Afscheid

& inspiratie
Een gids over rouw, rituelen
en het laatste afscheid

2
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Alles voor een goed afscheid
PC Uitvaart verzorgt sinds 1931 uitvaarten naar wens. In die tijd
bestond het laatste afscheid vaak uit een dienst met een religieuze
inslag. De bezoekers waren in het zwart gekleed en de overledene werd
per koets naar de begraafplaats gebracht. Een enorm verschil met nu.
We nemen steeds meer de regie over ons eigen afscheid, dat daardoor
steeds persoonlijker wordt. En door de invloed van verschillende
culturen is het afscheid een stuk diverser geworden.
Daarnaast staan de ontwikkelingen in de uitvaartbranche niet stil.
Denk aan natuurbegraven of een herdenking in de sfeer van
uw favoriete voetbalclub. Koffie en cake? Dat kan nog steeds,
maar waarom niet samenkomen met een borrel, diner of tapas?
In deze gids leest u meer over de laatste trends en ontwikkelingen.
Blader ‘m door en praat er vooral over met uw nabestaanden.
Zij gaan uiteindelijk uw afscheid regelen. Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.
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VOORBEREIDING OP HET AFSCHEID

De tijd dat je in nette zwarte
kleding naar een uitvaart gaat,
ligt al even achter ons,
mits dat past bij het karakter
van de overledene en de locatie
van de dienst. Steeds vaker
staat op de rouwkaart het
verzoek om de lievelingskleur
van de overledene in kleding
en/of accessoires te verwerken.
Een mooie manier om gezamenlijk een ode te brengen en
een gevoel van verbondenheid
te creëren.
BEELD: OLGA PRINKU - WWW.PRINKU.COM

Bloemen vertellen vaak wat je
in woorden niet kunt vangen.
Daarom omringen we
overledenen graag met
boeketten, kransen of losse
bloemen. Wat ook kan, is
een kunstwerk ophangen of
neerzetten tijdens de opbaring.
Zoals deze bloemencirkel waarin
tientallen pluizenbollen van
paardenbloemen zijn verwerkt.
Na de uitvaart kan het
kunstwerk mee naar huis,
als een tastbare herinnering
aan het laatste afscheid.

Kleur
kracht
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Mooie
woorden
Hoe schrijf je een afscheidsspeech die recht doet
aan de overledene en die voor herkenning en
ontroering zorgt bij de aanwezigen? Wat goed
werkt, is inzoomen op iets dat de overledene
typeert. Had iemand bepaalde stopwoordjes of
een gevleugelde uitdrukking? Door die te citeren,
zal die persoon voor alle gasten weer even tot
leven komen. Of vertel over dat ene voorwerp
dat zoveel betekenis had en waar de bijzondere
herinneringen bijna als vanzelf uit voortvloeien.
Zoals de koffer die altijd mee moest op reis,
ook al viel ie bijna uit elkaar. Of de ring die al
generaties lang wordt doorgegeven in de familie.

BEELD: NATUURBEGRAAFPLAATS DE UTRECHT IN HILVARENBEEK
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Puur natuur
In deze tijd, waarin er veel aandacht is voor duurzaamheid, kiezen steeds meer mensen ervoor om
begraven te worden in de vrije natuur. Dit kan op een speciale natuurbegraafplaats. De plek krijgt meestal
geen gedenkteken of steen, zodat het natuurlijke uiterlijk van het gebied intact blijft.
En omdat het lichaam na verloop van tijd door de grond wordt opgenomen, hoeft het graf nooit geruimd
te worden. Deze laatste rustplek is dus voor eeuwig – iets wat steeds meer mensen aanspreekt.
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‘Praten over je afscheid hoeft
niet alleen maar zwaar te zijn’
“Wat dapper dat u ons heeft gebeld.”
Dat is vaak het eerste wat
Martine van den Berg zegt als zij met
mensen rond de tafel zit om hun
uitvaart of die van een dierbare
te bespreken. Martine werkt als
afscheidsadviseur bij PC Uitvaart.

Oneindig lief
Rituelen kunnen helpen bij rouwverwerking. Sommige (godsdienstige) rituelen zijn al
eeuwenoud, andere rituelen zijn ingegeven door het heden. Het mooie is: een ritueel hoeft
echt niet altijd aan bepaalde regels te voldoen. Zolang het de nabestaanden troost geeft en
past bij de overledene, is het goed. Zo kan het prettig voelen om – alleen of samen – het
donker op te zoeken en met sterretjes een beeld te tekenen terwijl je denkt aan de persoon
die je moet missen. Het oneindigheidssymbool bijvoorbeeld. Of een hart van licht.

