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Het Parkcafé in het Amsterdamse
Herdenkingspark Westgaarde is op
2 november de hele dag open. Loop
gerust binnen voor een kop koffie of
thee. Voor alle bezoekers van het
café is er een chrysant, de bloem die
symbool staat voor geluk, lang leven
en gezondheid.
Voor kinderen is er een middagprogramma waar ze gezellig gaan
knutselen. Daarna lopen we een
korte lichtjesoptocht en na afloop is
er een warm drankje met wat
lekkers. Tijdens het avondprogramma
kunt u in de Vondel Aula kijken en
luisteren naar een gospelkoor.
Er worden namen voorgedragen die
u zelf tijdens de avond kunt indienen.
In de Bredero Aula is een culturele
avond met invloeden uit verschillende landen. Ook zijn er fakkeltochten naar de wensboom, waarin u
kaartjes met een persoonlijke boodschap kunt ophangen. Daarna lopen
we terug naar de entree voor koffie,
thee of glühwein en is er tijd om in
alle rust na te praten en herinneringen te delen.
Herdenkingspark Westgaarde
vindt u aan de Ookmeerweg 275 in
Amsterdam. Het kinderprogramma
begint om 16:30 uur,
het hoofdprogramma om 18:30 uur.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

In Alphen aan den Rijn wordt voor de
elfde keer ‘Lichtjes in het donker’
georganiseerd. Het thema van dit jaar
is heel toepasselijk: elfjes, gedichten
met elf woorden. Rond het uitvaartcentrum en op de begraafplaats zijn
diverse activiteiten, waaronder een
voordracht van gedichten en een
optreden van Dansstudio Soof’it.
Daarnaast zingt klankcoach Manon
Brugman namen - waarbij bezoekers
namen van dierbaren kunnen
indienen. Er is koffie, thee en warme
chocolademelk en er is een hartvormig lichtjeslabyrinth. Kinderen
kunnen onder begeleiding marshmallows roosteren en een mooie
herinnering maken in de Knutseltent.
Het uitvaartcentrum is gevestigd
op de Verlengde Aarkade 22 in
Alphen aan den Rijn. Het programma
- inclusief de kinderactiviteiten begint om 18:45 uur.

Koren & kaarsen

Gedichten & muziek
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Verbouwing Almere
Het crematorium in Almere is de afgelopen maanden
verbouwd. Alles van binnen is opnieuw ingericht.
Zo ligt er nieuwe vloerbedekking, zijn de lampen
vernieuwd, is er nieuw meubilair en is er een ruimte
ingericht als grand café.
Volgens locatiemanager Natasja van Kampen is met
de verbouwing rekening gehouden met de huidige
trends en wensen. Almere heeft veel jonge bewoners.
Daardoor zijn er ook relatief veel mensen die op jonge
leeftijd overlijden, legt ze uit. Dan is er bijvoorbeeld
de wens om afscheid te nemen met een borrel. Dat kan
nu in het grand café.

1

Van opbaring tot condoleance, van herdenkingsdienst tot vier-het-leven-borrel:
in dit multifunctionele pand is alles mogelijk voor een afscheid op maat.

Ook is er een babykamer toegevoegd. Voor baby’s die
onder de 24 weken geboren worden zijn er geen wetten
of regels. Ouders en familie kunnen hier afscheid nemen.
Sinds een paar jaar is er ook een vlindertuin bij de
begraafplaats. Dit is een plek voor baby’s die onder
de 24 weken gestorven zijn.

Met de verbouwing is alles meer naar deze tijd aangepast,
met modernere en warmere kleuren. In de aula staat
bijvoorbeeld een gouden bank. Hier kan de naaste familie
dicht tegen elkaar aan kruipen.

Een plek om in huiselijke sfeer samen te zijn en afscheid te nemen.

Waar vroeger het laatste afscheid vaak volgens
vaste (religieuze) regels plaatsvond, kiezen steeds
meer mensen voor een persoonlijk ritueel dat ze
op hun eigen manier vormgeven.

De herinnering blijft

Babykamer

Renovatie
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1} Lintenritueel

Oplevering Alkmaar
Het nieuwe Crematorium en Uitvaartcentrum in Alkmaar
valt op door zijn gewaagde ontwerp en biedt alle
dienstverlening voor een mooi afscheid onder één dak.
Het gebouw is gevestigd langs de randweg van Alkmaar,
aan de Meerweg 11. Deze goed bereikbare locatie heeft
een uniek uitzicht over het polderlandschap van de
Egmondermeer.

