treden. Hij was inmiddels afgestudeerd 
als registeraccountant. In januari 1998 werd hij 
vanwege deze expertise benoemd tot penning-
meester en daarmee tot lid van het dagelijks  
bestuur van de Stichting, een functie die hij ook 
nu nog bekleedt. 

Frank Petter werd eind 2003 gevraagd als 
lid van het Stichtingsbestuur, vooral om de ide-
ele doelstelling nader uit te werken. Hij was do-
minee en had een eigen gemeente. Hij was ook 
als gepromoveerd wetenschapper werkzaam 
bij het Centrum voor Wetenschap en Levens-
beschouwing van de Universiteit van Tilburg. 
Hij verliet het bestuur in 2008 omdat hij geen tijd 
meer kon vinden voor zijn bestuurstaken nadat 
hij burgemeester van Woudrichem was gewor-
den.

Het niet-kerkelijke bevolkingsdeel is in het 
Stichtingsbestuur niet altijd expliciet vertegen-
woordigd geweest. De laatste jaren is dat wel het 
geval, in de persoon van Kees den Dekker die in 
1999 tot het bestuur toetrad. Andere gezindten 
zijn nooit in het Stichtingsbestuur opgenomen. 
Er zijn wel enkele pogingen gedaan om ook on-
der deze bevolkingsgroepen bestuursleden te 
werven, maar die hadden geen resultaat. Waar-
schijnlijk is de interesse onder deze groeperingen 
niet groot, omdat zij, zoals hiervoor al is uiteen-
gezet, vrijwel allemaal vanuit hun religie en/of 
cultuur opteren voor begraven. 

Wat de beroepsachtergrond betreft, zijn er 
onder de bestuursleden in heden en verleden 
vooral juristen, managers, bedrijfskundigen, 
economen, bouwkundigen, accountants en po-
litici te vinden. Gerard van Logtestijn die voor-
zitter van de Stichting was van 1997 tot 2006, 
behoorde tot de laatste categorie. Hij heeft grote 
betekenis gehad voor het Crematorium omdat hij 
de motor was achter de professionalisering van 
het Stichtingsbestuur en de wijziging van de sta-
tuten in 1998-1999. Ook heeft hij er door zijn vele 
contacten voor gezorgd dat het Stichtingsbestuur 
goede bestuurders kon aantrekken, zoals Toon 
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Zwegers, Rob Baetens, Kees den Dekker en Mar-
lies Scheepens-van Dijk. Rob Baetens vertelt hoe 
dat in zijn werk ging:

‘Ik had geen idee van de inhoud van be-
stuurlijke werkzaamheden rondom een 
crematorium. Dat veranderde onmiddel-
lijk toen Gerard zijn verhaal deed. Gerard 
van Logtestijn was zonder meer al een 
dusdanig indrukwekkende maar ook pret-
tige man, dat je een verzoek van hem niet 
zomaar afwees, maar bovendien wist hij 
– zoals altijd – zo overtuigend, betrokken 
en vol wijsheid zijn verhaal te doen, dat 
mijn enthousiasme meteen was gewekt.’

Op soortgelijke wijze wist Van Logtestijn ook de 
Stichting naar buiten toe uitstekend te vertegen-
woordigen. Hij verstond de kunst als bindende 
factor op te treden tussen externe relaties en het 
Crematorium.

Bestuursstructuur anno 2009

Onder de Stichting Beheer Crematorium Til-
burg en Omstreken ressorteert tot op heden één 
 vennootschap: de BV Crematorium Tilburg en 
Omstreken. De Stichting is alleenaandeelhouder 
van de BV. De Stichting is eigenaar van de ge-

Het Stichtingsbestuur in vergadering bijeen op 26 mei 2009. Rond de tafel vanaf links: Marlies Scheepens-van Dijk, Rob Baetens, Kees 
den Dekker, Wim Lagemaat, Wim de Boer, Mariëlle van den Heuvel, notuliste Toos Hobbelen-de Kok en Toon Zwegers.
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bouwen van het Crematorium en heeft als taken 
het houden van toezicht op de BV, het toetsen 
van het beleid van de BV aan de algemene doel-
stelling en het vormgeven en uitvoeren van de 
ideële doelstelling van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ze-
ven leden. Een oneven aantal vergemakkelijkt de 
besluitvorming: er is bij een stemming dan altijd 
een meerderheid. Drie van de bestuursleden vor-
men het dagelijks bestuur (DB): Wim de Boer 
is voorzitter, Toon Zwegers secretaris en Wim 
Lagemaat penningmeester. 

Het Stichtingsbestuur vaardigt drie leden af 
die zitting hebben in de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders (AVA). Anno 2009 zijn dat 
Wim de Boer voor de economische en financiële 
aspecten, Kees den Dekker voor de technische en 
bedrijfskundige aspecten en Rob Baetens voor 
de juridische aspecten. Baetens is van huis uit 
 aansprakelijkheids- en letselschadeadvocaat. Hij 
ziet er op toe dat alle belangrijke documenten, 
zoals de statuten, de contracten, de protocollen, 
het meerjaren beleidsplan en alle op schrift ge-
stelde afspraken en overeenkomsten, juridisch 
correct zijn geformuleerd. Daarnaast denkt hij, 
evenals de andere AVA-leden, vanuit zijn eigen 
expertise mee in het beleid van de directie van 
de BV ter bevordering van een goede en correcte 
exploitatie in de lijn van de doelstelling. 

Wim de Boer is voorzitter van het Stichtings-
bestuur, van de AVA èn van het DB en fungeert 
zo als ‘linking pin’ tussen het Stichtingsbestuur 
en de AVA. De AVA is het bestuur van de BV: het 
Crematoriumbestuur (CB). De directeur wordt 
door de AVA aangestuurd en moet zich bij de 
AVA verantwoorden. De AVA vergadert in  ieder 
geval eens per drie maanden met de directeur 
en zo nodig vaker. Het voltallige Stichtings-
bestuur krijgt van alle vergaderingen van de 
AVA de notulen en houdt toezicht op afstand. 
Het Stichtings bestuur komt vier tot vijf keer 
per jaar in vergadering bijeen. De directeur is 
bij deze ver gaderingen aanwezig als toehoorder, 
maar ook om toelichting te geven en vragen te 

be antwoorden. De directeur heeft echter in deze 
vergaderingen geen stemrecht.