Martine van den Berg: “De plek waar iemand woont,
vertelt heel veel. Daarom spreken we het liefst bij
mensen thuis af. Hangen er foto’s van kleinkinderen?
Staat er iets in huis dat duidt op een levenslange
passie? Door goed te kijken, de juiste vragen te
stellen en aandachtig te luisteren kom ik erachter
wat mensen echt bezighoudt. Mensen weten vaak
niet half wat er kan. Zo had ik een afspraak met een
nog jonge man op zijn boerderij, een prachtige plek
met een grote schuur. Op een bepaald moment zei
ik tegen hem: hoe mooi zou het zijn om hier je
afscheid te hebben, tussen je eigen landbouwwerktuigen? Zo staat dat nu in zijn wensenlijst.” Het
gesprek over je uitvaart hoef je overigens niet pas
te voeren als je weet dat het einde nabij is. Sterker:
Martine raadt mensen aan om het op tijd bespreekbaar te maken. “Het is nog steeds een onderwerp
waar een taboe op rust. Vaak hebben mensen al heel
wat overwonnen voor ze de telefoon durven te

pakken om een afspraak te maken. Op het moment
dat ik bij ze aan tafel zit, zie ik in veel gevallen
enorme opluchting als ze merken dat het gesprek
echt niet alleen maar zwaar is.” Martine werkte
hiervoor acht jaar als uitvaartbegeleider bij PC
Uitvaart. “De ervaring die ik in die functie heb opgedaan, is onmisbaar. Ik weet wat er kan, waar mensen
tegenaan lopen, welke twijfels er kunnen zijn,
wat een geschikte locatie is. En ik weet wat er niet
kan of mag, net zo belangrijk.” Na het gesprek
registreren de afscheidsadviseurs de wensen,
keuzes en kosten zo gedetailleerd mogelijk,
zodat die beschikbaar zijn voor de nabestaanden
als het zo ver is. In de tussentijd houden ze contact
om te horen of er misschien nog dingen aangepast
moeten worden.
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‘Je bent regisseur
van je leven, dus waarom
niet van je einde?’
Simone de Boer heeft haar eigen afscheid al helemaal uitgedacht.
Niet omdat ze weet dat ze binnenkort doodgaat, maar omdat ze de regie
over haar afscheid in eigen handen wil hebben.
“Ik zie mijn rouwkaart zo voor me. In het midden
komt een punt, die het einde symboliseert en daaromheen komt een cirkel, omdat het op een bepaalde
manier ook weer doorgaat. Ik wil namelijk graag
terugkeren als boompje. Je wordt dan gecremeerd
en de as wordt in een soort zakje onder de grond
gestopt, vermengd met grond en een zaadje. Ik vind
het een mooi idee. Ik ga dood, maar uit de vruchtbare as die ik achterlaat, groeit weer nieuw leven.
Daar staat die cirkel voor. Zo heb ik nog veel meer
ideeën. De meeste uitvaarten zijn vrij standaard,
maar van mij mag het wel iets meer karakter hebben.
Ik was ooit eens op een begrafenis van iemand die
heel erg van fanfaremuziek hield. Op zijn uitvaart
trad een Dixieland-achtige fanfareband op.
Natuurlijk was er verdriet, maar er was ook de
muziek waar hij zo van hield. Het was zelfs best
gezellig, en dat hoorde óók heel erg bij hem.
Het paste bij wie hij was. Zo zie ik het ook voor me.
Zo hou ik zelf heel erg van dramatische muziek. Het

zou gek zijn als er op mijn uitvaart dan ineens
popmuziek wordt afgespeeld, om maar wat te
noemen. Daarom heb ik een lijstje met nummers die
ik heel mooi vind. De standaard koffie die gasten
vaak krijgen mag van mij vervangen worden door een
borrel en de plak cake voor tapas. Daar ben ik gek op.
Ik ben een eigenzinnig, misschien wat rebels
persoon. Van de strakke stramienen die voor
uitvaarten gelden, word ik altijd een beetje kriegelig.
Ik zou willen dat mensen niet in het zwart maar juist
in een kleurrijke outfit komen. Dat past beter bij mij.

