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Aula 1 • Aurora

Aula 2 • Atrium

Aula 3 • Andante

Voorwoord
In 2013 vroeg de redactie van het huis-aan-huisblad De Uitstraling mij of ik zin 

had regelmatig iets te schrijven over de dood, uitvaart en rouw voor de editie 

Oisterwijk. Ik had daar wel oren naar en dat resulteerde in een aantal bijdragen. 

In september verscheen mijn laatste artikel. Hierin gaf ik onder meer aan door te 

gaan met het praten en schrijven over dit onderwerp, omdat ik persoonlijk vind 

dat met anderen praten over de dood het leven verrijkt. Bovendien ervaar ik als 

directeur van het Crematorium Tilburg en omstreken iedere keer weer hoe fijn 

het is voor nabestaanden als zij weten wat de wensen van een overleden dier-

bare zijn. En dat ze daardoor weloverwogen beslissingen kunnen nemen - in een 

tijd waarin ze het zo kort na een overlijden toch al moeilijk hebben - over zaken 

als cremeren of begraven, genodigden, muziekkeuze, een uitgebreide afscheids-

dienst of juist niet, enzovoort. 

De bijdragen die ik schreef zijn, soms enigszins bewerkt, opgenomen in dit 

boekje. Ik hoop dat het lezen ervan ook voor u aanleiding is eens met uw naasten 

of vrienden van gedachten te wisselen over de dood en uw wensen als het gaat 

om hoe u herinnerd wilt worden. 

Mariëlle van den Heuvel       
december 2014
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Leven en dood - onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen zijn gewend 
stil te staan bij het eigen leven. Wat is de zin van mijn leven? Ben ik tevre-
den of wil ik mijn leven veranderen? En als ik iets anders wil, hoe zorg ik dat 
ik dat voor elkaar krijg? Stilstaan bij de dood doen we over het algemeen 
veel minder, en zelfs nog minder als het gaat om onze éigen dood. Wat mij 
betreft zouden we dat eigenlijk vaker moeten doen. Wat is de zin van mijn 
dood? Zal ik oud worden of juist niet? Hoe wil ik dat mijn afscheid van het 
leven eruitziet? Hoe wil ik dat mensen mij herinneren? Nadenken en praten 
over antwoorden op dergelijke vragen kan uw leven verrijken.

Bespreekbaar maken
En mocht u overlijden, dan is het goed als uw nabestaanden weten hoe u 
over de dood en over de uitvaart denkt. Ondanks hun grote verdriet moet-
en nabestaanden direct na een overlijden veel regelen en veel beslissen.
Ik ervaar dagelijks dat als zij op dat moment weinig weten over de wensen 
van hun overleden dierbare, dat veel twijfel zaait. Het gevolg is onrust over 
het nemen van de juiste beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan de wens als 
het gaat om cremeren of begraven, een intiem afscheid of juist groots af-
scheid, de muziekkeuze, waar drinken we koffie. En zo zijn er talloze keuzes 
te maken. 

Rouwen
In ons crematorium staan wij dagelijks stil bij de dood. Het is de plek waar 
nabestaanden écht afscheid nemen van hun dierbare overledene. Voor het 
laatste afscheid ontvangen we de overledene en zijn of haar nabestaanden 
op een respectvolle wijze in een van onze aula’s. Het is een heel belangrijk 
ritueel, overdoen kan immers niet.

In dit boekje kunt u lezen over de dood, de uit-
vaart en rouw. Onderwerpen die niet zo mak-
kelijk bespreekbaar zijn. Toch heeft het zin om 
erover na te denken en er met anderen over te 
praten, zowel voor ouderen als voor jongeren.

Inleiding
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Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is

dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten

der herinnering
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Dietrich Bonhoeffer

Als het afscheid nemen gaat zoals de nabestaanden dit graag willen, dan 
helpt dit hen om te rouwen. En rouwen is nodig om verder te kunnen gaan. 
Bij het afscheid nemen van een leven wordt duidelijk wat de overledene 
voor plek innam binnen familie- en vriendenkring. Maar rouwen om dier-
baren maakt het ook mogelijk dat zij na hun dood erbij blijven horen. Dat 
zij een plek blijven innemen in het leven van de levenden, ook al zal deze 
uiteraard heel anders zijn. Zoals we vaak horen tijdens afscheidsbijeen-
komsten: “Hun naam mag hardop genoemd worden”.

Hoe wil ik dat mensen mij herinneren?

Keuzes
Ik gaf het al aan, er zijn allerlei keuzes die gemaakt moeten worden na het 
overlijden van een dierbare. Neem bijvoorbeeld de keuze van een uitvaart-
ondernemer. Ik werk veelvuldig samen met uitvaartondernemers; vandaag 
de dag kan ‘alles’ als het gaat om een uitvaart. U mag zelf bepalen wat 
u zelf wilt doen als het gaat om het verzorgen van de overledene en het 
regelen van de uitvaart. Maar elke uitvaartondernemer heeft daarin zo zijn 
of haar eigen grenzen. Daarom is overleg over deze wensen erg belangrijk. 
Als u verzekerd bent, vindt u in de polis al de nodige informatie. Bent u nog 
niet verzekerd, kies dan een neutrale polis of maak een eigen spaarpotje. 
Alhoewel een uitvaart het een en ander kost, kunt u deze zo duur maken 
als u zelf wilt. Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat mensen bij 
verschillende uitvaartondernemingen offertes opvragen en informatie en 
prijzen vergelijken. Ook hiervoor geldt: als u bij leven nadenkt over uw 
eigen uitvaart, ervaren uw nabestaanden minder druk bij het nemen van 
hun beslissingen. Bovendien blijft er dan voor hen meer tijd en ruimte over 
voor hun emoties en gevoelens in de eerste zware dagen na een overlijden. 
En die zullen ze hard nodig hebben.
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Het is opvallend hoeveel vragen ik krijg over het crematorium. Ik ervaar oprechte 
belangstelling van familie, vrienden en kennissen voor de organisatie waar ik 
werk. “Vind je het niet eng dan met al die dode mensen?” Of: “Al dat verdriet, 
kun je daar wel tegen?”, “Hoe is dat dan, de overledene in de oven?”, “De as, 
hoe ziet de as eruit?” En ga zo maar door. De vragen die ik krijg, beginnen ook 
vaak met een verontschuldiging: “Misschien is het wel een hele gekke vraag 
hoor, maar…..” Ik begrijp die vragen goed; praten over de dood, begraven of 
cremeren is immers spannend. En eerlijk gezegd ben ik blij met die vragen. Ik 
vind het belangrijk om te praten over het crematorium en vragen als: Hoe ga 
ik om met de dood?, Hoe verwerken wij onze traumatische ervaringen?, Wil ik 
gecremeerd of begraven worden? En wat mij betreft kunnen deze onderwerpen 
ook best op een feestje ter sprake komen.

Wat zijn uw wensen?
Nadat vrienden en familie met mij gesproken hebben, zie ik dat ze daarna vaak 
met hun partner, ouders en kinderen praten over de dood en uitvaartwensen. 
Beetje giechelend of juist serieus. Probeert u het ook maar eens, dan pas voelt u 
uw eigen eindigheid. De een schrikt bij die gedachte en voelt het verdriet, de an-
der blijft rustig en aanvaardt dat het leven op een bepaald moment stopt. Door 
deze gesprekken hoor je pas hoe de ander denkt over het eigen laatste afscheid. 
Van kinderen van ouderen hoor ik vaak verhalen als: “Gelukkig wist ik wat mijn 
moeder wilde en waar zij verzekerd was. Ze had haar papieren in een speciaal 
laatje liggen. We zijn dankbaar dat ze voor haar dood met ons heeft gesproken 
over haar eigen dood en haar wensen. Voor mijn broers en mij werd het daardoor 
een stuk makkelijker.”