Vanuit het Stichtingsbestuur worden naar 
behoefte commissies of werkgroepen gevormd. 
In de loop der tijd waren er bijvoorbeeld een 
 managementcommissie, een financiële com-
missie en diverse bouwcommissies. Anno 2009 
zijn twee commissies actief: de Commissie  
Ideële Doelstelling en de Technische Commissie. 
In de Commissie Ideële Doelstelling hebben drie 
leden van het Stichtingsbestuur zitting: Toon 
Zwegers, Marlies Scheepens-van Dijk en Frans 
Hendriks. Ook de directeur van de BV is lid van 
deze commissie. De Technische Commissie is in 
1993 in het leven geroepen toen de tweede oven 
gebouwd moest worden en is sindsdien steeds 
 actief geweest in de voorbereiding en be geleiding 
van de aanleg van de technische installaties in 
het Crema torium. Deze commissie bestaat in 
2009 uit AVA-lid Kees den Dekker en directeur 
Mariëlle  van den Heuvel.

De Technische Commissie overlegt over de aanleg van de 
kwikfilterinstallatie met warmtebuffer met technisch adviseur 
ing. G. Cloo (geheel links) en projectleider H. van Huijgevoort 
van ingenieurs- en installatiebedrijf Cofely (geheel rechts).
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Algemene activiteiten van de Stichting

De Stichting is eigenaar van de gebouwen van 
het Crematorium. De BV betaalt huur voor de 
gebouwen aan de Stichting. De Stichting kan 
over die inkomsten beschikken, na aftrek van 
reserveringen voor onderhoud en vernieuwing 
van de gebouwen en voor het aanleggen van 
een financiële buffer voor de stabiliteit op lange 
termijn. De Stichting is geen vennootschaps-
belasting verschuldigd, de BV wel. De penning-
meester houdt toezicht op het beheer van het 
vermogen van de Stichting. Hij bewaakt de  
investeringsplannen en de begroting en draagt 
zorg voor de financiële instandhouding van de 
Stichting. De directeur mag veel zelf beslissen, 
ook in  financiële zin, maar over bouwtechnische 
zaken die het on roerend goed betreffen, moet 
met het Stichtingsbestuur worden overlegd. Zo-
als gezegd vergadert het Stichtingsbestuur vier à 
vijf keer per jaar. Op de agenda staan natuurlijk 
de begroting en de jaarrekening. Daarnaast ko-
men af en toe aanvragen  van de directeur aan de 

orde voor financiële uitgaven met betrekking tot 
onroerend goed. In dit verband is er één item dat 
zeer regelmatig aan de orde is gesteld: de vraag 
om de nabestaanden wat meer tijd te geven voor 
de auladienst en de condoleance in de koffie-
kamer. In het verleden heeft de Stichting daarom 
toegestemd in het bouwen van nieuwe ruimtes, 
waardoor de capaciteit werd vergroot. Onder 
directeur Anton Egberts was de beleidslijn dat 
tijdsoverschrijding in alle gevallen in rekening 
werd gebracht. Dat werd door de nabestaanden 
vaak als pijnlijk ervaren. Nu wordt niet op een 
paar minuten gekeken, als er tenminste geen an-
dere uitvaart meteen achter gepland staat. Dan 
wordt mensen met zachte doch dringende hand 
verzocht de koffiekamer vrij te maken. Directeur 
Mariëlle van den Heuvel wil meer tijd per cre-
matie, maar dat levert problemen op omdat dan 
minder crematies per dag kunnen plaatsvinden 
en het dan niet mogelijk is aan de vraag te vol-
doen. Het Stichtingsbestuur heeft ook als taak te 
bewaken dat de doelstelling niet in gevaar komt. 
Beleidsvoornemens en de uitvoering daarvan in 

Stichtingsbestuur

Den Dekker Baetens De Boer Lagemaat Zwegers Scheepens Hendriks

AVA = Crematoriumbestuur

Dagelijks bestuur

+ Directeur BV

Directeur BV

Commissie Ideële Doelstelling
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de BV worden daaraan getoetst. Ook op dit vlak 
is er een discussiepunt dat regelmatig terugkomt: 
de vraag of de Stichting toch een eucharistie-
viering moet toestaan tijdens de uitvaartdienst 
in de aula van het Crematorium. Formeel is dat 
vanwege afspraken met het dekenaat en het prin-
cipieel neutrale karakter van het Crematorium 
nooit het beleid geweest, al is het in het verleden 
een enkele keer toch gebeurd, zonder dat de na-
bestaanden of uitvaartbegeleiders daar toestem-
ming voor hadden gevraagd. De beleidslijn is nog 
steeds dat een rooms-katholieke requiemmis in 
de kerk moet plaatsvinden. Tegenwoordig blijkt 
echter dat de katholieke kerk niet altijd meewerkt 
om de mensen de door hen gewenste uitvaart te 
bieden. Frans Hendriks die als ex-pastor nog  
regelmatig voor het leiden van een gebedsdienst 
gevraagd wordt, hoort daar vaak over:

‘Er zijn pastoors die een kerkelijke uitvaart-
dienst weigeren in het geval van euthanasie 
of als mensen andere dan kerkelijke mu-
ziek ten gehore willen brengen. Veel pas-
toors stellen ook de eis dat de overledene 
en/of de nabestaanden lid van de parochie 
moeten zijn. Veel mensen zijn dat niet 
meer in deze tijd van ontkerkelijking. Toch 
willen ze graag een kerkelijke dienst bij de 
uitvaart. Dat kan in het Crematorium, 
maar dan is het geen volledige mis, maar 
een gebedsdienst. Die lijkt er overigens veel 
op, behalve dat de Consecratie wordt weg-
gelaten, omdat alleen een priester die mag 
doen. Bij een gebedsdienst kun je wel ter 
communie, als je dat wilt.’

De Stichting heeft niet alleen geïnvesteerd in nieuwbouw, maar ook geld gereserveerd voor onderhoud en vernieuwing van het oude 
gebouw. Anno 2009 ligt het verscholen in het groen.
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Hoewel er begrip bestaat bij de leden van het 
Stichtingsbestuur voor deze behoefte bij een deel 
van de katholieke klanten van het Crematorium, 
blijft het bestuur er voorlopig bij dat een gebeds-
dienst wel en een eucharistieviering niet is toe-
gestaan.