Zwarte koets

Wanneer iemand snel of onverwachts overlijdt,
is het vaak best moeilijk om te bedenken hoe een
uitvaart eruit moet komen te zien en wat bij hem
of haar past. Als iemand dat zelf al heeft
uitgedacht, geeft dat een bepaalde rust.
Daarom heb ik het officieel laten vastleggen
bij de uitvaartondernemer. Sommige mensen vinden
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dat gek, maar voor mij is het heel normaal. Toen ik
negenentwintig was, overleed mijn vader. Dat zette
een knop om in mijn hoofd. Als je jong bent en nog
niemand verloren hebt is doodgaan toch een vaag
concept. Je weet wel dat het leven ooit stopt, maar
je vóelt het niet echt. Dat veranderde in één klap
toen mijn vader stierf. Ineens werd ik me sterk
bewust van de vergankelijkheid van het leven en ging
ik nadenken over mijn eigen afscheid. Hoe zag ik dat
voor me? Wat zou ik graag willen? Het leven kan door
ziekte of een ongeluk zomaar ineens afgelopen zijn.
Laat ik daar dan in elk geval op voorbereid zijn en
nagedacht hebben over hoe ik dat voor me zie.
Toen al vulde ik op een formulier van de uitvaartondernemer mijn wensen in, al zijn mijn ideeën daarover
inmiddels sterk veranderd. Dat is immers alweer
zo’n twintig jaar geleden. Toen wilde ik graag in
een zwarte koets met zwarte paarden ervoor
naar de begraafplaats worden gebracht.

hout als ‘grafsteen’. Dat idee spreekt mij aan.
Het heeft met nalatenschap te maken. Ook al heb
ik zelf geen kinderen, toch wil ik de wereld graag
schoon achterlaten. Voor mij voelt het heel logisch
om over dat soort dingen na te denken en het te
laten vastleggen. Zo kan ik zorgen dat mijn eigenheid
en waarden ook in mijn uitvaart naar voren komen.
Ik heb de regie over mijn eigen leven en zo heb ik ook
de regie over mijn eigen afscheid.”

Nalatenschap

De afgelopen jaren ben ik me steeds meer in duurzaamheid gaan verdiepen. Ik weet nog hoe ik een
aantal jaar geleden een artikel las waarin stond
beschreven wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is
op het gebied van uitvaarten. Veel meer dan ik zelf
wist. Zo heb ik dus ook ontdekt dat je kunt terugkeren als een boompje. Of je kunt op een natuurbegraafplaats begraven worden op een manier die niet
schadelijk is voor het milieu. Dan word je bijvoorbeeld alleen in een lijkwade begraven met een stuk

‘Ik zou willen dat
mensen niet in het
zwart maar juist in
een kleurrijke outfit
komen. Dat past
beter bij mij’
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‘Met de
Living
Cocoon
word
je één
met de
natuur’
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Studenten van de TU Delft
ontwikkelden een baanbrekend product
dat perfect aansluit bij de groeiende
belangstelling voor duurzame
uitvaarten: een levende doodskist.
In september 2020 was de eerste
uitvaart met deze Living Cocoon.

BEELD: LOOP-OF-LIFE.COM
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Mycelium, zo heet het organisme dat de basis
vormt voor de bijzondere kist. Een schimmel die
normaal gesproken onder de grond groeit in de
wortelstructuur van bomen, planten en paddenstoelen. En daar doet het goed werk: mycelium
blijkt namelijk een kei in het neutraliseren van
giftige stoffen en levert voeding aan alles wat er
boven de grond groeit. Hoe mooi zou het zijn om
deze super-recycler in te zetten bij begrafenissen?
Vanuit die gedachte zag Loop het levenslicht,
het project dat de Living Cocoon ontwikkelde.
Oprichter Bob Hendrikx: “Ben je afval of compost?
Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen.
Met deze kist worden mensen weer één met de
natuur, zodat ze de bodem kunnen verrijken in
plaats van vervuilen.” Niet alleen worden de
afvalstoffen van het menselijk lichaam dankzij het
mycelium omhulsel omgezet in voedingsstoffen,
ook de omliggende bodemkwaliteit wordt verbeterd.
Zodat mensen na hun dood een bron van nieuw
leven kunnen worden.
Meer informatie is te vinden op loop-of-life.com
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Een dag
die je nooit
over kunt
doen
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PC Uitvaart neemt zorgen uit handen