Het idee bij het lintenritueel is dat de
verbinding met de ziel van de overledene blijft, ook al moet je afscheid
nemen van het lichaam. De uiteinden
van versierde en/of beschreven
linten worden samengebonden en
in de handen van de overledene
gelegd. De linten hangen over de
rand van de kist. Na het sluiten van
de kist worden ze doorgeknipt, maar
de gestorvene en de nabestaanden
zijn voor altijd met elkaar verbonden.

2} Levensverhaal

‘Afscheid
betekent
de geboorte
van de

Elke persoon maakt zijn eigen reis
door het leven, gevuld met geluk en
verdriet, ontdekkingen en ontmoetingen, successen en struikelblokken. Het kan steun geven om bij
een naderend afscheid het verhaal
van deze reis te delen: met familie en
vrienden of met een professional die
de herinneringen verwerkt in een
levensboek. Hieruit kan bijvoorbeeld
tijdens de dienst worden
voorgelezen.
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3} Troostkleed
5} Troostknuffel
kinderen is de dood vaak moeilijk
& troostkussen Voor
te bevatten. Een troostknuffel kan
Het trouwoverhemd, de lievelingsjurk, het shirt van de favoriete
voetbalclub: door kledingstukken
van een dierbare te verwerken in
een troostkleed of -kussen krijgen ze
een waardevol tweede leven. Er zijn
workshops om ze zelf te maken, maar
je kunt het ook laten doen.

helpen. Denk aan een aap met extra
lange armen waar het kind letterlijk in
kan wegduiken. Ook bestaan er knuffeldieren met een ritsvakje waar kinderen
een tekening in kunnen stoppen en
knuffels met shirtjes waarop een foto,
naam of tekst is afgebeeld.

4} Herinnerings-		 6} Herdenkings-		
wandeling
symbolen
Rouw en verdriet zitten vaak in kleine, dagelijkse dingen. Een horloge,
een paar schoenen, een lied of een
bloem die iemand heel mooi vond:
symbolen als deze vormen een tastbare herinnering aan de overledene.

Een herdenkingswandeling is een
mooie manier om in alle rust,
omgeven door de natuur, herinneringen
op te halen. Bijvoorbeeld langs
plaatsen die een belangrijke rol
speelden in iemands leven. Sommige
wandelingen - waaronder de Riet
Emans Herdenkingswandeling zijn uitgegroeid tot jaarlijks
terugkerende evenementen.

herinnering’
Salvador Dali
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5 vragen over verlies aan

Karin Bloemen
1
4
“Ik was negen toen ik mijn eerste
begrafenis meemaakte. Mijn stiefopa
was overleden. Ik weet nog goed hoe
verbijsterend ik het concept van
‘doodgaan’ vond. Dat hij nooit meer
terug zou komen, vond ik niet te
bevatten. Zo oneerlijk, zo hard.
Een aantal jaar later, toen ik veertien
was, overleed mijn vader. Zijn
crematie heb ik niet bijgewoond
en dat doet me tot de dag van
vandaag pijn. Het heeft me geleerd
hoe ongelofelijk belangrijk het is
om afscheid te nemen.”
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Op welke manieren
kun je dat doen?
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“Afscheid nemen is niet iets wat je
één keer doet, maar iets wat je voor
altijd blijft doen. Mijn vader is bijvoorbeeld gecremeerd en uitgestrooid
over zee. Als ik strandwandelingen
maak, denk ik altijd even aan hem.
Iedere keer voelt dat weer als een
soort afscheid. Soms sta ik wat slap
tegen de zee te lullen. Het klinkt maf,
maar het helpt tóch. Mijn zoon Gerben
(Karin nam haar neefje Gerben in huis
toen zijn moeder overleed, red.) heeft
zijn moeder, broertje en zusje verloren
in een brand. Jarenlang heb ik hem op
hun sterfdag naar de begraafplaats
gebracht. Dan zei ik tegen hem:
‘Ik weet dat dit gek voelt, en dat ze
hier niet écht zijn, maar ga hier maar
even zitten en zeg wat je wilt zeggen.’
Van een afstand zag ik hem daar
wat steentjes verleggen, huilen en
praten.”
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Waar haal je steun
uit op momenten
van rouw?

“Muziek en woorden. Een gedicht,
een frase, een melodie - het kan je
zoveel rust en troost bieden. Als ik
muziek van Le Mystère des Voix
Bulgares hoor, denk ik aan mijn
moeder. We luisterden het samen op
haar sterfbed. Prachtig. Andersom
hebben anderen dat met mijn liedjes.
‘Geen kind meer’ wordt bijvoorbeeld
vaak gedraaid op begrafenissen.
Al 23 jaar vertellen mensen mij dat
dat lied woorden geeft aan hun
gevoel.”