Begraven of cremeren
Of iemand begraven of gecremeerd wordt, is echt een eigen keuze. Naast emo-
tionele redenen om te kiezen voor cremeren of begraven, zijn er ook financiële 
redenen. In de media staan met regelmaat artikelen over het kostenverschil tus-

Kiezen voor
begraven of
cremeren

De dood en de uitvaart zijn onderwerpen die 
niet zo makkelijk bespreekbaar zijn. Toch is 
het goed om het daar met familie of vrienden 
over te hebben. Wat zijn bijvoorbeeld uw wen-
sen als het gaat om uw laatste afscheid?
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sen een begrafenis en een crematie. Die verschillen zitten in het grafrecht en de 
gedenkplaat; kosten die vanzelfsprekend zijn bij een begrafenis. Bij een crema-
tie kun je met de asbus (urn) doen wat je wilt. Als je de urn begraaft, krijg je ook 
te maken met grafrecht (van de betreffende begraafplaats of het afscheidspark 
van het crematorium) en een gedenkplaat, maar neem je de urn mee naar huis, 
dan kost dat niets extra’s. Iedereen denkt bij cremeren onmiddellijk aan het cre-
matorium, bij begraven is dat niet het geval. Veel mensen weten echter niet dat 
zij ook voor de afscheidsdienst van een begrafenis terecht kunnen in een van de 
aula’s van ons crematorium. Zeker in deze tijd, waarin minder mensen regelma-
tig in een kerk komen, krijgen wij steeds meer verzoeken om de afscheidsdienst 
van de overledene te verzorgen die begraven wordt. Gelukkig kan dat bij ons, er 
zijn diverse aula’s met koffiekamers en we hebben alle faciliteiten in huis die 
bij een uitvaart nodig zijn. Ook grenzen we direct aan de gemeentelijke begraaf-
plaats (maar vanzelfsprekend kunt u informeren bij elke willekeurige begraaf-
plaats naar de mogelijkheden). In toenemende mate worden onze aula’s ook ge-
reserveerd voor een herdenkingsdienst, bijvoorbeeld een jaar na een overlijden.

Rituelen
Ik zie dat bepaalde rituelen heel belangrijk zijn bij afscheid nemen en rouwen. 
Rituelen geven houvast, en ruimte en betekenis aan gevoelens die er zijn. Naast 
de veelal bekende kerkelijke begrafenisrituelen, zijn er allerlei nieuwe vormen 
die wij dagelijks zien in het crematorium. Rituelen voor alle gezindten, niemand 
uitgezonderd. 
Woord en muziek zijn nog steeds de meest gekozen vormen om de overledene 
te gedenken. In toenemende mate wordt ook gebruikgemaakt van beelden die 
de verhalen en gedichten ondersteunen. Onze medewerkers zijn dagelijks in de 
weer met het maken van PowerPoints van foto’s en films over het leven van 
de overledene. De naaste familie verzamelt het beeldmateriaal en in overleg 
maken we een prachtig levensverhaal in beeldvorm. Ook komt het voor dat de 
familie zelf een digitale presentatie maakt. Daarnaast worden oude rituelen 
als wierook, kaarsen aansteken en bloemen leggen gebruikt. Het zijn allemaal 
handelingen die de nabestaanden alleen of juist met elkaar verrichten tijdens 
de afscheidsdienst, maar vaak ook al thuis of in het uitvaartcentrum tijdens de 
opbaring van de overledene. 

Rituelen geven houvast en ruimte
  en betekenis aan gevoelens die er zijn
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Nadat u na het overlijden van uw dierbare een uitvaartondernemer heeft bena-
derd, komt deze zo spoedig mogelijk bij u op bezoek. Hij of zij informeert en 
helpt u stap voor stap de dagen na het overlijden met alles wat geregeld moet 
worden. Er komt een moment dat alle afspraken op papier staan en ondertekend 
moeten worden door u of een van uw familieleden. Hiertoe behoort ook het te-
kenen van een opdrachtformulier voor een crematie of begrafenis. Het lijkt een 
formaliteit, het is echter belangrijk goed na te denken over wie dit formulier on-
dertekent. Zo is degene die opdracht geeft voor cremeren, eindverantwoordelijk 
voor onder meer het ophalen van de as en de betaling van de rekeningen. Alle 
correspondentie wordt ook naar deze persoon op het opgegeven adres gestuurd. 

Duidelijkheid
Ik merk in de praktijk wel eens dat men de impact van het ondertekenen on-
derschat. Als voorbeeld noem ik een gezin bestaande uit vader, moeder en drie 
kinderen. De moeder overlijdt en een van de zonen tekent het opdrachtformulier 
voor cremeren. Met als gevolg dat de vader daardoor juridisch niets meer te zeg-
gen heeft over de asbestemming. De betreffende zoon zal de as moeten komen 
halen en zich daarbij legitimeren. Dat alles hoeft geen problemen op te leveren 
zolang de vader en de kinderen dezelfde wensen hebben als het gaat om de as-
bestemming. Het wordt een heel ander verhaal als de vader iets anders wil dan 
de zoon, beiden niet van wijken willen weten en het een conflict wordt. 
 

Dan is daar een vreselijk moment in uw leven: iemand 
die u erg dierbaar is overlijdt. Veel emoties komen op 
u af. Het is alsof de wereld stilstaat en niets belang-
rijker is dan de liefde voor die persoon. Maar ook de 
harde werkelijkheid komt binnen; u moet van alles 
‘regelen’ en officieel vastleggen. U moet nadenken 
over emotionele en praktische zaken als begraven 
of cremeren, de inhoud van de afscheidsdienst, de 
mensen die genodigd worden, enzovoort. En er is een 
moment van formele zakelijkheid: het vastleggen en 
ondertekenen van de gemaakte afspraken.

Op het moment dat de vader of een van zijn andere kinderen vervolgens het 
crematorium belt en aangeeft dat de vader iets anders wil en de as als het ware 
opeist, dan brengt dat onze medewerkers in een lastig, zo niet onmogelijk pak-
ket. We proberen dan natuurlijk te bemiddelen, zodat beide partijen uiteindelijk 
tevreden zijn. Maar als dat niet lukt, al komt dat maar sporadisch voor, dan kan 
de vader een rechtszaak aanspannen. De rechter doet dan een bindende uit-
spraak. Vaak kiest de rechter voor splitsen van de as, zodat ieder een deel krijgt.

Consequenties
Uiteraard willen wij er als crematorium zeker van zijn, dat de as in de juiste 
handen terechtkomt. Daarom wordt degene die de as ophaalt, gevraagd zich te 
legitimeren en de handtekeningen worden vergeleken. Als er iets niet klopt, mo-
gen wij de as niet meegeven. 
Overigens hoeft het hierbij niet altijd om een conflict te gaan. Als we kijken 
naar het voorbeeld, dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de zoon die het 
opdrachtformulier getekend heeft in het buitenland woont. Kort na de crematie 
keert deze zoon terug naar zijn woonplaats en kan daarom de as vier weken na de 
crematie niet op komen halen. In dat geval is het mogelijk dat de zoon iemand 
machtigt om de as op te halen. 
Het tekenen van het opdrachtformulier heeft ook financiële consequenties. De-
gene die tekent, krijgt ook de factuur van de kosten van de crematie of begrafe-
nis (meestal via de factuur van de uitvaartondernemer). En is dus ook verant-
woordelijk voor het tijdig betalen van de kosten.
Het zal u duidelijk zijn: het formulier waarmee u opdracht geeft voor een crema-
tie of begrafenis is een belangrijk document in het gehele afscheidsproces en 
de afwikkeling ervan. En al moet het ingevuld worden in een emotionele tijd zo 
kort na een overlijden, het is goed om hier als directe nabestaanden goed naar te 
kijken. De uitvaartondernemer zal u hierover overigens uitgebreid informeren. 

Men onderschat soms de impact
 van het ondertekenen
van het opdrachtformulier
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De locatie van de afscheidsdienst wordt mede bepaald door het soort afscheid 
en vooral het aantal genodigden. Waar het eigenlijk om gaat is dat de betref-
fende familie heel goed kijkt naar wat nodig is. Wat helpt ons om afscheid te 
nemen? Hoeveel mensen zullen naar dit afscheid willen komen? En komt dat 
alles overeen met de wensen van de overledene, voor zover die bekend zijn? 