De leden van het Stichtingsbestuur zijn ook 
buiten de vergaderingen actief. Wat zij dan doen, 
is afhankelijk van wat de situatie vraagt. Er is in 
het Stichtingsbestuur geen vaste taakverdeling. 
De taken worden verdeeld zoals het uitkomt, 
per geval. In het verleden werden veel leden be-
trokken bij de voorbereiding van de verschil-
lende nieuwbouwprojecten of werden zij belast 
met het toezicht daarop. Zo heeft Toon Zwegers 
in 2001 mede onderzocht of het financieel haal-
baar was een tweede crematorium te beginnen 
aan de zuidkant van Tilburg. Hij bezocht daar-
voor samen met directeur Anton Egberts en 
andere  bestuursleden de omliggende gemeentes 
om te informeren of er plannen waren voor de 
bouw van een crematorium daar en onderzocht 
de demografische ontwikkelingen. Op zijn ad-
vies werd toen voor nieuwbouw aan het oude 
crematorium gekozen. Kees den Dekker hield 
toezicht op het verloop van die nieuwbouw en 
later op de aanbouw met de kwikfilter- en de 
warmteterugwinnings installatie. Hij woonde 
onder andere de bouwvergaderingen bij. 

De AVA houdt toezicht op het werk van de 
 directeur en heeft daarom ook een belangrijke 
taak bij het werven van een nieuwe directeur. Al 
in augustus 2000 boog de AVA zich over de vraag 
hoe lang het dienstverband met parttime direc-
teur Egberts verlengd zou kunnen worden, ge-
zien zijn leeftijd van bijna 65 jaar. Besloten werd 
een toekomstvisie voor het Crematorium uit te 
werken en daar ook het profiel van de opvolger 
in mee te nemen. Omdat Egberts aangaf nog wel 
enkele jaren te willen blijven en kort daarna de 
nieuwbouw alle aandacht vroeg, liep dit voor-
nemen enige vertraging op. In 2005 werd het 
opnieuw opgepakt. De AVA-leden hebben heel 
goed overwogen wat zij van een nieuwe directeur 

verwachtten, waarbij ook is meegenomen hoe de 
leidinggevenden van de afdeling crematies en de 
restauratieve dienst hun relatie met de directeur 
zagen. In 2006 werd een vacature geplaatst voor 
een directeur die niet alleen commercieel talent  
had en bedrijfskundig goed thuis was, maar 
ook vanuit een sterke sociale bewogenheid oog 
had voor de ideële doelstelling van de Stichting. 
Daarnaast diende de directeur te beschikken over 
een uitstekend communicatief vermogen. Circa  
negentig sollicitanten reageerden op de vacature, 
van wie er na de eerste selectie vijf overbleven. 
Voorzitter van de AVA Wim de Boer vertelt wel-
ke overwegingen een rol speelden bij de uiteinde-
lijke keuze voor Mariëlle van den Heuvel:

‘Egberts was een uitstekende directeur. Hij 
was de financiële man en wist tijdens de 
opbouwperiode het Crematorium bedrijfs-
kundig gezond te krijgen. Toen de opbouw-
periode was afgerond zochten wij als zijn 
opvolger een directeur die vooral zou com-
municeren, meer zou overleggen met het 
personeel en met mensen van buiten. Die 
opvolger zou ook de nieuwe ontwikkelingen  
rondom sterven en uitvaart in de opzet 
van het Crematorium een plaats moeten  
geven. Mariëlle van den Heuvel paste  
precies in dat beeld. Zij heeft een andere 
sfeer gebracht. Ik zei tegen haar, voordat ze 
begon, dat de mensen hier zeiden: “Vroeger 
was het ons crematorium. Nu is het alle-
maal zo georganiseerd, zo zakelijk.” Aan 
die behoefte aan betrokkenheid heeft zij 
een goede invulling gegeven. Dat gevoel van 
“ons” crematorium is weer terug.’

Het vertrek van Anton Egberts en de komst van 
Mariëlle van den Heuvel markeren volgens het 
Stichtingsbestuur het einde van een tijdperk en 
het begin van een nieuwe fase. Iedere tijd heeft 
een eigen stijl van leidinggeven nodig. Marlies 
Scheepens-van Dijk vat die nieuwe stijl bondig 
samen: ‘De nieuwe directeur is zeer aanwezig, 
maar niet dominant.’
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‘Het was het bijzondere dat me trok’

Toon Zwegers, bestuurslid van de Stichting (2000heden)

In 2000 vroeg Gerard van Logtestijn die toen voorzitter 
was van de Stichting Beheer Crematorium Tilburg en 

Omstreken of ik bestuurslid wilde worden. Ik was toen 
zo’n vijftien jaar directeur van zorgcentrum Het Laar, 
waar ik net de uitbreiding van het centrum had af gerond, 
een groot bouwproject. Die ervaring was welkom, want 
het Crematorium had toen bouwplannen. Ook was er 
gezien de samenstelling van het bestuur behoefte aan  
iemand die de sociale kant van het werk van de Stichting 
kon vormgeven. Ik had een heel netwerk in bouw en 
zorg en dat kwam goed van pas. Mijn eerste opdracht 
als bestuurslid was dan ook te onderzoeken of het 
Crematorium een nieuwe vestiging aan de zuidkant van 
Tilburg kon realiseren. Nadat we informatie van diverse 
omringende gemeenten hadden ingewonnen betreffende 
bestemmingsplannen en ik de demografische  cijfers voor 
de nabije toekomst had bestudeerd, adviseerde ik geen 
nieuwe vestiging te openen, maar het bestaande crema
torium aan te passen en uit te breiden. Dat is ook ge
beurd.
 Maar het was niet mijn interesse in bouwprojecten die 
me ertoe bewoog bestuurslid te worden. Het was het 
bijzondere dat me trok. Het is toch een aparte wereld, 
zo’n crematorium. Ik houd wel van uitdagingen, van nieu
we dingen. Ik had wel met overlijden te maken gehad in 
de zorg, maar wist eigenlijk niet wat er daarna gebeurde. 
Dat was heel verrassend; het bleek erg veelzijdig. 
Wat me vooral aansprak, was de ideële doelstelling van 
de Stichting. Al stond die toen ik er net was op een laag 
pitje, omdat alle geld nodig was voor de nieuwbouw. 
Gelukkig was er eerder dan verwacht weer financiële 
ruimte. Toen ben ik samen met mijn collega’s Marlies 
Scheepens en Frank Petter gaan bekijken hoe we die 
ideële doelstelling het beste konden vormgeven en in
vullen. Er werden en worden veel plannen geopperd. Ik 
trap nogal eens op de rem, want ik vind dat de projecten 
wel in onze ideële doelstelling moeten passen. Ik ben er 
bijvoorbeeld mordicus op tegen aanvragen te honoreren  
voor inrichting, verbouwing, voor meubels en zo; dat 
is toch niet ideëel? Ook lijkt het me niet de bedoeling 
dat we instellingen subsidiëren die al langs een andere 