‘Je kunt
rouw
omzetten
in liefde
voor
anderen’

plotseling of abrupt is, komt er zoveel
woede, angst, verdriet en pijn los.
Nu is er meer acceptatie en weet ik
wat ik kan verwachten. Maar uiteindelijk doet elk verlies je opnieuw beseffen
hoe eindig ons bestaan is.”
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Welke lessen heb
je geleerd uit
de verliezen die je
hebt meegemaakt?

“Zoek niet de stilte van je eigen huis op,
maar deel je pijn en verdriet met de
mensen om je heen. Probeer te zoeken
naar dat wat het leven de moeite waard
maakt. Ik geloof dat je rouw kunt
omzetten in liefde voor anderen.
Elke keer dat ik iemand verloren heb,
was dat ook weer een herinnering om
de mensen die er nog wél zijn te
omarmen. En het tweede wat ik geloof,
is dat iemand nooit helemaal weg is.
Als je van iemand houdt, is diegene
altijd bij je. Ik vertel nog steeds over
mijn vader, mijn moeder, mijn zus. Ik
koester wie ze zijn, zonder dat ze er zijn.
Pas als je niet meer over iemand praat,
zijn ze weg. Dus geef het een plek,
zoek je dierbaren op en blijf over
iemand spreken. Zo draag je iemand
altijd bij je.”

TEKST: JOANNE WIENEN FOTO: NICK VAN ORMONDT

Wanneer werd
je je voor het
eerst bewust
van verlies?

Sterven is een van de
Word je banger
weinige zekerheden in het
voor verlies
leven. Wat automatisch
naarmate je er vaker
betekent dat ieder van
mee te maken krijgt
of
voelt
het comfortabeler
ons te maken krijgt
om er mee om te gaan?
met verlies. We stelden
“Comfortabel met verlies word ik nooit.
cabaretière, zangeres en Maar nu ik ouder ben, is het minder
actrice Karin Bloemen vijf beangstigend, omdat ik ben voorbereid
op het gevoel. Als je jong bent en een
vragen over het omgaan dierbare gaat dood, dan is er niets dan
complete verbijstering. Zeker als het
met zulk verdriet.

PC 7

Vreemde
vogels

PC 8

TEKST ERICA DE GRAAF FOTO’S JAN VAN BLANKEN, APPELVINK:RONALD VAN DIJK, VUURGOUDHAAN: RUTGER ROTSCHEID

Bezoekers van Herdenkingspark Westgaarde
hebben hem misschien weleens voorbij zien
fietsen: vogelaar Jan van Blanken (70).
Hij komt er zo vaak hij kan, het hele jaar door.
De Amsterdamse begraafplaats is namelijk een
doorgangsplek voor ruim 150 vogelsoorten –
waaronder een aantal zeer bijzondere exemplaren.
Als iemand meerdere keren per week
naar Westgaarde gaat om vogels te
spotten, is één ding duidelijk: we
hebben hier te maken met een fanatiekeling. Maar wat is het dat vogels
zo bijzonder maakt? Van Blanken
(fotocamera om de nek, notitieboekje
en pen in de achterzak, verrekijker
paraat) hoeft niet lang na te denken
en zegt nuchter: “Oh, het hadden ook
plantjes kunnen zijn. Waar het in zit?
Dat weet je niet hè?” Wat hij wel
weet, is dat de aantrekkingskracht al
begon toen hij heel jong was. “Ik heb
het van kinds af aan, ik liep altijd
achter vogeltjes aan. Ik ging ook naar
Artis en schreef dan alles op – ik was
toen 13 jaar. Op een gegeven moment
stopte dat, later heb ik het weer
opgepakt. Ik doe het nu zo’n veertig
jaar, hier in Westgaarde kom ik al
dertig jaar.”

De romantiek van
het ontdekken

In die veertig jaar is er behoorlijk wat
veranderd in het vogelen. Van
Blanken: “Tegenwoordig is de romantiek van het ontdekken er een beetje
vanaf. Persoonlijk ben ik meer van het
vogelen zoals Jacques P. Thijsse dat
deed. Zelf ontdekken, dat vind ik het
mooist. Veel vogelaars lopen met een