Grote verschillen
Als ik kijk naar de aula’s die ons crematorium heeft, zie ik dat er bij het overlij-
den van jonge mensen vaak behoefte is aan de grote aula waar veel mensen de 
afscheidsdienst kunnen bijwonen. Collega’s, klasgenoten en docenten, sport-
verenigingsleden, familie en kennissen; iedereen wil afscheid komen nemen. 
Vaak blijkt dat zelfs de grootste aula dan niet groot genoeg is, gelukkig kun-
nen dan de deuren opengezet worden richting ontvangsthal en koffiekamer. 
Ook kunnen extra schermen geplaatst worden, zodat iedereen toch de muziek, 
woorden en beelden kan zien en horen. Ondanks het feit dat we vaak op zo’n 
moment moeten improviseren en een aantal aanwezigen misschien moet staan, 
is ons uitgangspunt iedereen een plaats te geven. Het feit dat er zoveel mensen 
komen, is voor de nabestaanden immers een enorme steun in de rug. 

Direct na een overlijden komt er veel op 
de nabestaanden af. Er is veel te rege-
len en binnen een paar dagen moet een 
aantal beslissingen genomen worden. 
Bijvoorbeeld over de afscheidsbijeen-
komst, die meestal vier tot zeven dagen 
na het overlijden plaatsvindt. Het is be-
langrijk om hier goed over na te denken, 
dit laatste afscheid kan immers niet ge-
oefend of overgedaan worden. Boven-
dien vormt het een belangrijk deel van 
het rouwproces: definitiever kan het 
afscheid niet worden. Het zal de laatste 
keer zijn dat de overledene in ons mid-
den is.

Afscheid nemen:
  intiem of groots

Oudere mensen daarentegen staan vaak wat minder middenin een druk sociaal 
leven. Omdat de kring om hen heen dikwijls wat kleiner is, wordt meestal een 
van de kleinere aula’s gebruikt. Deze aula’s worden ook vaak gebruikt voor het 
afscheid in besloten kring, bijvoorbeeld bij het afscheid nemen van kleine kind-
jes of kinderen die tijdens de zwangerschap zijn overleden. De kist staat dan 
meestal wat meer in het midden, zoals een nabestaande tegen mij zei: “Het is 
zo fijn dat de kist in het midden stond, zo kon ik mijn vrienden en kennissen zien 
die tegenover mij zaten en stond ons pap echt letterlijk voor de laatste keer in 
ons midden.” 

Tijd
Een andere beslissing die voor een afscheidsdienst moet worden genomen is de 
hoeveelheid tijd voor deze dienst, inclusief de tijd voor eventuele ontvangst of 
tijd na de dienst. De uitvaartondernemer zal hiernaar vragen en hierbij advise-
ren. Standaard bij ons crematorium is één uur aulatijd en één uur koffiekamer-
tijd. Verruimen van deze tijd kan, maar daar zijn uiteraard kosten aan verbonden. 
Mijn ervaring is dat het - ondanks de hogere kosten - belangrijk is voldoende 
tijd te nemen. Zeker als u veel wilt zeggen of laten zien. Niets is immers zo 
vervelend om gedurende de bijeenkomst op de klok te moeten kijken omdat de 
tijd begint te dringen. Als u veel mensen verwacht, kan extra tijd ook nodig zijn. 
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Het komen en gaan van mensen neemt immers ook tijd in beslag. Bovendien zijn 
er dagelijks meerdere afscheidsdiensten in het crematorium. En net als u willen 
de nabestaanden van een andere overledene uiteraard ook op tijd beginnen. 

Andante
In de nieuwe aula Andante is de standaardtijd in totaal 2,5 uur. Deze tijd kunt 
u zelf indelen: u bepaalt zelf hoeveel tijd u in de verschillende ruimtes van dit 
gebouw doorbrengt. Andante heeft in totaal 50 zitplaatsen. Het is een aula met 
koffiekamer en ontvangsthal, bestemd voor een kleine groep mensen. Gebouwd 
in een ronde vorm en met een buitenterras en gelegen op een mooie plek in het 
park dat naast het bestaande crematorium ligt. Door het aantal grote ramen is 
het alsof je midden in de natuur bent. We hebben voor de bouw van deze aula 
gekozen omdat kleine groepen mensen (10-25 personen) zich vaak wat verloren 
voelen in grotere aula’s. Nabestaanden gebruiken deze ruimte ook als zij een 
nabestaande een jaar na zijn of haar dood in kleine kring willen herdenken. 
Er is nog een reden voor deze nieuwbouw. Binnen het netwerk Sterven en Rouw 
Midden-Brabant (www.stervenenrouw.nl) werk ik samen met hulpverleners op 
het gebied van rouw en verlies. Zij geven aan dat rouwende mensen vaak be-
hoefte hebben om samen te komen met lotgenoten of naar lezingen te gaan waar 
men troost uit kan putten. Om die reden vervult de kleine aula ook een functie als 
‘rouwcafé’. Andante café is een ontmoetingsplek voor lotgenoten. 

j e  h e bt m e a l l e e n g e l ate n

je hebt me alleen gelaten  

maar ik heb het je al vergeven  
 

want ik weet dat je nog ergens bent  

vannacht nog, toen ik door de stad  

dwaalde, zag ik je silhouet in het glas  

van een badkamer  
 

en gisteren hoorde ik je in het bos lachen  

zie je, ik weet dat je er nog bent  
 

laatst reed je me voorbij met vier  

andere mensen in een oude auto 

en ofschoon ji j  de enige was die  

niet omkeek, wist ik toch dat ji j  

de enige was die mij herkende de enige die  

zonder mij niet kan leven  
 

en ik heb geglimlacht  
 

ik was zeker dat je me niet verlaten zou  

morgen misschien zul je terugkomen  

of anders overmorgen of wie weet wel nooit  
 

maar je kunt me niet verlaten

Hans Lodeizen
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Wat helpt ons om afscheid te nemen?
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Binnen vijf tot zes dagen na een overlijden moeten moeilijke en emotionele 
keuzes gemaakt worden als het gaat om het laatste afscheid. Als een afscheid 
niet in besloten kring plaatsvindt, is het belangrijk een inschatting te maken 
hoeveel mensen de afscheidsdienst zullen bezoeken. Ik hoor regelmatig van 
nabestaanden dat ze dit niet precies weten. De uitvaartondernemer kan hier-
bij helpen door vragen te stellen. Een vraag kan zijn: “Nodigt u ook neven en 
nichten uit of oud-collega’s, vroegere klasgenoten en buurtgenoten?” Als het 
aantal genodigden duidelijk is, is duidelijk hoeveel rouwkaarten u nodig heeft. 
En kunt u een inschatting maken van het aantal mensen dat naar de afscheids-
bijeenkomst zal komen. Ook kunt u de locatie of locaties vastleggen en met de 
voorbereiding van de bijeenkomst beginnen.

Wensen overledene
Allereerst zal duidelijk moeten zijn of bekend is welke wensen de overledene 
zelf had als het gaat om de afscheidsdienst. Ik merk steeds vaker dat de overle-
dene bij leven het laatste afscheid al heeft voorbereid of in ieder geval zijn of 
haar wensen heeft vastgelegd. Zeker als er sprake is van een lang ziekbed voor 
het overlijden zijn wensen vaak bekend. Bijvoorbeeld doordat deze op papier 
gezet zijn of digitaal vastgelegd. Ook kunnen wensen besproken zijn met be-
kenden of met de uitvaartondernemer. Voor veel nabestaanden is het fijn als 
wensen van de overledene zelf bekend zijn. Het geeft hen richting, voorkomt on-
zekerheid en in het slechtste geval onenigheid bij het nemen van beslissingen. 

Beelden
In een afscheidsdienst wordt het leven van de overledene als het ware gevierd. 
Het laten zien van beelden van de overledene kan daar een mooie rol bij spe-
len. Want ondanks het feit dat de overledene niet meer onder ons is, biedt het 
vaak troost om alle bijzondere gebeurtenissen via een foto- of filmpresentatie 
voorbij te zien komen op de plasmaschermen in de aula. 