‘Ze legden rustig uit
wat ze gingen doen en
vroegen of het goed voelde’

INTERVIEW ERICA DE GRAAF

Totaal onverwacht verloor Piet eind vorig jaar zijn echtgenote.
“Het voelde alsof de grond onder me vandaan zakte.
Want ook al ging ze richting de tachtig en weet je dat je niet eeuwig
samen kunt zijn, ik had haar graag nog wat langer bij me gehad.”
“Ik kom uit een gezin waar weinig over emoties werd
gepraat. Zeker de dood was niet bepaald een onderwerp waar we het makkelijk over hadden. Maar wat
mijn ouders me wel hebben meegegeven: zorg dat je
alles financieel goed geregeld hebt. Ook het laatste
afscheid. Daarom hebben we al een hele tijd een
AfscheidSparen rekening bij PC Uitvaart. Toen ik na
Maria’s dood totaal overstuur onze dochter belde,
heeft zij meteen zo’n speciaal telefoonnummer
gebeld. Ik had geen idee wat ik moest doen. Ik kon
mijn vrouw toch niet zo laten liggen? Mijn dochter
kwam naar me toe en al heel snel stonden er twee
aardige mannen voor de deur. En dat terwijl het
midden in de nacht was. Ze stelden zich voor, namen
alle tijd om met ons te praten en Maria te verzorgen.

Bij alles wat ze deden, legden ze heel rustig uit wat
ze gingen doen. En ze vroegen steeds of het goed
voelde voor ons. Mijn dochter haalde van boven haar
moeders lievelingsjurk. Die met de rode bloemen. We
wisten meteen dat ze die straks aan moest in de
kist. Het moment dat ze mijn lieverd de deur uit
reden op dat karretje… ik vond het verschrikkelijk.
Maar ik wist dat ze in goede handen was. De dagen
daarna zijn een beetje in een roes aan me voorbijgegaan. Gelukkig hadden we een fijne uitvaartbegeleider die ons bij alles heeft geholpen. Samen met
haar hebben we een afscheid georganiseerd dat
perfect paste bij mijn mooie, lieve, bescheiden
vrouw. Stiekem denk ik dat als Maria had kunnen
meekijken, ze best trots op me zou zijn.”
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Kindertroost
Oneindige reis
Voor kinderen is de dood vaak moeilijk te bevatten. Een tastbaar ritueel kan ze
helpen bij hun rouwverwerking. Zoals het te water laten van bootjes. Deze worden
gemaakt van speciaal papier waardoor ze blijven drijven. Op het bootje kan een
persoonlijke wens of herinnering geschreven worden die vervolgens wegdrijft
richting de horizon. De wens blijft eeuwig bestaan en het loslaten kan beginnen.
Hetzelfde kan met een brief of tekening in een fles.

Licht & warmte
Ook samen een kaars aansteken is een
mooie manier om (jonge) kinderen bij
de afscheidsplechtigheid te betrekken.
Het kaarslicht staat voor licht en warmte,
en symboliseert daarmee de verbinding
met de overledene.

NA DE UITVAART
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‘Dag papa, ik geef je nog één
kusje. Groetjes aan mama’

INTERVIEW ERICA DE GRAAF

Jolanda werkt als uitvaartleider bij PC Uitvaart. Elk afscheid dat ze begeleidt
is bijzonder, maar soms is er een uitvaart die haar extra raakt.
Zoals de manier waarop dit meisje afscheid nam van haar overleden vader,
niet lang nadat haar moeder was overleden.
“Ze kwam binnen met drie familieleden. We hadden
gekozen voor een intieme aula waarbij de deuren
naar de koffieruimte open stonden. Zo konden de
aanwezigen in- en uitlopen en bleef het informeel. Er
klonk muziek en er werden beelden getoond. Toen
het meisje de ruimte binnenliep en de foto’s zag, zei
ze: ‘Oh kijk, dat ben ik, met papa en mama.’ Eigenlijk
was ze best vrolijk.
Ze keek om zich heen. ‘O ja, daar is papa! De kist is
open, ik ga even bij hem kijken. Papa is dood hè?
Net als m’n konijn. Maar papa ziet er best nog wel
goed uit. Mijn konijn zag er zo raar uit.’ Op zo’n
moment draai ik er niet omheen. Kinderen kunnen
veel hebben. Ja, papa is echt dood.”