smartphone rond. Zien ze een zeldzame vogel, dan zetten ze dat meteen
op internet zodat anderen het ook
weten en er binnen een kwartier
tientallen mensen staan te dringen
om de vogel ook te zien. Dat zijn de
zogenaamde twitchers (soortenjagers, red.). Die willen hun jaarlijstje
vol hebben. Het is hetzelfde met het
vaststellen van bijvoorbeeld plantensoorten. Ik ben geen kenner, maar ik
zie weleens mooie planten. Daarvan
kun je een foto uploaden op waarneming.nl en dan zegt het systeem met
een bepaald percentage zekerheid
welke plant je hebt gezien. Een heel
ander gevoel dan thuis nog eens je
notities nalopen en aan de hand
daarvan in een plantengids napluizen
wat je gezien hebt.” Als Van Blanken
een vogel spot, grijpt hij dan ook niet
naar zijn telefoon maar naar zijn
notitieboekje. Daarna gaan zijn
aantekeningen in de computer:
“Thuis zet ik al mijn notities in een
spreadsheet. Ik heb inmiddels zo’n
150.000 waarnemingen in Excel
gezet. En duizenden foto’s.”
Vogelaars zijn over het algemeen
einzelgängers, vertelt hij. Zelf fietst
hij ook het liefst in zijn eentje door en
rond Herdenkingspark Westgaarde.
Met zijn gehoor als belangrijkste

zintuig. Want eerder nog dan je de
vogels ziet, hoor je ze. Hoe het hem
lukt om de geluiden te herkennen?
“Eerst had ik grammofoonplaatjes
met vogelgeluiden, van de
Vogelbescherming geloof ik, naderhand werden dat cassettebandjes en
nog weer later had ik een cd.
Tegenwoordig staan de geluiden van
vrijwel elke vogelsoort ter wereld op
internet. Dan is het een kwestie van
goed luisteren, het geluid inprenten
en veel oefenen. Ik ging ook met
excursies mee, bijvoorbeeld van de
Vogelwerkgroep Amsterdam, waar ik
inmiddels 37 jaar lid van ben. Dan leer
je van andere vogelaars. Er zijn na al
die jaren nog steeds wel soorten
waarvan ik denk: nu even héél goed
luisteren.”

Op zoek naar
de vuurgoudhaan

De bijzonderste vogel die Van
Blanken ooit in Westgaarde heeft
gezien, is zonder twijfel de zwarte
specht, een voor Amsterdam zeldzame vogel. “Op 27 mei 1991 was dat.
En een paar jaar geleden, in de
zomer van 2013, was de kleine
vliegenvanger er, voor hier is dat ook
uitzonderlijk. Waar de begraafplaats
bekend om staat, zijn de appelvinken.
Ze hebben dit jaar ook gebroed. Het is
begonnen in 2005, toen ik een nest
ontdekte. Het laatste broedgeval was
bekend uit 1962 in het Amsterdamse

Bos, dus ik vond het leuk dat ik het
zelf ontdekt had. Het was het eerste
broedgeval van de appelvink hier in
de stad met fotografisch bewijs.”
Van Blanken heeft duidelijke veranderingen gezien in de soorten vogels
die Westgaarde vroeger bevolkten en
de soorten die er nu nog komen.
“Ieder jaar broedt hier een havik en
dit jaar zijn er twee paartjes buizerds.
Eentje heeft gebroed, het andere
nest is verlaten of mislukt. En de
sperwer heeft ook gebroed. Maar
sinds de havik hier zit, gaat het aantal
eksters achteruit. Ook de bosuil en de
ransuil zijn verdwenen. Waarschijnlijk
omdat die havik ook uilen pakt.”
In de zomermaanden beheersen
vooral de insecten het groen van
Westgaarde, maar vanaf oktober is er
weer een vogelrijke tijd aangebroken.
Van Blanken: “In het najaar zitten hier
bijvoorbeeld vuurgoudhanen, vaak
bonte vliegenvangers en soms ook
bladkoninkjes en kruisbekken.”
Vooral de vuurgoudhaan is een van
de favorieten van de fervente vogelaar. En wij begrijpen wel waarom:
het beestje ziet er net zo vurig uit als
zijn naam belooft. Eentje om in de
gaten te houden dus.

Vuurgoudhaan

Buizerd

Appelvink

Bent u nieuwsgierig welke vogels
er nu te zien zijn in Westgaarde? Kijk
dan eens op waarneming.nl. Ook de
waarnemingen van Jan van Blanken
en zijn foto’s zijn hier te vinden.

Hóeveel?