 

De afscheidsdienst van een overleden dierbare 
voorbereiden is intensief, maar kan ook troost 
bieden. Hier ga ik in op zowel praktische besluit- 
en (waar, hoe, wanneer en met en door wie) als de 
mogelijkheden die er zijn om een afscheid met 
woord, beeld en muziek in te vullen.
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Woord, beeld
& muziek

U kunt overigens zelf beslissen hoe u zo’n presentatie maakt. Zijn er mensen in 
de familie- of vriendenkring die handig zijn met het maken van presentaties, 
dan kunt u deze compleet aanleveren aan het crematorium. Vervolgens zorgen 
medewerkers van het crematorium ervoor dat dit te zien is in de aula. Als u daar 
geen kennis van heeft of daar geen tijd aan wilt besteden, dan kan het cremato-
rium zo’n presentatie voor u maken. Op de website van ons crematorium vindt u 
daar meer informatie over.

Muziek
Naast beelden biedt muziek tijdens de afscheidsdienst vaak troost. Muziek la-
ten horen kan op allerlei manieren. We spreken nabestaanden die gebruik wil-
len maken van een koor of orkest, of zelf willen zingen. Meestal wordt muziek 
echter via de muzieklijst op de website van het crematorium aangeleverd (het 
zgn. muziekboek online) of via een cd of mp3. Ook kunnen we via iTunes de 
gewenste nummers downloaden. Op welke manier ook: in alle gevallen zijn ge-
kozen nummers belangrijk geweest in het leven van de overledene. En herinnert 
het nabestaanden aan bijzondere gebeurtenissen.
Muziek en beelden houden de herinnering levend op een moment dat degene 
die achterblijft dat hard nodig heeft. Een vrouw vertelde mij: “Het lied ‘De steen’ 
van Bram Vermeulen was mijn moeders lievelingsnummer. Als zij het moeilijk 
had na de zoveelste chemokuur, dan zette ze dit nummer op en dat troostte haar 
enorm.” U kent het vast ook wel, bijvoorbeeld dat ene muzieknummer uit uw 
pubertijd. En misschien hebt u weleens hardop tegen uw familie gezegd: “Dat 
muzieknummer wil ik bij mijn uitvaart.”
Overigens is het ook mogelijk muziek te laten horen en beelden te laten zien 
voor of na de afscheidsdienst, bijvoorbeeld in de koffiekamer van het cremato-
rium. Dit kan dezelfde muziek of presentatie zijn als in de aula, maar u kunt ook 
kiezen voor iets anders. 

Muziek en beelden houden
 de herinnering levend
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Woorden
Niet alleen beeld en muziek bieden troost, ook woorden zijn ontzettend belang-
rijk. Was vroeger vaak de pastoor of dominee vooral aan het woord, tegenwoor-
dig kan iedereen die dat wil wat zeggen. Veel mensen vragen zich af of ze als di-
recte nabestaanden zelf iets willen zeggen en of ze dat wel durven: “Stel dat ik 
dat op dat moment niet durf of gewoonweg niet wil?” U kunt dat oplossen door 
zelf iemand in uw omgeving te zoeken die dat wel voor u wil doen. U kunt ook 
iemand vragen die naast u staat en die het van u overneemt op het moment dat 
u niet meer verder kunt praten. Of u vraagt iemand die daarin gespecialiseerd 
is, zoals een pastor, ritueel begeleider of een woorddienstbegeleider. De uit-
vaartonderneming of het crematorium kent deze mensen en kan u namen geven. 

“Ik heb er geen woorden voor”, hoor ik mensen vaak zeggen tegen nabestaan-
den. Om toch de juiste woorden te vinden, gaan mensen daarom vaak op zoek 
naar mooie teksten en gedichten. Om daarmee te troosten en te laten weten dat 
ze bij de ander zijn met hun gedachten. Ik heb veel mooie teksten langs horen 
komen, een van de mooiste staat hiernaast. 

“Je bent niet meer

daar waar je was,

maar overal

waar wij zijn.”
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Een uitvaart liep tot halverwege de vorige 
eeuw meestal volgens een vast protocol. Ge-
lukkig is daar sindsdien veel in veranderd. 
Kernwoord van al deze veranderingen is ‘per-
soonlijk’. Want of iemand nu rijk en beroemd 
was of alleen in kleine kring erg gemist zal 
gaan worden; veel is mogelijk om dit laatste 
afscheid onvergetelijk te maken. En dat zal 
troost bieden.

Jag cz/Shutterstock.com

 
Voor nabestaanden kan het een grote steun zijn om de overledene voor de uit-
vaart nog zoveel mogelijk te zien. Dit is mogelijk door de overledene op te laten 
baren (liggend op een baar of bed) in een sfeervol ingerichte rouwkamer. Uit-
vaartcentra bieden vaak de mogelijkheid om uw overleden dierbare buiten de 
bezoekuren om te zien. U krijgt in zo’n geval de sleutel waarmee u 24 uur per dag 
langs kunt komen zonder u te hoeven melden. 

Thuis opbaren
Wat steeds vaker gebeurt, is het opbaren in de vertrouwde huiselijke omgeving. 
Zoals iemand tegen mij zei: “In eerste instantie vond ik het best een eng idee 
om mijn man vlak na zijn overlijden op te laten baren in ons eigen huis, maar 
wat ben ik blij met deze beslissing. Het gaf de kinderen en mij de kans om wan-
neer we maar wilden bij hem te zitten. Soms met een traan, vaak ook met een 
lach omdat mooie herinneringen als vanzelf naar boven kwamen.” Ook kunt u 
kiezen voor opbaren van uw dierbare in het crematorium voorafgaand aan de 
afscheidsdienst. Dat biedt genodigden de mogelijkheid de overledene voor de 
laatste maal te zien en afscheid te nemen. Daarna wordt de kist gesloten en 
begint de ceremonie. 

Keuze van de kist
Naast de traditionele houten doodskist zijn er tegenwoordig veel andere mo-
gelijkheden, zoals kartonnen en wollen kisten, korven van wilgentenen en zelf 
te beschilderen kisten. En er zijn zelfs kisten in de vorm van een bouwpakket, 
bijvoorbeeld in de vorm van een boot of auto. Velen zoeken een kist die
past bij het karakter of het leven van de overledene, soms wordt er zelf
een kist gemaakt.  Wat veel mensen echter niet weten, is dat niet
alle kisten geschikt zijn voor een crematie. 

Een wollen kist kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden omdat wol onvoldoende 
brandt, karton brandt daarentegen weer veel te snel en is daarom ook niet geschikt 
voor cremeren. Soms leggen nabestaanden spullen in de kist, zoals een tekening, een 
knuffel, maar soms ook een flesje bier: “Omdat ons pap er elke dag eentje dronk.” 
Dat biedt troost, maar het is goed om te weten dat, als er gekozen is voor cremeren, 
sommige materialen niet in of aan de kist mogen zitten. Bijvoorbeeld glas of metaal 
smelt en gaat vastzitten op de vloer van de oven, waardoor de as van de overledene 
niet goed uit de oven gehaald kan worden. De uitvaartonderneming of het cremato-
rium kan u hierover informeren. 

Vervoer
Het is gebruikelijk om de overledene te begeleiden naar zijn of haar laatste rustplaats. 
Meestal is dat met een rouwauto, een koets met paarden of te voet. Ik zie echter ook 
wel andere vervoermiddelen bij ons crematorium voor komen rijden, bijvoorbeeld 
een uitvaartbus, een fietskar en zelfs een motor met zijspan. Er gelden overigens 
speciale verkeerregels voor de rouwstoet; is deze herkenbaar als rouwstoet, dan mag 
de stoet niet doorbroken worden. 

Bloemen
“Moeder hield van tulpen.” Net als muziek zijn bloemen zeer geschikt om een ce-
remonie persoonlijk te maken. Bloemen hebben vaak een symbolische betekenis. 
Bijvoorbeeld een zonnebloem staat voor bewondering en een klaproos voor troost. Er 
zijn veel mooie rituelen met bloemen. Soms zie je de vraag aan genodigden om een 
bloem mee te nemen, bijvoorbeeld een witte roos. De familie vraagt dan om deze bij 
het afscheid nemen op de kist te leggen. 