weg, vaak de gemeente en het zorgkantoor, gefinancierd 
worden. Ik vind dat we moeten zoeken naar instellingen 
en organisaties die het echt nodig hebben en die langs 
andere wegen geen geld krijgen. Verder hecht ik belang 
aan spreiding van de subsidies over verschillende instel
lingen. Het geld moet niet steeds bij dezelfde organisatie 
terecht komen. Iedereen is in principe even welkom met 
een aanvraag te komen. Om de criteria voor toewijzing 
helder te krijgen, hebben we een richtlijn, een protocol, 
opgesteld. Dat schept duidelijkheid voor onszelf en voor 
de aanvragers. 
 In 2008 kwamen we in contact met Zorgnetwerk 
Midden Brabant, voor palliatieve zorg. Via dat zorg
netwerk kunnen we vrijwilligers bereiken, die worden 
anders niet of onvoldoende gesteund. Het afgelopen jaar 
hebben we cursussen voor deze mensen gefaciliteerd. 
Ter afsluiting waren er drie lezingen in het Crematorium, 
met gerenommeerde sprekers. Dat past helemaal in de 
ideële doelstelling. Ik heb grote bewondering voor het 
werk dat deze vrijwilligers doen. Maar het is erg zwaar, 
erg intensief, vooral ook emotioneel. Om het goed te 
doen moet je een persoonlijke band opbouwen, daarom 
raakt het je steeds. In de cursus krijgen de vrijwilligers 
onder andere aanwijzingen hoe ze daar mee om kunnen 
gaan. Die hulp kunnen ze wel gebruiken. Mijn droom is 
dat we in de toekomst alle vrijwilligers uit de regio die 
terminale patiënten begeleiden of nabestaanden helpen 
bij het rouwen, kunnen bereiken en ondersteunen.
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De ideële doelstelling

De Stichting Beheer Crematorium Tilburg en 
Omstreken heeft vanaf de oprichting in 1984 een 
ideële doelstelling gehad. In de statuten staat die 
als volgt omschreven: 

’De stichting wil bevorderen dat volgens 
de wensen van de overledene en/of diens 
na bestaanden op passende wijze de lijk-
bezorging behartigd wordt. Daarbij worden 
de regels van enige kerk of enig kerkgenoot-
schap op geestelijke grondslag, of enig ge-
nootschap op maatschappelijke grondslag 
of anderszins in acht genomen. De Stichting 
tracht dit doel te verwezenlijken door: 

• Het (doen) verzorgen van crematies
•  Het (doen) verwerven, stichten en exploi-

teren van begraafplaatsen en crematoria 
met toebehoren

•  Het deelnemen in en het voeren van be-
heer en/of directie over ondernemingen 
met een soortgelijk of aanverwant doel.’

Zo goed mogelijk cremeren, op een zo waardig 
mogelijk wijze, dat stond vanaf het begin voorop. 
De Stichting wilde daarvoor het maximale doen, 
in materiaalgebruik, in faciliteiten, in kwaliteit. 
Dat betekende wel hogere kosten, maar het ging 
de Stichting er niet om een zo groot mogelijke 
winst te maken. Het Stichtingsbestuur investeer-

De leden van het Stichtingsbestuur zijn aanwezig bij alle officiële gelegenheden in het Crematorium. Hier staat het voltallige 
Stichtingsbestuur bij de symbolische eerste paal waarmee de nieuwbouw in augustus 2002 werd ingeluid. (vlnr) Kees den Dekker (lid 
AVA), Marlies Scheepens-van Dijk, Karel Cornelissen (secretaris DB), Toon Zwegers, Gerard van Logtestijn (voorzitter Stichting, AVA en 
DB), Wim Lagemaat (penningmeester DB) en Rob Baetens (lid AVA).
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de herhaaldelijk in uitbreiding van de capaciteit, 
zowel in de gebouwen als in de columbaria en 
urnentuinen. Dat betekende een verruiming van 
de mogelijkheden voor de nabestaanden. Zo kon 
meer tijd worden uitgetrokken voor de uitvaart-
dienst en de condoleance en werden de mogelijk-
heden om te herdenken vergroot. Zeker met de 
nieuwbouw van 2003 waren fikse investeringen 
gemoeid, waarvan gedacht werd dat de revenuen 
lang op zich zouden laten wachten. Vanwege het 
maatschappelijk belang, de dienstverlening aan 
de nabestaanden, werd er toch voor gekozen.  
Hiermee beantwoordde de Stichting aan de ideële  
doelstelling in ruime zin. Dat werd door de be  
trokken bestuursleden in ieder geval zo gevoeld.

Het was echter vanaf het begin de bedoeling 
dat een deel van de winst van het Crematorium 
zou worden gebruikt om initiatieven rond ster-
ven, herdenken en rouwverwerking financieel te 
steunen. Toen de Stichting begin jaren tachtig 
van de vorige eeuw in voorbereiding was, werd 
daarbij vooral gedacht aan parochiële begraaf-
plaatsen. In de dekenale werkgroepen was ge-
bleken dat vele daarvan slecht onderhouden 
 werden en dat geldgebrek daarvan een belangrijke  
oorzaak was. Cremeren won aan populariteit en 
dat zou in Tilburg nog versterkt worden door de 
komst van het Crematorium. Daardoor zouden 
de inkomsten van de  begraafplaatsen nog verder 
dalen. Het idee was die terugloop van inkomsten 
te compenseren met een deel van de winst van 
het Crematorium. Ton Poelman, voorzitter van 
de Stichting van 1984 tot 1997, vertelt waarom 
dat niet van de grond kwam:

‘Er was een commissie voor kerkhofbeheer 
van het dekenaat. Die wilde gezamenlijk 
over alle parochies komen tot een goed 
kerkhofbeheer. Maar dat was niet onder 
één noemer te brengen in Tilburg. Er was 
onvoldoende animo met ons in zee te gaan. 
De parochies waar het slecht liep, die wil-
den wel meedoen. Maar waar het goed 
ging, hield men liever de eigen toko. Het 
ketste af op de autonomie van de parochies.’ 