Libelle

De verschillende flora- en faunasoorten die
in Herdenkingspark Westgaarde gespot zijn:

vogels 151
zoogdieren 7
dagvlinders 21
libellen 18
paddenstoelen 96

Staartmees
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Troost na overlijden kun je op veel manieren vinden. In een voorwerp
bijvoorbeeld - dat soms meer betekent dan anderen kunnen zien.
Sharon Lenting-Gottlieb
verloor eind vorig jaar haar dochter
Judith. Zij stierf aan neuroblastoom
toen ze 9 jaar en 9 maanden was.
Sharon is getrouwd en heeft nog een
dochter, Leonie (13).
“Judith en haar knuffels waren
onafscheidelijk, ze nam ze overal
mee naartoe. Na Judiths dood stond
ik in dubio: ze horen bij haar, kon ik
ze wel uit elkaar halen? Daar heb ik
best een tijd mee rondgelopen. Ik
vroeg me af: wat doen andere
mensen? Wat is normaal? Ineens zei
de vrouw die de uitvaart regelde:

‘Waarom doe je de as niet in de
knuffels?’ Ik keek haar aan en dacht:
dit is het. Zo houden we Judith,
Konijn en Waf-Waf voor altijd bij
elkaar. Bovendien heb ik iets tastbaars, iets om mee te knuffelen.
Ik vroeg mijn moeder en schoonmoeder of ze allebei een stoffen
zakje wilden maken. Ze vonden het
meteen een mooi idee. In die zakjes
verpakten we de plastic zakjes met
Judiths as die ik van het uitvaartcentrum had gekregen. Voorheen, als
Waf-Waf opgelapt moest worden,
vroeg Judith aan mijn schoon-

moeder: ‘Oma, wil je hem opereren?’
Nu ‘opereerde’ ze het hondje nog één
laatste keer. Mijn moeder deed
hetzelfde bij Konijn - de knuffel die
Judith van haar had gekregen.
De knuffels en ik zijn net zo onafscheidelijk als Judith en haar knuffels dat waren. Ik neem ze elke
nacht mee naar bed. Als ik niet thuis
slaap, gaan ze mee. Ze geven me iets
tastbaars van Judith en zo voelt het
toch alsof ze nog een beetje bij me
is. Judith is nu op een betere plek,
een plek waar ze geen pijn meer
heeft, dat geeft me rust.”

Bettine van der Heijden
verloor haar moeder, zus en vader
aan kanker. Ze is getrouwd en
heeft een zoon van 17. “Ik zag het
beeld op een markt hier in het dorp
en dacht meteen: dat zijn ze, mijn
moeder, mijn vader en mijn zus.
Ik kon niet anders dan het kopen,
het moest met ons mee. Het beeld
staat bij ons in de tuin op een stok
en is altijd in beweging. De vogels
vliegen regelmatig een andere kant
op, afhankelijk van de wind. Als
ik binnen op de bank zit, kan ik ze
zien - een fijn gevoel. Zo heb ik mijn
ouders en mijn zus altijd bij me.
Het beeld symboliseert het gemis,
het verdriet dat ze er alle drie niet
meer zijn. Maar het staat ook voor
loslaten.
Mijn rouw is pas echt begonnen toen
ik na mijn moeder en mijn zus ook
mijn vader verloor. Mijn moeder

stierf in 2002 aan borstkanker, mijn
zus in 2011 aan een hersentumor. Als
je dan hoort dat ook je vader kanker
heeft, is dat bijna niet te bevatten. We
woonden inmiddels in Maleisië en zijn
geremigreerd naar Nederland om er
voor hem te kunnen zijn. Zijn dood,
een jaar na het overlijden van mijn
zus, kwam sneller dan verwacht. Ik
stond in het winkelcentrum toen ik
gebeld werd met het slechte nieuws.
Ik zakte letterlijk door mijn benen.
Het gemis is er nog altijd. Het zit in
kleine dingen. Zo gaat de vaste telefoon nooit meer. Dat is iets wat ik heel
erg mis. Waarom belt mijn vader nooit
meer? En wie vraag je bijvoorbeeld
hoe je erwtensoep maakt als je
moeder er niet meer is? Als vrienden
iets bijzonders meemaken met hun
ouders, delen ze dat ook met mij. Mooi
vind ik dat. Ik zeg dan tegen ze: dit zijn
koestermomentjes, geniet ervan.”

‘Als ik naar
het beeld kijk,
voel ik dat
ze alle drie
bij me zijn’
INTERVIEWS ERICA DE GRAAF FOTO’S ANKE VAN DER MEER

Jij hoort bij mij

‘Ze keek me
aan en zei:
waarom doe
je Judiths as
niet in haar
knuffels?’