Tijdens de afscheidsdienst liggen er op en rond de kist meestal veel bloemen en 
bloemstukken. Deze kunnen door de familie meegenomen worden, maar ook recht-
streeks bij ons crematorium worden bezorgd. Onze medewerkers plaatsen de bloe-
men op een mooie manier in de aula, zodat alle aanwezigen deze goed kunnen zien 
en eventuele linten goed te lezen zijn. De familie beslist zelf wat ze na de dienst 
doen met deze bloemen. Mee naar huis nemen of bijvoorbeeld op de terpen bij het 
crematorium laten leggen. In het laatste geval zorgen we ervoor dat de bloemen res-
pectvol worden neergelegd en later weggehaald als de bloemen verwelkt zijn. 
Het kan natuurlijk voorkomen dat de overledene absoluut niet van bloemen hield. In          
dat geval is het goed dat op de rouwkaart te vermelden, zodat genodigden weten dat 
ze beter geen bloemen kunnen sturen of meenemen.

Afscheid
nemen:
persoonlijk &
onvergetelijk
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Ik hoor vaak: “Het is helemaal geen koele, bijna zakelijke ruimte meer, elke 
ruimte is heel sfeervol en huiselijk ingericht!” Dat blijkt ook wel uit het toe-
nemend gebruik van het crematorium na de afscheidsdienst voor condoleance 
en iets te eten en drinken. Dit komt ook omdat de naaste familie steeds vaker 
direct na de afscheidsdienst meegaat naar de invoer van de kist in de crema-
tieoven. De andere genodigden gaan dan alvast naar een van de condoleance-
ruimtes, waar zij wachten op de familie.

Van koekje tot tapas
Vooraf beslissen nabestaanden wat er geserveerd zal worden tijdens de con-
doleance en in welke ruimte van het crematorium zij dat willen doen. Ik hoor 
wel eens: “We gaan naar een gelegenheid elders, want daar hebben ze veel 
meer keuze.” Ook dat beeld van het crematorium klopt niet meer, er kan veel 
meer geserveerd worden dan koffie en thee met een koekje. We hechten daar 
veel waarde aan. Op de brochure waarin we onze cateringmogelijkheden op 
een rij hebben staan, staat niet voor niets: ‘Voed uw lichaam goed, dan voelt 
uw ziel zich er thuis’. We hebben een ruim assortiment, vergelijkbaar met 
plaatselijke horecagelegenheden, zoals een complete koffietafel, een diner 
of tapas. En we hebben een buitenterras waar u bij mooi weer kunt zitten met 
een glaasje fris of een lekker biertje. 
Een inschatting maken van de benodigde hoeveelheid eten en drinken is altijd 
moeilijk. Dat geldt ook voor broodjes en andere lekkernijen. Het crematorium 
kan daarin wel adviseren. Maar mocht het zo zijn dat er veel overblijft, dan 
kunt u dat mee naar huis nemen of ons vragen het naar de voedselbank te 
brengen.

Deelneming betuigen aan directe nabestaanden 
kan op veel manieren. Als gekozen wordt voor con-
doleren bij het crematorium blijkt dat veel men-
sen het volgende beeld hebben: nabestaanden 
staan op een rij in een saaie ruimte en krijgen bijna 
plichtmatig de hand gedrukt. Daarna vertrekt men 
zo snel mogelijk. Ik probeer hieronder uit te leg-
gen wat er gelukkig (!) allemaal is veranderd.

Afscheid
nemen:
condoleren
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Condoleren
In plaats van een rij te vormen na de afscheidsdienst, kan de directe familie 
er ook voor kiezen om zelf de ruimte door te lopen en langs de genodigden te 
gaan. Voor de directe nabestaanden is het belangrijk om eerst tijd te nemen 
om iets te drinken of eten. We zien vaak dat mensen de familie meteen wil 
condoleren bij binnenkomst in de koffiekamer. Voor hen is dat meestal niet zo 
fijn; zij willen even bijkomen met een kopje koffie of thee. De uitvaartonder-
nemer zal dit in de gaten houden en we zetten altijd koffie en thee klaar in de 
familiehoek, zodat het hen aan niets ontbreekt. De familie kan zich daar, als 
nodig, even terug kan trekken. 

Troost
Ik begrijp wel dat u misschien denkt: “Moet het afscheid nou zo gezellig wor-
den?” Dat is niet het punt. Omdat er zoveel verdriet is, willen mensen een 
ruimte die dat verdriet niet nog groter maakt. Kleur, sfeer en meubilair is van 
invloed op je stemming. Wij vinden het belangrijk dat wanneer je binnen-
komt je een welkomstgevoel krijgt, een soort warme deken om je heen voelt. 
Er mag troost uitgaan van de omgeving waar je op dat moment bent. Troost 
voel je ook door met elkaar iets te drinken en te eten. Nabestaanden voelen 
zich daardoor met elkaar verbonden en minder alleen staan in hun verdriet. 
Iemand die de as van haar moeder kwam verstrooien, verwoordde dat zo: “Het 
kopje koffie was een bakske troost, de vriendelijke bediening vergrootte dit 
gevoel en we kregen achteraf ook veel positieve reacties over de broodjes en 
hapjes die jullie serveerden. Vrienden hadden niet verwacht dat de catering 
bij het crematorium zo goed zou zijn.”
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Onvoorstelbaar verlies
Kinderen horen niet te overlijden. Als je kind sterft, dan sterft ook een doel om 
te leven en lijkt het of je een stuk van jezelf verliest. De dood treft je dan zonder 
dat je daar de diepere betekenis van inziet. Het doet gewoon pijn. Je wilt het van 
de daken schreeuwen: het is onrechtvaardig, oneerlijk en gemeen! 
Het verlies van je kind is volgens mij het meest wrede dat het leven ons brengt. 
Er is geen andere waarheid dan dat het is zoals het is. De afscheidsdienst, de 
crematie of begrafenis van je kind geeft rouw en intimiteit, verdriet en verbon-
denheid. Je treurt om het diepe verlies en ervaart intens de liefde voor degene 
die is gestorven, maar ook van en voor de mensen om je heen.
De afscheidsdienst is dus belangrijk om je verlies en verdriet een plek te geven 
in je leven. Met name bij het overlijden van jonge kinderen vindt deze steeds va-
ker in besloten kring plaats. De intimiteit van de familieband is van grote waarde 
voor ouders, evenals herinneringen aan een mooie persoonlijke afscheidsdienst. 
Maar ook na het laatste afscheid is herinneren belangrijk voor ouders. Dat kan 
op allerlei manieren. We hebben bij ons crematorium speciaal hiervoor een mo-
nument. Veel ouders van overleden kinderen komen hier regelmatig; ze kunnen 
hier in stilte zitten en bijvoorbeeld bloemen neerleggen. 

De dood is het moment dat we het leven 
verlaten en de deur achter ons dichtdoen. 
Voor de één een bevrijding, voor de ander 
een grote verschrikking. De dood is een 
extra schokkend gegeven als het gaat om 
de dood van een kind of als een kind een 
ouder verliest.

Rouwen om 
je kind of je 
vader of moeder
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Herinneringen voor later
Als een kind een dierbare verliest, is dat een trauma voor het leven. Kinderen 
rouwen over het algemeen pas op latere leeftijd, de zogenaamde uitgestelde 
rouw. Het kan zijn dat het verdriet om een verloren ouder in alle heftigheid bo-
ven komt bij een belangrijke gebeurtenis in het latere leven. Bijvoorbeeld als 
een kind zelf vader of moeder wordt. “Vroeger”, vertelde mijn moeder die haar 
moeder verloor toen ze nog maar 13 jaar was, “werd ons helemaal niets verteld. 
We mochten niet eens mee naar het ziekenhuis en later ook niet naar de begra-
fenis. Het was beter als we niets wisten.” Het motto was toen vaak: ‘wat niet 
weet, wat niet deert’. Tegenwoordig is dat gelukkig anders, kinderen worden 
overal bij betrokken. Zo ging dat ook bij mijn lieve vriend. Na zijn overlijden 
werd hij thuis in de huiskamer opgebaard. De poes kroop dicht tegen hem aan 
en hij werd liefdevol omringd door zijn vrouw en jonge kinderen. Dit zijn herin-
neringen die kinderen kunnen helpen in hun latere leven. 