Penningmeester en manager Anton Egberts ad-
viseerde het bestuur voor het honoreren van een 
verzoek om een bijdrage in de kosten van de 
begraafplaats als eis te stellen dat de parochie 
de administratie van de begraafplaats op orde 
moest hebben. Het was immers de bedoeling de 
begraafplaats te steunen en niet zomaar de al-
gemene parochiekas te spekken. Tot op heden is 
nog geen enkele aanvraag voor een bijdrage in 
de kosten van de begraafplaats van een parochie 
bij de Stichting binnengekomen. Waarschijnlijk 
konden de parochies niet aan deze voorwaarde 
voldoen. 

Hoewel dat dus wel in de bedoeling lag, is de 
Stichting vele jaren lang niet of nauwelijks toe-
gekomen aan het steunen van welke initiatieven  
rond sterven, herdenken en rouwen dan ook. 
Dit aspect van de invulling van de ideële doel-
stelling bleef liggen, omdat alle geld hard nodig 
was voor de opeenvolgende investeringen, eerst 
in de bouw van het Crematorium en later in de 

Tot voor kort kwam de Stichting vooral aan haar ideële 
doelstelling tegemoet door steeds weer te investeren in nieuwe 
uitbreidingen van de gebouwen. Hier het begin van de bouw van 
de kwikfilterinstallatie met warmtebuffer in 2008.
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‘Ik wil eraan bijdragen de dood uit de taboesfeer te halen 
en tot een onderdeel van onze samenleving te maken’

Marlies Scheepensvan Dijk, bestuurslid van de Stichting (2002heden)

De vorige voorzitter van de Stichting, Gerard van 
Logtestijn, vroeg me in 2002 of ik bestuurslid wilde 

worden. Toen was ik al een tijdlang actief in de gemeente
politiek voor het CDA. Tussen 1996 en 2006 zat ik in 
de Tilburgse gemeenteraad, waarvan vier jaar als fractie
voorzitter. Mijn portefeuille was onder meer de zorg.
Als mensen me vragen wat ik toch te zoeken heb bij 
het Crematorium, zeg ik wel eens met een lach: ‘Ach, 
je moet toch aan je eigen toekomst werken.’ De echte 
reden dat ik bestuurslid ben geworden, is dat ik het be
langrijk vind maatschappelijk betrokken te zijn. Daarom 
zit ik in meerdere besturen, vooral in de zorgsector. Het 
Crema torium is een bedrijf in beweging, dat vind ik inte
ressant. En de sfeer is prettig, open. Hier kun je zelf iets 
bedenken, je kunt iets van jezelf erin kwijt. Dat vind ik 
een verrijking. 
Ik wil eraan bijdragen de dood uit de taboesfeer te halen 
en tot een onderdeel van onze samenleving te maken. 
Dat we het sterven en rouwen als gemeenschap dra
gen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Daarbij 
hoort dat cremeren als volwaardig wordt geaccepteerd. 
Er zijn nog altijd mensen die daar niet eens over willen 
praten of weer over die gouden tanden beginnen. Ik wil 
de mensen goed informeren, ze laten weten wat cre
meren nu eigenlijk is. Daarom vind ik onze open dagen 
ook erg belangrijk. Dat toegankelijke en uitnodigende wil 
ik een nog grotere plaats geven, zodat de weerstanden 
en vooroordelen tegen cremeren verdwijnen. 
In het bestuur maak ik deel uit van de Commissie Ideële 
Doelstelling. Het afgelopen jaar hebben we cursussen 
gefaciliteerd voor vrijwilligers in de palliatieve zorg. Daar 
waren meerdere zorginstellingen bij betrokken. Dat vind 
ik een mooie bestemming, daar ben ik trots op. Zo kan 
je het beter maken voor mensen in de periode voor hun 
dood. Dat ze deskundige helpers aan hun bed krijgen. En 
het gaat ook om de nabestaanden. Hoe moet je afscheid 
nemen? Hoe moet je met elkaar in gesprek komen? Dat 
is vaak moeilijk.

Van mij zou er in de toekomst best wat meer geld mo
gen gaan naar de ideële doelstelling. Dat zou ik vooral 
willen besteden aan het ondersteunen van vrijwilligers 
die werken met terminaal zieken of nabestaanden bij 
de rouwverwerking helpen. We moeten wel bij onze 
corebusiness blijven, vind ik. Voor mij is ook de vraag of 
stervensbegeleiding in de reguliere verpleeghuizen niet 
voor onze financiële steun in aanmerking kan komen. Ja, 
eigenlijk zouden die instellingen dat zelf goed moeten 
 regelen en ook betalen, dat is waar. Maar daar waar er 
nog te weinig zichtbaar beleid is rondom het sterven, 
zou ik het graag willen steunen als dat werd uitgebouwd. 
Kijk, een verpleegkundige leert zeker in de opleiding om 
alle medische en verzorgende handelingen rondom het 
bed te verrichten. Maar stervenden begeleiden is anders, 
dat vraagt veel meer.
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diverse uitbreidingen en de nieuwbouw. Tussen-
door moest dan pas op de plaats worden gemaakt 
om in financiële zin weer vlees op de botten te 
krijgen. Behalve geld moest de Stichting ook veel 
aandacht en tijd in deze groei van het Crema-
torium steken, zowel in de voorbereiding van 
de plannen als in het toezicht op de uitvoering 
ervan. 