PC 10

PC 11

‘Praten over je afscheid
hoeft niet alleen maar
zwaar te zijn’

5x films over familie
Omdat haar pas
gescheiden dochter
moet werken, past Stine
op kleindochter Romy.
Ze neemt haar elke dag
mee naar de kapsalon
waar ze zelf werkt.
Als ze haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar
beginnende Alzheimer, realiseert Romy zich dat oma niet
alleen op haar past, maar zij ook op oma.
‘Kapsalon Romy’, vanaf 2 oktober 2019 in de bioscoop

Is rouwen om een dier vergelijkbaar
met rouwen om een mens?
Deze vraag staat centraal tijdens
de expositie ‘De laatste aai’ in het
Amsterdamse museum Tot Zover.
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De helft van de Nederlandse gezinnen heeft één of meer
huisdieren. En deze hebben vaak een bijzondere status:
veel mensen zien hun huisdier als beste vriend of lid van
het gezin. Sommige huisdieren gaan mee op vakantie,
andere slapen elke nacht bij hun baasje in bed. En als een
huisdier ziek is, worden vaak kosten noch moeite
gespaard om het beestje te helpen. Het overlijden van het
dier heeft dan ook een enorme impact. Hoe mensen
omgaan met dit verlies, en hoe dat veranderd is in de
afgelopen tijd, is te zien tijdens deze expositie. Te horen
trouwens ook, in audio-fragmenten van onder meer
Sylvia Witteman, Theodor Holman en Henk van Straten.
Daarnaast wordt de vraag opgeworpen hoe het kan dat
we om de dood van huisdieren zo’n immens verdriet
hebben, terwijl veel mensen zonder schuldgevoel vlees
eten. En dat bepaalde diersoorten uitsterven, lijkt ons
paradoxaal genoeg nauwelijks te raken. Kortom,
hoe zit het met die complexe band tussen mens en dier?
‘De laatste aai’ is te zien t/m 19 januari 2020,
kijk voor meer informatie op totzover.nl.

Als vier volwassen
kinderen ontdekken
dat hun vader zijn ziekte
heeft verzwegen,
zet dat de onderlinge
verhoudingen onder
druk. Ze kunnen niet
anders dan de confrontatie met elkaar en zichzelf aangaan.
‘De Liefhebbers’, vanaf 24 oktober 2019 in de bioscoop
Tony nodigt zijn familie
uit in zijn villa aan zee.
Hij heeft een belangrijke
mededeling: hij gaat
trouwen. En wel met
Carlo, een weduwnaar
die het gastenhuis huurt.
Deze mededeling slaat bij Tony’s kinderen in als een bom.
‘Croce e delizia’, vanaf 7 november 2019 in de bioscoop
Drie halfzussen,
met drie verschillende
vaders, vragen zich
bij de naderende dood
van hun moeder af:
wat hebben we
nog met elkaar?
En hun autistische broer, wat gebeurt er straks met hem?
Hun moeder wil zeker weten dat het goed zit tussen
de vier, zodat ze met een gerust hart kan sterven.
‘April, May en June’, vanaf 19 december 2019 in de bioscoop

Martin van Zeelt is een van de twee
afscheidsadviseurs van PC Uitvaart.
“Ik merk dat veel mensen in het
begin een beetje zenuwachtig zijn.
Maar al snel breekt het ijs. En ja, er
wordt tijdens onze gesprekken ook
regelmatig gelachen. Na de eerste
kennismaking loop ik het complete
uitvaartscenario door aan de hand
van een uitgebreide vragenlijst.
Sommige vragen zijn misschien
confronterend, of voelen ongemakkelijk, dus ik vertel mensen dat ze die
gerust kunnen parkeren. Je moet je
voorstellen dat ik bijvoorbeeld op
mijn iPad een aantal kisten laat zien.
En dan vraag ik je om de kist uit te
kiezen waar je ooit in komt te liggen.
Als iemand een dergelijke keuze nog
niet kan maken, begrijp ik dat.”
Uiteindelijk blijken veel mensen al
een helder beeld te hebben van hoe
ze hun uitvaart willen. In elk geval in
grote lijnen. Als afscheidsadviseur
helpt Martin vervolgens om de
punten op de i te zetten. “In principe
is alles mogelijk.” Als alle wensen in
kaart zijn gebracht, kijkt hij indien
gewenst ook nog naar de financiële
kant. Stel: je wilt na afloop een borrel
met alles erop en eraan, of je ziet een
afscheid voor je op een bijzondere
locatie, wat zou dat dan kosten? Dekt
een verzekering dat? En zo nee, hoe
is dat op te lossen? Hoe meer er
duidelijk is, hoe meer rust.
Martin werkte jarenlang in de
commerciële buitendienst. Een
behoorlijk harde wereld, zo zegt hij
zelf. Hij maakte daarom bewust een

switch en ging werken bij het
Crematorium en Uitvaartcentrum
Zaanstad. In de tussentijd startte
hij met een opleiding tot uitvaartbegeleider. Hij voelde meteen dat de
uitvaartbranche hem past als een
jas. “Toen ik hoorde dat PC Uitvaart
ging starten met de functie van
afscheidsadviseur wist ik: dit is
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De laatste aai