naar ze toe: ‘Ze zijn er! Ze zijn er!’
De kinderen hadden een enorme mand bij zich vol
bloemen, kaartjes en tekeningen. Die hebben we voor
de kist neergezet. Wat meteen opviel, was dat er heel
veel roze rozen in de mand zaten. ‘Dat waren mama’s
lievelingsbloemen,’ vertelde het meisje. ‘Oh, maar is
het dan niet mooi als we er een paar pakken, de
bloemblaadjes losmaken en die in de kist om papa
heen leggen?’ Dat deden we. Eerst met z’n tweeën,
gaandeweg hielpen er steeds meer kinderen. De
volwassenen stonden er met een brok in hun keel
omheen, wij waren vooral bezig om het zo mooi
mogelijk te maken.”

Bloemblaadjes in de kist

“Weer wilde ze iets weten: ‘Mag ik een plukje van
zijn haar?’ Ja hoor, dat mocht. Samen hebben
we voorzichtig een lok afgeknipt – ‘een beetje
aan de achterkant, dan zie je het niet’ - en in een
sieradendoosje gestopt. Ik kon het verdriet van
de omstanders voelen, het was bijna tastbaar. Het
meisje was vooral bezig met wat er allemaal ging
gebeuren en bleef vragen stellen. ‘En wat gaan we

“Het meisje pakte steeds mijn hand. Ik trok al snel
de blazer uit die ik normaal altijd draag, want ik
voelde dat het anders te formeel zou worden. ‘Wil je
nog een tekening maken voor papa?’ vroeg ik haar.
‘Ja, maar dat doe ik straks met vriendjes en vriendinnetjes, want die komen allemaal.’ Toen haar klasgenootjes niet lang daarna kwamen, huppelde ze

Laatste kusje
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nu doen? Wat gebeurt er straks met papa?’ Ik ging
op mijn hurken zitten en legde het haar uit: ‘Je kunt
zo nog wat drinken, nog even naar de foto’s kijken,
en over een halfuurtje gaan we het deksel op de kist
leggen.’ ‘Oh, maar dat wil ik doen.’ ‘Dat is goed, je
mag overal bij helpen.’
Stap voor stap beschreef ik wat er zou gaan
gebeuren. ‘Eerst vouwen we de bekleding naar
binnen en dan leggen we het deksel erop. Voor die
tijd moet je papa dus gedag zeggen, want dat is de
laatste keer dat je hem ziet.’ Het meisje knikte: ‘Ja,
dat was bij mama ook zo. Bij het konijn was dat heel
anders, die hebben we gewoon weggebracht. Daar
was geen kist.’
Ik vertelde haar over de erehaag die we buiten
zouden vormen en hoe papa naar het crematorium
zou worden gereden. Opnieuw een vraag: ‘Hoe gaat
dat dan met die oven? Is er gelijk vuur?’ Ik heb haar
open en eerlijk uitgelegd hoe dat proces gaat. Het
mooie van kinderen is dat ze vragen stellen die veel
volwassenen ook hebben, maar niet durven uit te
spreken. Toen het moment was aangebroken om het
deksel op de kist te leggen, zei ze: ‘Nou papa, ik geef
je nog één kusje, groetjes aan mama.’”

we papa bewijzen. Dan loop ik voor de auto uit door
de haag van mensen heen en wordt papa naar het
crematorium gereden.’ ‘Oh, maar ik wil meelopen hoor!’
Ik legde haar alles uit. Dat ik tot drie zou tellen en
dat we dan samen een buiging zouden maken naar
de auto. ‘Dan draaien we om en gaan we links-rechts
met de voetjes gelijk voorlopen tot de andere mensen
de rouwauto niet meer kunnen zien. Daarna gaan we
naar rechts. Als de rouwauto langs rijdt, draaien we
mee en geven we een laatste knik.’ En zo deden
we het. Ze deed het perfect, precies zoals we hadden
doorgesproken. Terwijl we daar samen liepen,
hand in hand, haar vader in de auto achter ons,
hoorde ik de ontlading bij de aanwezigen.
Veel mensen begonnen te huilen.”