In 1994 kwam de ideële doelstelling even 
kort in beeld, toen op advies van accountants-
bureau Camps-Obers al het onroerend goed van 
het Crema torium naar de Stichting overging 
die dit dan verhuurde aan de BV. Dit bespaarde 
 vennootschapsbelasting en met het vermogen 
dat daardoor opgebouwd zou worden, kon de 
Stichting aan de ideële doelstelling handen en 
voeten geven. Voorzitter Ton Poelman drong 
erop aan dat daar een zinvol beleidsplan voor zou 
worden opgesteld. Het bleef bij een voornemen, 
want de uitbreiding met een tweede koffie kamer,  
garderobe in de ontvangstruimte en keuken 
kreeg  prioriteit. In het beleidsplan van 1999 werd 
wederom geconstateerd dat de ideële doel stelling 
nog niet ontwikkeld was. Voor de toekomst ston-
den toen investeringen in de nieuwbouw op de 
rol, maar men verwachtte dat op kleine schaal 
met een gelimiteerd budget wel iets gedaan kon 
worden om maatschappelijke initiatieven te 
steunen of het bewustwordingsproces rondom  
be graven, cremeren en de verwerking van rouw 
te stimuleren. Daarvoor was het noodzakelijk 
procedures vast te leggen voor de aanvragen, 
de honorering daarvan, de controle op de uit-
voering en de financiële afwikkeling. In februari 
1999 werd een verzoek om financiële steun van 
de Doe een Wens Stichting Nederland afgewezen, 
omdat het beleid nog niet ontwikkeld was. 

In april 2000 besprak het Stichtingsbestuur 
de twee subsidieverzoeken die toen ontvangen 
waren. De parochie Gerardus Majella vroeg een 
bijdrage voor de revisie van het orgel, ‘want wat is 
nu een uitvaartdienst zonder muziek?’ De andere 
aanvraag kwam van het dekenaat Tilburg-Goirle 
en betrof een werkgroep die werd georganiseerd 

door het Instituut voor Maatschappelijk Werk 
(IMW) en door middel van gespreksgroepen na-
bestaanden steunde na een overlijden. Het waren 
de eerste subsidieverzoeken die de Stichting in 
behandeling nam. Het Stichtingsbestuur ging te 
rade bij de statuten en daar stond inderdaad in 
artikel 2 lid 1 dat het uitkeren van subsidies in 
het kader van de ideële doelstelling mogelijk was. 
Men voelde niet veel voor het verzoek van de pa-
rochie: dat had te weinig raakvlak met de doel-
stelling en zou gemakkelijk precedenten kunnen 
scheppen. Met de werkgroep rouwverwerking 
zou contact worden gelegd. Secretaris C.H.C. 
Cornelissen nam op zich een concept te schrij-
ven van de voorwaarden voor subsidie. Cornelis-
sen formuleerde vier punten. Op de eerste plaats 
stelde hij voor alleen subsidie te verstrekken voor 
zaken met een meer algemeen belang en niet 
voor te specifieke zaken. Verder koos hij voor 
eenmalige uitkeringen en geen periodieke. Het 
mocht wel gaan om een duidelijk omschreven 
project van maximaal drie jaar. Daarbij moesten 
dan een begroting en een overzicht van andere 
financiers overlegd worden. Ook startsubsidie 
was mogelijk. Het derde punt hield in dat alleen 
subsidie werd verstrekt aan juridische entiteiten 
en niet aan groeperingen of losse structuren. 
Tot slot diende de vraag te worden beantwoord 
of een maximaal bedrag zou worden vastgesteld 
dat in één keer mocht worden verstrekt of dat per 
aanvraag tot een bepaald bedrag zou worden be-
sloten. 

In augustus 2000 werd, na enige problemen 
in verband met de opheffing van de Vereniging 
Dekenaat Tilburg-Goirle door het Bisdom, be-
sloten de werkgroep rouwverwerking een sub-
sidie te geven voor anderhalf jaar. Er werd 12.654 
gulden overgemaakt. Vanaf 2001 zou jaarlijks 
een bedrag van 25.000 gulden (met rente) voor 
subsidies in het kader van de ideële doelstel-
ling worden gereserveerd. Eind 2001 was er nog  
geen evaluatieverslag van de werkgroep rouw-
verwerking binnengekomen, terwijl dat wel zo 
was afgesproken. 
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Pas eind 2002 kwam de ideële doelstelling op-
nieuw op de agenda. In september bepleitte Mar-
lies Scheepens-van Dijk het instellen van een 
commissie om de ideële doelstelling gestalte te 
geven. Eind november bespraken de bestuurs-
leden voorstellen voor geldelijke steun aan het 
Aidsfonds, symposia, herdenkingsconcerten en 
een vleugel voor de nieuwe aula. Geen van deze 
mogelijkheden werd gekozen, want de nieuw-
bouw kostte veel geld en de voorwaarden voor 
subsidiëring waren nog steeds niet defi nitief 
vastgesteld.

In april 2003 werden de voorwaarden van 
Cornelissen door Toon Zwegers uitgebreid met 
twee nieuwe punten. De zaak waarvoor subsidie 
werd aangevraagd moest een duidelijk raakvlak 
hebben met de ideële doelstelling uit de statuten: 
‘gericht op het behartigen van lijkbezorging in 
het algemeen’. Verder moesten subsidievragers 
kunnen aantonen dat zij niet, ook niet met enige 

inspanning, in staat waren aan het benodigde 
bedrag te komen. In juli 2003 werd besloten dat 
initiatieven die nabestaanden steunden of onder 
voorlichting vielen, prioriteit zouden krijgen, 
omdat die goed pasten bij het toekomstig beleid 
van het Crematorium. Verdere uitwerking zou 
pas geschieden na de ingebruikneming van de 
nieuwbouw. 

Eind 2003 werd Frank Petter als bestuurslid 
aangetrokken om de ideële doelstelling verder uit 
te werken. Hij nam op zich om samen met voor-
zitter Van Logtestijn een concept te maken. In 
april en juni 2004 werden meerdere goede doelen 
geformuleerd, zoals cursussen voor vrijwilligers 
in de stervensbegeleiding, hospices, lezingen en 
herdenkingsdiensten. Toon Zwegers drong erop 
aan geen subsidies te geven aan instellingen die 
onder de AWBZ vielen en geen geld te geven aan 
het IMW dat eveneens van overheidswege geld 
ontving. Er was opnieuw een verzoek van de al 
eerder gesteunde rouwverwerkinggroepen van 
het IMW binnengekomen. 