Een familie komt bij
elkaar om moeders
zeventigste verjaardag
te vieren. Alles is leuk en
gezellig, tot de jongste
dochter opduikt, papa’s
oogappel.
De laatste keer dat de familie haar zag, was vier jaar geleden
en niemand had enig idee waar ze sindsdien uithing.
‘Fête de famille’, vanaf 24 oktober in de bioscoop
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“Wat dapper dat u ons heeft gebeld.” Dat is vaak het eerste wat
afscheidsadviseur Martin van Zeelt zegt als hij met mensen rond de
tafel zit om te praten over hun uitvaart of die van een dierbare.
dé baan voor mij.” En zo helpt Martin
nu om een ieders persoonlijke
uitvaartwensen inzichtelijk te maken
en (financieel) vorm te geven.
Wilt u meer informatie of een
afspraak voor een gratis en
vrijblijvend gesprek? Ga naar
pc.nl/afscheidsadviseur

‘Net zo belangrijk als weten
hóe je het wilt, is de vraag:
kan het financieel ook?’
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Fotografe en documentairemaakster Lieve
Blancquaert reisde de
wereld rond om het
einde van het leven in
beeld te brengen.
De documentairereeks
die ze hiervan maakte,
getiteld ‘Last days’, is
het laatste deel van een
indrukwekkend drieluik.
Eerder maakte ze ‘Birth
day’ en ‘Wedding day’.

Woordzoeker

Woord
zoeker

‘Het Mexicaanse Dodenfeest
maakte diepe indruk op me’
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met diegene te bespreken,
en andersom ook.”

“Dit project was één grote confrontatie met mijn eigen sterfelijkheid, wat
soms best heftig was. Tegelijkertijd
was het ook troostend. Uiteindelijk
wacht ons allemaal hetzelfde lot.
Vanuit onze Westerse cultuur is de
dood nog een taboe, iets dat we het
liefst ontkennen en waar we liever
niet over nadenken. Ook vinden we
het vaak moeilijk om een dood
lichaam te zien. Die angst heb ik
totaal niet meer. Ik denk juist dat het
heel belangrijk is om het lichaam van
een overledene te zien, misschien
zelfs aan te raken.”

Hoe bedoel je andersom?

Welke les heb je geleerd
uit het maken van
‘Last days’?

Van welke cultuur kunnen
wij het meest leren?

“Ik weet nu dat afscheid nemen
ontzettend belangrijk is. Pas sprak ik
een vrouw die in een jaar drie familieleden had verloren. Allemaal waren
ze abrupt gestorven. Het feit dat ze
geen afscheid had kunnen nemen,
vond ze het zwaarst. Weet je dat
iemand in je omgeving binnenkort zal
overlijden? Durf dat dan heel bewust

“Wanneer je zelf weet dat je einde
nadert, denk ik dat het goed is om hier
een plan voor te maken. Een vriend
van mij heeft na een heftig ziekbed
voor euthanasie gekozen. Op zijn
laatste dag zorgde hij ervoor dat hij
‘aanwezig’ kon zijn bij zijn eigen
begrafenis. Zijn vrienden lazen hun
speeches voor en ze luisterden
samen naar de muziek en teksten die
later op de begrafenis te horen
waren. Voor iedereen die er bij was,
bleek dit een ongelofelijk belangrijk
deel in het rouwproces.”

“Op 1 en 2 november vieren de
Mexicanen Dia de los Muertos: het
dodenfeest. Het geloof is dat de zielen
van de overledenen dan rondhangen
bij hun graf. Mensen trekken massaal

naar begraafplaatsen om daar twee
dagen te blijven. Ik was ‘s ochtends
bij een groep dronken mannen die
rond het graf van hun overleden vriend
stonden te zingen, te huilen, te praten
en te lachen. Al vijftien jaar lang
kwamen ze daar, en al vijftien jaar lang
bakte de moeder in de ochtend tortilla’s voor ze. Het feit dat er anderen
waren die haar zoon ook niet waren
vergeten en die hem ook misten, was
voor haar een enorme troost. Door op
die manier met de dood om te gaan,
geven ze die moeder de kans om ten
minste eens per jaar openlijk haar
verdriet te tonen. Dit maakte diepe
indruk op me. Wanneer iemand in
onze cultuur een kind verliest, durven
mensen daar bijna niet over te
spreken. Wij mogen wel wat meer ons
best doen om verdriet om het verlies
van een dierbare bespreekbaar te
maken.”
Tot 12 januari 2020 is in de SintPietersabdij in Gent ‘Circle of life’
te zien, een multimediale tentoonstelling waarin ‘Birth day’, ‘Wedding day’
en ‘Last days’ samenkomen.
De acht afleveringen van ‘Last days’
zijn terug te kijken op npostart.nl,
het (foto)boek is nu te koop.