Hulp bij rouwen
Gelukkig zijn er steeds meer ouders, onderwijzers en hulpverleners die begrij-
pen wat kinderen nodig hebben als zij een ouder of broertje of zusje verliezen. 
Zo helpt stichting Achter de Regenboog kinderen op allerlei manieren met hun 
verdriet om te gaan (www.achterderegenboog.nl). 
Wij organiseren zelf projecten speciaal voor middelbare scholieren, zoals het 
toneelstuk ‘Rouw op je dak’ van het theatergezelschap TRAXX. Ook steunen wij 
allerlei lotgenotencontacten in de regio en maken we deel uit van het netwerk 
Sterven en Rouw Midden-Brabant (www.stervenenrouw.nl). De jaarlijkse le-
zingen - i.sm. Netwerk Palliatieve Zorg (www.nietmeerbeter.nl) - zijn ook voor 
veel nabestaanden en hulpverleners een steun.
En tot slot wil ik de site www.landelijksteunpuntrouw.nl vermelden, als goede 
vraagbaak voor nabestaanden. 

Als je kind sterft, dan sterft ook een doel om te leven
  en lijkt het of je een stuk van jezelf verliest
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Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat de familie de kist tot aan de oven 
wil begeleiden en ook bij de invoer aanwezig wil zijn. Daar is vanuit het cre-
matorium geen enkel bezwaar tegen, het draagt bij aan het doorbreken van de 
sfeer van geheimzinnigheid rondom cremeren. Bovendien kan het nabestaan-
den helpen bij hun rouwproces, zoals een van de nabestaanden tegen mij zei: 
“Definitiever kon het afscheid niet zijn, maar toch voelt het goed dat ik hierbij 
aanwezig was. Ook deze laatste stap hebben we samen gezet.”

De crematie zelf
Na afloop van de afscheidsdienst brengen twee medewerkers van ons crema-
torium de kist naar de invoerruimte. De invoerruimte was voorheen een kale 
nogal technisch overkomende ruimte. Gelukkig is deze nu omgebouwd tot een 
mooie sfeervolle ruimte waar u, als u dat wilt, ook wat op de achtergrond kunt 
blijven. Om veiligheidsredenen is het aantal mensen dat mee mag gaan beperkt 
tot ongeveer 15 personen. 
In de meeste gevallen wordt de kist meteen na de dienst in de aula ingevoerd 
in de oven. Maar omdat er uiteraard maar één kist tegelijk in de oven wordt in-
gevoerd, komt het bij hoge uitzondering wel eens voor dat dit niet meteen kan. 
Bijvoorbeeld als een voorafgaande dienst erg uitloopt of als een afscheidsdienst 
snel afgelopen is. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u even wachten met een 
kopje koffie in een aparte ruimte of in de koffiekamer.

Identificatie
Voor de kist in de oven wordt geschoven, moet er eerst nog een officiële hande-
ling plaatsvinden: de identiteit van de overledene. Vroeger leverde dat weleens 
problemen op.

En dan is
het zover:
de kist gaat naar
de crematieoven

Na de afscheidsdienst in een van de aula’s 
van het crematorium volgt meestal direct 
daarna de crematie van de overledene. Als 
zij dat willen, kunnen directe nabestaan-
den aanwezig zijn bij de invoer van de kist 
met de overledene in de crematieoven. 
Omdat veel mensen niet weten hoe de cre-
matie zelf plaatsvindt, ga ik er hier uitge-
breid op in.

Een medewerker die al meer dan 25 jaar bij het crematorium werkt, weet het 
nog: “Er was een GGD-arts of een door de gemeente aangestelde huisarts die de 
kist kwam verzegelen bij de uitvaartonderneming. Als het zegel verbroken was, 
mochten we de kist niet zomaar in de oven invoeren.  Eerst moest de overledene 
opnieuw geïdentificeerd worden door de familie. Dat was soms niet prettig.”
Tegenwoordig wordt de identiteit vastgesteld door vergelijking van het regi-
stratienummer op de kist met het nummer op het registratieformulier van de 
uitvaartonderneming. Als dit in orde is, wordt een vuurbestendig identiteits-
steentje op de kist gelegd. Daarop staat het crematienummer. Dat steentje gaat 
mee in de oven en blijft daarna in de as aanwezig. Zo kan er nooit verwarring 
ontstaan over de as. Vervolgens wordt de kist ingevoerd in een oven met een 
temperatuur van minimaal 725 graden.

Na de crematie
Na ongeveer 75 minuten is het crematieproces voltooid en wordt de as uit de 
oven gehaald en in een aspan gedaan. Deze aspan wordt in de asmolen ge-
plaatst en er volgt een maalproces van twintig minuten. De as wordt daarna 
uit de pan gehaald en met het identiteitssteentje bewaard: afhankelijk van de 
afspraken kan de familie de as na minimaal vier weken ophalen.
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In de aspan blijven allerlei materialen achter zoals medische metalen (afkomstig 
uit bijvoorbeeld kunstheupen) en edelmetalen (goud, bijvoorbeeld afkomstig 
uit het gebit). Eén keer per jaar haalt een gespecialiseerd bedrijf dit materi-
aal op en zorgt voor recycling. De opbrengsten worden gestort in het Dr. C.J.                 
Vaillantfonds dat allerlei goede doelen ondersteunt. Deze manier van recyclen 
vindt plaats bij alle crematoria die zijn aangesloten bij de LVC.
(www.lvc-online.nl).

Voor welke asbestemming gekozen wordt, is aan de nabestaanden. In de bro-
chure die het crematorium ongeveer een week na de crematie toestuurt, staan 
allerlei mogelijkheden genoemd. U kunt ervoor kiezen om de as te bewaren in 
een urn of monument bij het crematorium of thuis of op een andere plek die u 
zelf wilt. U kunt ook de keuze maken de as te verstrooien.
De tuinen rondom ons crematorium bieden veel mogelijkheden voor het bewa-
ren van de as, bijvoorbeeld in een urn in een nis van het columbarium. Of in een 
graf of bovengronds monument in de urnentuin, de watertuin of de natuurtuin. 
Als u kiest voor het verstrooien van de as, dan kan dat in aanwezigheid van de 
nabestaanden op een van de strooivelden bij het crematorium. Ook is verstrooi-
en op zee mogelijk. U kunt er echter ook voor kiezen de as te verstrooien op een 
plaats die voor de overledene of u zeer dierbaar is. Belangrijk is daarbij wel dat 
de eigenaar van de grond daar toestemming voor gegeven heeft.

Later beslissen
Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om in de turbulente tijd na een over-
lijden een weloverwogen keuze te maken voor de asbestemming. Gelukkig is 
het mogelijk om deze keuze uit te stellen. Een man die zijn vrouw al op jonge 
leeftijd verloor, zei tegen mij: “Ik kan maar geen beslissing nemen, ik heb niet 
de rust om erover na te denken. En mijn kinderen zijn nog te jong om hierover 
mee te beslissen.” In zijn geval is het fijn dat hij de as langere tijd bij het cre-
matorium kan laten staan in een algemene nis, in het gebouw in een afgesloten 
ruimte. Totdat hij zover is dat hij met zijn kinderen wel een besluit kan nemen.

 

Asbestemming:
wat doen we
met de as?

Afscheid nemen van een dierbare is voor nabe-
staanden emotioneel en rationeel zwaar. Er komt 
veel op hen af, er valt veel te beslissen. Een van 
die beslissingen is de vraag wat men met de as wil 
doen na de crematie: de asbestemming. Gelukkig 
hoeft dit niet op stel en sprong te gebeuren. In 
Nederland is het bij wet geregeld dat het cremato-
rium de as op z’n vroegst vier weken na de crematie 
mag meegeven aan nabestaanden.