In juni 2005 werd een ad hoc commissie Ideële 
Doelstelling benoemd, waarin voorzitter Gerard 
van Logtestijn, Frank Petter, Marlies Scheepens-
van Dijk en Toon Zwegers zitting kregen. Deze 
zou contacten met de hospices in de regio leggen. 
In oktober 2005 bezocht het Stichtingsbestuur 
hospice De Sporen in Tilburg. Frank Petter was 
van mening dat de drie hospices in de regio voor 
meerdere jaren op de fi nanciële steun van de 
Stichting zouden moeten kunnen rekenen. Toon 
Zwegers wilde liever geen materiële zaken steu-
nen. Hij vond dat het hospice daarvoor moest 
aankloppen bij het Zorgcentrum Tilburg-Zuid:

‘We moesten goede doelen ondersteunen. 
Maar vaak ging het om zaken die ook door 
de gemeente of het zorgkantoor werden be-
taald. Ik zei: “Dat is een bodemloze put. In 
de zorg kan altijd wel ergens geld voor wor-
den gebruikt.” We zijn toen in kaart gaan 
brengen waaraan het geld tot dan toe was 
opgegaan. Dat bleek vooral aan koffi  e en 
reizen te zijn. Dat moest anders.’ 

Hoewel al in 2002 bij 
de invulling van de 
ideële doelstelling aan 
herdenkingsconcerten 
werd gedacht, duurde 
het tot 2006 voor het 
eerste zou plaatsvinden. 
Hier het programma 
en een opname van het 
herdenkingsconcert 
ter gelegenheid van 
Allerzielen van 
4 november 2007, gegeven 
door de Tilburgse Operette 
Vereniging in de aula van 
het Crematorium. 
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Uiteindelijk werd besloten De Sporen 10.000 
euro ter beschikking te stellen: 2500 voor scho-
ling en 7500 voor het inrichten van een logeer-
kamer. Ook in 2006 gaf de Stichting financiële 
steun aan hospice De Sporen, dit keer voor een 
hoog-laag-bed.

In 2007 was er opnieuw contact met De 
Sporen. In de vergadering werd ervoor gewaar-
schuwd dat dit geen gewoonte moest worden: 
het was immers niet de bedoeling structurele 
bij dragen te leveren. Penningmeester Wim Lage-
maat was bereid een vast bedrag voor de ideële 
doelstelling in de begroting op te nemen, maar 
dan moest er wel een concreet actieplan op ta-
fel komen. Hij stelde voor de ideële doelstelling 
voortaan als vast punt te agenderen. In juni werd 
een officiële Commissie Ideële Doelstelling ge-
vormd, die bestond uit Marlies Scheepens-van 
Dijk, Toon Zwegers, Frank Petter en Mariëlle van 
den Heuvel. Ieder lid zou organisaties inventari-
seren, die goed pasten binnen de ideële doelstel-
ling. De Commissie besloot voorlopig te focussen 
op organisaties die actief waren in de stervensbe-
geleiding. In december kreeg hospice De Volck-
aert in Dongen een deel van het wensenpakket 
gehonoreerd: een douchestoel, tuin- en ligstoelen 
een bijdrage voor de tuinaankleding en kosten 
van deskundigheidsbevordering.

Marlies Scheepens vertelt wat de toetreding 
van Mariëlle van den Heuvel voor de Commissie 
betekende:

‘De nieuwe directeur heeft de ideële doel-
stelling een flinke douw in de goede rich-
ting gegeven. We denken nu echt na over 
die ideële doelstelling. Wij zeiden wel eens 
tegen elkaar, aan de bestuurstafel: “We 
hebben een prachtige aula. Daar moet toch 
meer mee kunnen dan een uitvaart alleen.” 
Zij heeft dat snel opgepikt. Ze heeft bijvoor-
beeld herdenkingsbijeenkomsten in de aula 
georganiseerd. En vorig jaar waren er drie 
lezingen, met goede sprekers en een grote 
opkomst. Volgend jaar komen er weer drie 
lezingen. De thema’s moeten we nog be-

palen, maar ze zullen zeker rondom de 
dood liggen.’

Het Stichtingsbestuur besloot dat de kosten 
voor de muzikale herdenkingsbijeenkomsten 
ter gelegen heid van Allerzielen ten laste van de 
Stichting zouden komen in plaats van voor reke-
ning van de BV. Dit initiatief paste immers prima 
binnen de ideële doelstelling. Deze herdenkings-
diensten zullen jaarlijks plaatsvinden, op de zon-
dag die het dichtst bij Allerzielen (2 november) 
ligt.

Eind 2007 en begin 2008 onderzocht de 
Commissie Ideële Doelstelling de behoefte aan   
ondersteuning in activiteiten rondom stervens -
begeleiding in de diverse zorginstellingen. 
Marlies Scheepens-van Dijk bezocht meerdere 
daarvan en kreeg vooral bij Stichting de Wever 
(verpleeghuizen) en Stichting Contour (vrijwil-
ligers palliatieve zorg) geïnteresseerde reacties.

De Commissie Ideële Doelstelling vergadert met Karin de 
Bie en Marieke van Dooremalen van Zorgnetwerk Midden-
Brabant over gezamenlijke projecten: de scholing spirituele zorg 
en de lezingencyclus Leven & Dood die de Stichting in 2008 
faciliteerde.
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Bij De Wever was er behoeft e aan  verbreding 
van de kennis, bij Contour aan fi nanciële onder-
steuning in werving, scholing en begeleiding 
van vrijwilligers die mensen die zorgen voor 
een stervend familielid (mantelzorgers) onder-
steunen met daadwerkelijke hulp. De Com-
missie besloot de roep om deskundigheid neer 
te leggen bij het Centrum voor Wetenschap en 
Levensbeschouwing  (CWL) van de Universiteit 
van Tilburg. Tijdens een vergadering daar met 
vertegenwoordigers van Contour, De Wever 
en CWL bleek dat het Zorgnetwerk Midden-
Brabant  al veel kennis had vergaard en ook actief 
was op dit terrein. Frank Petter legde contact met 
Karin de Bie, netwerkcoördinator Palliatieve 
Zorg van Zorgnetwerk Midden-Brabant. Daar -
bij was tachtig procent van de zorginstellingen 
aan gesloten, wat een groot bereik garandeerde.