Puzzel & Win

TEKST JOANNE WIENEN FOTO LIEVE BLANCQUAERT

Heeft het maken van
deze serie je visie
op verlies veranderd?

Alle woorden in deze
puzzel hebben te
maken met Amsterdam
- inclusief de oplossing.
Hiermee maakt u kans
op het boek ‘Stad vol
ballonnen’ van Femke
van der Laan.

De woorden die verstopt zijn in het
diagram kunnen van links naar rechts
staan, van rechts naar links, van
boven naar beneden, van beneden
naar boven of diagonaal. Door alle
woorden weg te strepen (letters
mogen vaker dan één keer gebruikt
worden) blijven er een paar letters
over. Deze vormen, van links naar
rechts en van boven
naar beneden, een
woord. Gevonden?
Mail de oplossing
naar puzzel@pc.nl.
en maakt kans
op het boek
van Femke
van der Laan.

• APOLLOLAAN

• PALEN

• BLAUWBRUG

• PARADISO

• BRUGGEN

• RIJKSMUSEUM

• DE BAARSJES

• SJAAK SWART

• DRAAIORGEL

• STATION

• DRUK

• TOERISTEN

• FOTOGENIEK

• TRAPGEVEL

• HERMITAGE

• TRENDY

• IJBURG

• TUINSTEDEN

• MELKWEG

• WAAG

• NDSM-WERF

• ZUIDERKERK

• NIEUWMARKT
De overgebleven letters vormen de oplossing.
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Uitvaartwensen
Het vastleggen van uw uitvaartwensen bij PC Uitvaart is kosteloos
en vrijblijvend. Digitaal invullen? Ga dan naar pc.nl/wensen.

Hoe heeft u uw afscheid voor ogen?

Heeft u al een idee over de gewenste sfeer van uw uitvaart? Wilt u een crematie of een begrafenis?
En wat wilt u met hapjes en muziek? U hoeft niet alle details vooraf vast te leggen. Vaak bieden
enkele wensen al voldoende inzicht. Invullen duurt slechts 2 minuten.

Crematie of begrafenis
Wat wenst u?
 Een crematie
 Een begrafenis

Type uitvaart

Wie mogen er op mijn uitvaart aanwezig zijn?
 Iedereen is welkom
 Ik wil een kleine uitvaart in familiekring
 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
 Ik wil geen plechtigheid

Verblijfplaats tot de uitvaart

Wilt u gebruikmaken van een opbaring zodat
uw nabestaanden afscheid kunnen nemen?
 Ik wens een opbaring thuis
 Ik ga naar een uitvaartcentrum waar
belangstellenden afscheid kunnen nemen
 Ik ga naar een uitvaartcentrum zonder
afscheidsmoment

Kist

Wat voor type kist wenst u?
 Een kist in houtlook
 Een rieten mand
 Een kist bekleed met stof
 Een kist van massief hout
 Een opbaarplank en lijkwade

Bloemen

Ik wil bloemen bij mijn afscheid:
 Ja  Nee

Muziek

Ik wil muziek laten afspelen tijdens de plechtigheid.
 Ja  Nee

Hapjes en drankjes

Tijdens de condoleance bied ik mijn gasten graag aan:
 Ik wil geen catering aanbieden
 Koffie, thee, frisdrank en cake
 Borrel met alcoholische dranken en hapjes

Voornaam:------------------------------------------------------------------Voorletters:---------------------------------------Achternaam:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postcode:----------------------------Woonplaats:---------------------------------------------------------------------------------Geboortedatum:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer: -------------------------------E-mailadres:-----------------------------------------------------------------Wilt u vrijblijvend een persoonlijk gesprek met een van onze afscheidsadviseurs om uw wensen te bespreken?
 Ja  Nee
Privacyverklaring
 Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring
Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u vinden in de privacyverklaring op pc.nl.
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Wilt u gratis het PC Uitvaart adressenboekje ontvangen? Knip het wensenformulier dan uit
en verstuur het naar: PC Uitvaart - Antwoordnummer 47166 - 1070 WB Amsterdam.
Wij bewaren voor u een kopie van het wensenformulier. Daarna sturen wij u het formulier
met het adressenboekje retour.



Datum: ------------------------------------------------Handtekening: ---------------------------------------------------------