Open dag
Elke paar jaar is er een open dag bij alle crematoria in Nederland. Wij nodi-
gen u graag uit dan een kijkje te nemen in ons crematorium en een bezoek te 
brengen aan onder andere de ovenruimte. Medewerkers van het crematorium 
beantwoorden dan graag al uw vragen. Op onze site kunt u lezen wanneer deze 
open dag is.
Daarnaast kunt u uiteraard een persoonlijke afspraak maken voor een rondlei-
ding op een andere dag. Ook grotere groepen leiden wij op afspraak graag rond 
in ons crematorium.

Dr. C.J. Vaillant was een van de oprichters van

de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding (1874).

Hij was de eerste overledene die in het crematorium van Velsen

gecremeerd werd.
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Handtekening
Voor de asbestemming moet een formulier ingevuld en ondertekend worden. 
Medewerkers van het crematorium zien erop toe dat de handtekening op dit 
formulier dezelfde is als de handtekening die op het opdrachtformulier voor de 
afscheidsdienst en crematie staat. Dit lijkt erg bureaucratisch, maar het gaat 
hier om een belangrijke wettelijke verplichting. 
Als dit niet gedaan wordt, is het in principe mogelijk dat iedereen kan beslissen 
wat er met de as gebeurt. Stel dat nabestaanden van mening verschillen, dan 
kan de as in de ‘verkeerde’ handen terechtkomen, met alle gevolgen van dien.
Volgens de wet heeft de degene die het opdrachtformulier voor de crematie 
heeft ingevuld en ondertekend, als enige de bevoegdheid om te beslissen over 
de asbestemming. Mochten andere nabestaanden het hier onverhoopt niet mee 
eens zijn, dan kan men hier schriftelijk bezwaar te maken. Vervolgens legt het 
crematorium de asbestemming stil en probeert er met de diverse partijen uit te 
komen. In het ergste geval wordt de rechter hierbij ingeschakeld. Vaak kiest de 
rechter in zo’n geval voor een compromis, zoals het splitsen van de as. Gelukkig 
is het inschakelen van de rechter niet dikwijls nodig. Al is het wel eens voor-
gekomen dat we de as onder politiebegeleiding aan de familieleden moesten 
meegeven.

Persoonlijke wensen
Voor welke asbestemming u uiteindelijk ook kiest, de medewerkers van een 
crematorium zijn graag bereid u te informeren over de vele mogelijkheden. Per-
soonlijke wensen zullen zij voor zover mogelijk honoreren, al zal u na het lezen 
van dit verhaal duidelijk zijn dat zij daarbij gebonden zijn aan de wet.

In Nederland is het bij wet geregeld dat het crematorium
de as op z’n vroegst vier weken na de crematie mag

meegeven aan nabestaanden.
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In Nederland is het pas sinds 1998 bij wet mogelijk gemaakt dat u de as mee-
neemt of laat verdelen over meerdere nabestaanden. Voor die tijd werd de as 
meestal verstrooid op het strooiveld bij het crematorium. Dit gebeurt overigens 
nog steeds heel veel, al zijn er ook nabestaanden die iets anders willen doen met 
(een deel van) de as. Denk bijvoorbeeld aan jonge ouders die graag een klein 
beetje as van hun gestorven kindje in een sieraad willen bewaren. 

Een urn of iets heel anders
Door deze aanpassing van de wet kwamen er nieuwe mogelijkheden voor het 
herdenken van overledenen en het vinden van een mooie plek voor de as. En 
diverse ontwerpers creëerden prachtige voorwerpen voor (een deel van) de as. Er 
kwamen urnen, vazen en sculpturen, gemaakt van bijvoorbeeld glas of keramiek 
en groot genoeg voor de tweeënhalve à drie kilo as die na de crematie overblijft. 
Ook ontwierpen zij kleinere kunstvoorwerpen zoals sieraden, geschikt voor een 
deel van de as. Inmiddels is er een groot assortiment assieraden in de vorm van 
ringen, medaillons, broches en hangers waar een klein beetje as in past. En daar 
blijft het niet bij. Nog steeds groeit het aantal bedrijven en kunstenaars dat - 
mede ingegeven door de ideeën van nabestaanden - prachtige asbestemmings-
producten maakt. Als u wilt weten wat er allemaal mogelijk is, kunt u eens kijken 
op de site van ons crematorium. Een groot aantal van deze voorwerpen is hier te 
vinden.

 

Na een crematie blijft van de overledene as 
over. Deze as mag na vier weken worden op-
gehaald bij het crematorium. U heeft dus na 
de crematie een aantal weken de tijd om na 
te denken over de asbestemming. U mag aan-
geven of u de as in een sierurn of in een grafje 
wilt begraven bij het crematorium in het af-
scheidspark of elders op een begraafplaats. 
U kunt er ook voor kiezen om de as mee te 
nemen naar huis of de as te verdelen over di-
verse nabestaanden.

Asbestemming:
een plek om
naar toe
te gaan
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Urngraf
Vroeger kozen mensen niet voor begraven maar voor cremeren, omdat er dan 
geen grafverzorging nodig was en er ook geen grafkosten waren. Door de jaren 
heen is echter de behoefte aan een grafje voor de urn met de as van de overle-
dene gegroeid. Verstrooien blijkt voor veel mensen te definitief. Zo zei iemand 
tegen mij: “De as van mijn vrouw is verstrooid boven zee met het vliegtuig. Dat 
was haar nadrukkelijke wens, dus heb ik daar toestemming voor gegeven. Maar 
ik mis nu een plek in mijn eigen omgeving om naartoe te gaan.” En iemand an-
ders verwoordde dit gemis als volgt: “De as van mijn man is verstrooid onder de 
boom op de begraafplaats in ons dorp. Nu is die boom omgehakt, omdat deze 
was aangetast door een ziekte. Ik heb echt het gevoel dat er nu geen plek meer is 
om mijn man te herdenken. Het doet me veel verdriet.” Het blijkt dat een aantal 
nabestaanden toch behoefte heeft aan een plekje waar ze naar toe kunnen gaan 
om te herinneren, een plek die ze mooi kunnen maken en verzorgen. 
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Keuzes
Het crematorium biedt allerlei mogelijkheden om te kiezen voor een bestem-
ming van de as die echt bij de overledene of u past. Een besluit moet welover-
wogen zijn, omdat een eenmaal genomen beslissing meestal niet teruggedraaid 
kan worden. Daarom kunt u bij ons crematorium terecht voor advies. Uw verhaal 
staat daarbij voor ons centraal. Wij kunnen u ook showmodellen en fotoboeken 
laten zien. Vaak zijn er meerdere gesprekken of telefoontjes nodig voordat een 
keuze gemaakt wordt. Niet alle gesprekken monden uit in een aankoop, soms is 
de inspiratie die u opdoet al voldoende om de juiste keuze te maken. 
Als iemand overlijdt, breekt er voor nabestaanden een periode aan van het ma-
ken van keuzes. Een besluit over de asbestemming is een van de laatste hobbels 
die genomen moet worden. Pas na het nemen van al deze beslissingen, begint 
voor veel nabestaanden pas echt de rouw en het besef van de impact van het 
verlies. Elke dag opnieuw. De dood deel uit laten maken van uw leven: dat is pas 
moeilijk! Daarover verderop meer...

Er sterft een stukje van ons mee wanneer we een geliefde verliezen. Alles wat 
ooit vanzelfsprekend leek, is er ineens niet meer. De dood davert ons leven bin-
nen en doet ons beseffen waar het écht om gaat in ons eigen leven. Geven we 
ons over aan wat er in het leven is of gaan we in energierovend verzet? 
De dood is een onherroepelijk verlies. Wie een ander durft lief te hebben, is 
broos en breekbaar als deze persoon sterft. Het is een toekomst waarvan vooraf 
geen voorstelling te maken is. Je staat alleen in het omgaan met de dood, met 
een hart vol verdriet. Je moet opnieuw leren leven in het ‘nu’. Aanvaarden dat je 
gebroken bent, pas dan kun je weer houvast vinden. Dit alles kost bergen ener-
gie en een zee van vertrouwen en van tijd. Je hart bevrijden van de last, tranen 
laten stromen en laten drogen, is een proces van jaren. Het vraagt geduld, mild-
heid en overgave. Uur na uur, dag na dag. 
Tegenwoordig hoeft u niet alleen te staan in dat proces. Er zijn allerlei mogelijk-
heden om op een persoonlijke en professionele manier gesteund te worden. Kijk 
hiervoor eens op www.stervenenrouw.nl, een gezamenlijke site van een groot 
aantal organisaties in Midden-Brabant dat zich bezighoudt met rouw en verlies.