Samen door de erehaag

“De kist stond klaar om naar buiten te worden
gebracht. Voor ik iets kon zeggen, riep ze: ‘Nu
moeten jullie allemaal je jas aantrekken en dan
buiten een haag vormen voor papa!’ En ook nu wilde
ze overal bij helpen. Bij het tillen van de kist van de
schaarwagen. Bij het dichtmaken van de klep van
de rouwauto. Nog één keer keek ze de auto in, naar
waar haar vader lag. ‘Jolanda, wat gaan we nu doen?’
Ik vertelde dat ik voor de auto zou gaan staan en
dan een knikje zou geven. ‘Dat is de laatste eer die

Focus op haar

25

“Natuurlijk heb ik tijdens deze uitvaart andere
nabestaanden ook in de gaten gehouden, maar mijn
focus was op haar: dit dappere meisje dat het zo mooi
vond om mee te helpen. Door haar te begeleiden, kon
ik de familieleden bovendien ruimte geven voor hun
verdriet, heel even hoefden ze zich niet over het meisje
te ontfermen. En omdat ik wist dat ze terecht zou
komen bij iemand die met heel veel liefde voor haar
ging zorgen, kon ik haar na de uitvaart met een gerust
hart weer overdragen.”
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In de Chinese cultuur is het belangrijk dat de
overledene wordt begraven met de juiste rituelen.
Gebeurt dit niet, zo is de vrees, dan worden
nabestaanden vervloekt of nagezeten door geesten.
De rituelen rond het overlijden en het afscheid
verschillen per regio en sociale klasse. Ook de
oorzaak van overlijden en de leeftijd van de
overledene spelen mee. Toch is er een aantal
terugkerende elementen, zoals voorouderverering
en papieren offergaven. Chinezen vermijden,
net als de meeste andere Aziaten, het woord ‘doodgaan’. Ze zullen eerder zeggen dat iemand naar een
andere wereld is.

Namaakgeld en vuurwerk

Zeven lagen kleding

Wanneer de kist
het graf indaalt,
draaien Chinezen
zich vaak om

Traditioneel gezien kiezen Chinezen voor een
begrafenis, maar wie minder streng vasthoudt
aan traditie kan ook kiezen voor een crematie.
Vaak wordt een Feng Shui-meester gevraagd om
de nabestaanden te begeleiden en ervoor te zorgen
dat alle rituelen juist worden uitgevoerd. De Feng
Shui-meester bepaalt de datum, de locatie en het
tijdstip van de begrafenis. De voorbereidingen
beginnen al voordat de persoon is overleden.
Zo wordt de kist vaak al besteld tijdens het
sterfbed. Na het overlijden wordt de overledene
ritueel gewassen. Hij of zij krijgt vervolgens zeven
lagen kleding aan. De ziel van de overledene kan
dan in alle rust de lange reis maken naar de andere
wereld. In China wordt de overledene boven de
grond begraven, in een soort heuvel – liefst aan
het water – waar de kist in wordt geschoven.

Voor en tijdens de uitvaart is het gebruikelijk om
namaakgeld en papieren namaakobjecten te
verbranden. Het idee hierachter is dat de rook die
opstijgt de hemel bereikt, zodat de overledene het
geld en de goederen daar kan gebruiken. Soms
worden er muntstukken naar de kist gegooid, deze
zijn ook voor het leven na de dood. Andere rituelen
kunnen zijn: rijst en papieren lotusbloemen
meegeven in de kist, een muntje plaatsen in de
mond van de overledene en het strooien van
Joss-papiertjes vanuit de volgauto op weg naar
de begraafplaats (papieren blaadjes met opdruk).
Tijdens de begrafenis kan er vuurwerk worden
afgestoken om de geesten af te schrikken. Wanneer
de kist het graf inzakt, draaien Chinezen zich vaak
om. Dit om te voorkomen dat er geesten met hen
mee naar huis gaan. Ook mag er nooit een paraplu
worden opgestoken op de begraafplaats, omdat
de geest van de overledene hieronder zou kunnen
schuilen.

Wit = rouw

In China is wit de kleur van rouw en verdriet.
Daarom draagt de familie tijdens de uitvaart witte
kleding. Tegenwoordig is het genodigden toegestaan
om naast wit ook stemmige kleuren te dragen.
Vermijd de kleur rood, omdat deze in de Chinese
cultuur voorspoed en geluk symboliseert. Het is
gebruikelijk om de familie te begroeten met een
buiging. Vaak gebeurt dit in stilte.
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Traditionele
Surinaamse
uitvaarten
zijn uitbundig,
met veel
zang, dans
en emoties
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Er wonen meerdere bevolkingsgroepen in Suriname,
waaronder Javanen, Hindoestanen en Creolen. Deze
tekst gaat over de meest gebruikte afscheids- en
uitvaartrituelen van Creolen. Deze bevolkingsgroep
is onder te verdelen in stadscreolen en marrons
(ook wel boslandcreolen genoemd). Creolen zijn over
het algemeen aanhangers van het christendom,
de religie die in de koloniale tijd werd overgedragen.
Vaak hebben ze ook elementen van de winti-religie
opgenomen in hun rituelen. Traditionele CreoolsSurinaamse uitvaarten zijn uitbundig, met veel zang,
dans en openlijke uiting van emoties.