In april 2008 nam de Commissie Ideële Doel-
stelling het besluit geld beschikbaar te stellen 
voor scholing spirituele zorg (6500 euro), een 

terugkom cursus spirituele zorg (5000 euro) en 
een lezingavond voor de cursisten (5500 euro). 
Deze activiteiten waren voorbereid door Karin 
de Bie. De scholing was gratis voor de vrijwil-
ligers van Contour en kostte een luttele 25 euro 
voor deelnemers van professionele instellingen. 
De cursus was ontwikkeld door het Centrum 
voor Religieuze Communicatie van de Th eologi-
sche Faculteit en werd gegeven door oud-docent 
Arthur Polspoel. Bijna honderd personen namen 
deel aan de cursussen en ook de lezing werd goed 
bezocht. De Stichting droeg eveneens bij aan de 
lezingencyclus Leven & Dood die in oktober en 
november 2008 plaatsvond in de aula van het 
Crematorium en was bestemd voor een breed 
publiek. Ook deze was in samenwerking met het 
Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant ge-
organiseerd. 

In augustus 2008 werd in de vergadering van 
het Stichtingsbestuur gesproken over het op-
richten van een monument voor kinderen die wel 

De Stichting faciliteerde een cursus voor vrijwilligers in de 
stervensbegeleiding die in 2008 in samenwerking met het 
Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant werd georganiseerd. 
Professionals konden deze cursus tegen een kleine vergoeding 
volgen. Vrijwilligers konden gratis deelnemen.

In 2008 werden in de aula van het Crematorium drie lezingen 
gehouden met het thema Leven en Dood, georganiseerd in 
samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-
Brabant. De Stichting stelde hier geld voor beschikbaar. In het 
Crematorium worden jaarlijks lezingen georganiseerd.
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geboren zijn, maar niet levensvatbaar blijken in 
verband met de korte duur van de zwangerschap. 
Het gaat met andere woorden om foetussen van 
minder dan 24 weken oud. Pas na 24 weken 
krijgen overleden kinderen formeel een naam, 
omdat aangifte bij de gemeente in het geboorte-
register dan verplicht is. Hoewel uiteindelijk de 
ouders kunnen bepalen wat er gebeurt met hun 
overleden kindje, komt het vaak voor dat foetus-
sen onder de 24 weken door de ziekenhuizen 
worden verzameld en dan tegelijk gecremeerd. 
Mariëlle van den Heuvel legt uit waarom het be-
langrijk is, dat dit monument op het terrein van 
het Crematorium wordt opgericht:

‘Het is heel zwaar een kindje tijdens de 
zwangerschap te verliezen. Veel ouders 
hebben dan behoefte aan een plek om naar-
toe te gaan om te rouwen en te herdenken. 
Sinds dit jaar wordt de as van niet-levens-
vatbare kinderen op het strooiveld van het 
Crematorium verstrooid. Daarom is dat 
een passende plaats voor dit monument.’

De bedoeling was dat het een samenwerkings-
project zou worden met uitvaartonderneming 
Monuta, het Tweesteden Ziekenhuis en het Sint 
Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Dat is niet ge-
lukt, maar het Stichtingsbestuur stond positief 
tegenover het oprichten van dit monument en 
besloot geld ter beschikking te stellen uit het 
budget voor 2009.

Eind 2008 moest worden vastgesteld dat het 
hospice De Volckaert in Dongen niet had ge-
reageerd op de bijdrage die het een jaar tevoren 
had ontvangen. Wederom werd aangedrongen 
op het opstellen van huisregels en voorwaarden 
voor het faciliteren van aanvragen in het kader 
van de ideële doelstelling. Begin 2009 werd door 
Toon Zwegers en Rob Baetens een protocol uit-
gewerkt voor het ter beschikking stellen van 
geldmiddelen ten behoeve van de ideële doel-
stelling. Het luidt als volgt:
•  Er worden geen exploitatiesubsidies verstrekt
•  Uit de schriftelijke aanvraag zal moeten blij-

ken dat men niet in staat is, ook met enige in-
spanning, om aan het benodigde of aanvul-
lende bedrag te komen

•  De te verstrekken bedragen moeten een col-
lectief belang dienen, geen individueel belang

•  Het mag geen periodiek karakter hebben, 
maar is in principe eenmalig

•  Duidelijk omschreven projecten die een  
langere looptijd hebben (maximaal drie jaar), 
kunnen in aanmerking komen

•  Bij de beoordeling hoort aanwezig te zijn: een 
begroting, overzicht van andere mogelijke  
financiers

•  Jaarlijks dient een verslag over het lopende 
project (met accountantsverklaring) overlegd 
te worden

•  Een startsubsidie behoort tot de mogelijk- 
heden

•  Betalingen worden alleen verricht aan een 
rechtspersoon en erkende samenwerkings-
verbanden

Ontwerpschets van Isabelle Roskam van Glasatelier Zuid-
Nederland uit Oisterwijk voor het monument voor niet-
levensvatbare kinderen dat bij het Crematorium zal worden 
opgericht.
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Ook de taken van het Stichtingsbestuur en de 
Commissie Ideële Doelstelling zijn er in om-
schreven. Het Stichtingsbestuur stelt jaarlijks 
het budget aan te verstrekken donaties vast en 
benoemt een Commissie die de aanvragen be-
oordeelt en de afhandeling verzorgt. De Com-
missie beoordeelt de aanvragen en bepaalt per 
jaar het maximum per aanvraag. Vervolgens legt 
de Commissie de voorstellen aan het Stichtings-
bestuur voor met een positief of negatief advies. 
Het Stichtingsbestuur beslist op de aanvragen. 
Het budget is voorlopig vastgesteld op 20.000 
euro per jaar.

De Commissie Ideële Doelstelling stelde ook 
een actieplan op voor 2009. Daarin staan on-
der andere de jaarlijkse herdenkingsdienst met 
Aller zielen, het monument voor niet-levens-
vatbare kinderen, cursussen en scholing voor 
 stervensbegeleiders en hospices en lezingen die 
zijn bestemd voor een groter publiek. Hieruit zal 
binnen het budget een keuze worden gemaakt.

Voorzitter Wim de Boer constateert ver-
heugd dat de zaken nu goed op de rol staan: ‘Het 
Crema torium is financieel en bedrijfskundig  
gezond en qua bouwactiviteiten voorlopig klaar. 
Nu is er ruimte voor de verdere invulling van de 
ideële doelstelling, nu maken we daar gedegen 
werk van.’

Het langgerekte tweede columbarium, met op de voorgrond 
een van de terpen waarop na afloop van de uitvaartdienst 

de bloemen kunnen worden gelegd.
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