Verder gaan
Een mens is sterk, het is onvoorstelbaar hoe krachtig veel nabestaanden omgaan 
met hun verlies. De wil die zij hebben om weer iets moois van het leven te ma-
ken. Een weduwnaar hoorde ik tegen een vrouw op de crematie van haar partner 
zeggen:   “Blijf vooral leuke dingen doen met de kinderen.” Hij besefte als geen 
ander dat deze keuze nodig is, als ze de tijd die hen rest niet verdoofd willen 
leven. Daarbij ondersteund door vrienden en familie die dichtbij zijn gebleven. 
Die zorgen dat nabestaanden niet verdwalen in het doolhof van rouw en een 
uitweg vinden in hun verdriet. Een vrouw die ruim twintig jaar geleden haar kind 
verloor, vertelde mij: “Ondanks mijn lijden en verdriet heeft het overlijden van 
Tim mij ook veel geluk, wijsheid en mooie vriendschappen gebracht.”

Voor veel nabestaanden begint na de crematie 
of begrafenis pas écht de rouw en het besef van 
de impact van het verlies. Beelden van de over-
leden dierbare in gedachten zien, zijn of haar 
stem nog horen en aanrakingen nog voelen, 
houden nabestaanden elke minuut van de dag 
bezig. Elke dag opnieuw. De dood deel uit laten 
maken van uw leven: dat is pas moeilijk!

Gecremeerd
of begraven -
en dan?
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Elke weg is anders
In de tijd dat ik directeur van het crematorium ben, is me duidelijk geworden 
dat er geen regel is die zegt hoe iemand om moet gaan met de dood en rouw. 
We doen onszelf ook tekort als we gaan vergelijken en elkaar nadoen. 
Elk verlies is anders, elke mens is anders. Iedereen doet dit op zijn of haar 
eigen manier en dat is dan ook de enige manier. 
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VELE WEGEN KENT HET LEVEN

Vele wegen kent het leven, maar van al

die wegen is er een die jij te gaan hebt.

Die ene is voor jou, die ene slechts.

En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.

De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.

De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.

Met onwil om de kuilen en de stenen,

met verzet omdat de zon een weg die

door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.

Of met de wil om aan het einde van die 

weg milder te zijn en wijzer, dan aan het begin.

De weg koos jou, kies jij hem ook?

Hans Stolp naar Dag Hammarskjöld

w w w . s t e r v e n e n r o u w . n l
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Al heb ik door mijn werk dagelijks met de dood 
te maken, praten over de dood met nabestaan-
den vind ik niet makkelijk, en dat zal het ook 
nooit worden. Ik kan me voorstellen dat u dat 
ook niet eenvoudig vindt. Toch is het nodig, 
niet in de laatste plaats voor nabestaanden. Ik 
merk dat juist zij vaak behoefte hebben aan pra-
ten en een luisterend oor. Wat zeg je tegen ie-
mand die onlangs een dierbare verloren heeft?

Praten met
nabestaanden
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Ik kwam op een feestje een oude bekende tegen. Ik had gehoord dat zij enkele 
maanden daarvoor haar man verloren had. Ze stond samen met haar tienerdoch-
ter om zich heen te kijken. Na een hartelijke begroeting ging het gesprek over 
koetjes en kalfjes. Intussen dacht ik: “Moet ik nu beginnen over haar verlies of 
niet?” Ik stelde het uit in de hoop dat ze er zelf over zou beginnen. Want als ik er 
over begin, zegt ze misschien: “Ik wil het er niet over hebben”, of ze gaat huilen 
of laat blijken het heel vervelend te vinden dat je het vraagt of ze gaat vertel-
len of.... Ieder mens die dit meegemaakt, reageert anders. Zelfs het moment 
waarop je iets vraagt of zegt, kan een andere reactie opleveren als een eerdere 
keer. Dat is wat het is, geen enkele keer zal hetzelfde zijn. Iedere dode, iedere 
nabestaande, ieder moment is uniek. 

Iedere keer weer anders
Ik dacht bij mezelf: “Niet zo krampachtig, neem het risico maar.” Tegen deze 
oude bekende met haar dochter zei ik: “Ik weet dat jouw man en jouw vader 
is overleden, mag ik erover praten? In ieder geval gecondoleerd.” Mijn oud-
klasgenoot antwoordde direct met: “Dankjewel”. En vertelde meteen verder 
over haar vakantie en plannen met haar werk. Ik voelde op de een of andere 
manier dat ik niet verder moest vragen en dat heb ik daarom niet gedaan. Maar 
dat blijft lastig, want misschien dachten zij juist: “Waarom vraagt Mariëlle nu 
niet verder?”
Ik leer iedere keer weer dat gesprekken gaan zoals ze gaan en dat ik daar geen 
controle over heb. Ik leer dat het altijd anders is en dat er geen blauwdruk be-
staat van een dergelijk gesprek. Soms is praten op een feestje wel het goede 
moment en soms juist niet. En soms levert zo’n gesprek pas op een later mo-
ment iets goeds op. 

Het gaat er niet om wat u zegt of doet,
        het gaat erom dat u iets zegt of doet

Behoefte van nabestaanden
Wat ik wel weet, is dat nabestaanden zelf meestal heel goed aan kunnen ge-
ven of ze er wel of niet over willen praten. En dat ze het vooral waarderen dat 
iemand geen ontwijkend gedrag vertoont en juist over hun verlies begint. Wat 
ik vaak hoor, is dat nabestaanden het gevoel hebben dat sommige vrienden en 
bekenden hen ontlopen. Dat ze ineens niets meer van hen horen of hen niet 
meer tegenkomen op plekken of tijden waar dat altijd wel het geval was.
Wat ik met dit alles wil zeggen? Er is geen standaardgedrag en er zijn geen stan-
daardwoorden als het om rouw en verlies gaat. Ieder verlies is anders en iedere 
nabestaande gaat er op zijn of haar eigen manier mee om. Maar nabestaanden 
willen zeker niet het gevoel hebben dat ze ontweken worden. Dus ga het gesprek 
aan of maak een gebaar naar iemand die een dierbare heeft verloren. Het gaat 
er niet om wat u zegt of doet, het gaat erom dat u iets zegt of doet. Ga af op uw 
gevoel en bedenk wat uzelf graag zou willen horen. Woorden kunnen misschien 
wat onhandig klinken; als ze uit uw hart komen, zijn ze niet snel verkeerd.
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Aula 2 • Atrium
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Aula 1 • Aurora
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Crematieruimte
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Aula 3 •  Andante
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Gedenktekens
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Afscheidspark
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Tot slot
In dit boekje staan mijn persoonlijke mening en ervaringen die ik als directeur 
van het Crematorium Tilburg en omstreken heb met het omgaan met sterven, 
uitvaart en rouw. Mogelijk dat u daarover met mij van gedachten wilt wisselen. 
Stuurt u mij in dat geval een mailtje, ik neem dan contact met u op:
mvandenheuvel@crematoriumtilburg.nl

Mocht u vragen hebben over zaken die het crematorium aangaan, aarzelt u niet 
contact met het crematorium op te nemen.
Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Overigens kunt u op onze 
website ook veel informatie vinden.

Karel Boddenlaan 5, 5044 EL Tilburg 

T 013 468 62 04 • F 013 468 62 73

info@crematoriumtilburg.nl

www.crematoriumtilburg.nl



Er is geen weg... al gaande wordt het pad gebaand
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‘En daarom ging je heen

 terug naar het stralende licht

vanwaar je eens gekomen was’

Crematorium Tilburg en omstreken • december 2014