Rituele wassing

Aflegverenigingen

BEREIDING OP HET

TIJDENS DE UITVAART

Rond en tijdens de uitvaart is er een belangrijke rol
voor de aflegverenigingen of bewassingsgroepen die
zorgen voor het wassen van de overledene.
Herdenkingspark Westgaarde in Amsterdam heeft
hiervoor een speciale bewassingsruimte. De leden
van de aflegvereniging, de dinari, kunnen afkomstig
zijn uit verschillende kerken, protestants of
rooms-katholiek. Toetreden tot een aflegvereniging
kan alleen op uitnodiging van de aflegvereniging zelf.
Hier gaat een strenge selectie aan vooraf. De leden
hebben bovendien een geheimhoudingsplicht. De
details van het afleggen gaan over van generatie op
generatie, ze staan nergens opgeschreven maar
worden binnen de vereniging tot in detail doorverteld en altijd strikt uitgevoerd. Leden van een
aflegvereniging werken vrijwillig. Als loon krijgen
ze symbolisch een stukje brood.

Voor de verzorging van de overledene gebruiken
de aflegverenigingen meestal de faciliteiten van
het uitvaartcentrum, zoals in Herdenkingspark
Westgaarde. Na de eerste voorbereidingen,
waarbij onder andere gebeden worden uitgesproken,
komt de familie om afscheid te nemen. De leden
van de aflegvereniging voorkomen met zakdoeken
dat er tranen op de overledene vallen, want dit zou
een verbinding met de geestenwereld tot stand
kunnen brengen. Wanneer de familie de ruimte
heeft verlaten, begint de rituele wassing. Deze zorgt
ervoor dat de overledene zijn of haar voorouders
rein tegemoet kan treden en voorkomt dat de ziel
blijft rondspoken bij de nabestaanden. Ook zorgt
de wassing ervoor dat de overledene er zo goed
mogelijk uitziet. Tijdens het wassen wordt er
gebeden, gezongen en gedronken. Tot slot wordt
de overledene mooi aangekleed.

Nachtelijke wake

Op de avond voor de begrafenis is er een dodenwake,
de broko dey of singi neti. Deze begint ’s avonds
om acht uur en duurt traditioneel tot vijf uur de
volgende ochtend. Vaak komt er iemand van de
aflegvereniging die voorgaat in gebed en gezang.
Er worden herinneringen opgehaald en anekdotes
verteld. Bezoekers nemen eten en drinken mee om
de kosten te drukken voor de familie en als teken
van saamhorigheid.

29

VOOR DE UITVAART

30

Zang en dans

Op de dag van de uitvaart is er voor de naaste
familie ’s morgens een kleine plechtigheid in het
uitvaartcentrum. Soms wordt de overledene nog
één keer naar huis gebracht voor een laatste
afscheid van de vertrouwde omgeving. De leden
van de afleg- of dragersvereniging brengen de kist
daarna de aula binnen terwijl ze traditionele en
christelijke liederen zingen. Daarbij maken ze vaak
onregelmatige danspassen: de zogenaamde krepsi-pas of paradedans. Deze traditie is waarschijnlijk
ontstaan om de kwade geesten op een dwaalspoor
te brengen. Soms dansen de aanwezigen mee,
waardoor een bijna feestelijke stemming ontstaat.
Uiteindelijk wordt de kist vooraan in de zaal
geplaatst. De dominee of pastor gaat voor in gebed
en er zijn toespraken. Iedereen loopt langs de kist
om afscheid te nemen, daarna volgen de aanwezigen
zingend de kist en de familie naar het graf.
Daar gaat de dominee of pastor voor in gebed,
er wordt opnieuw gezongen en de zegen wordt
uitgesproken. Tenslotte loopt iedereen nog eenmaal
langs de kist om afscheid te nemen. Soms is er een
bazuinkoor bij de ontvangst of bij de grafgang.

Eten voor de overledene

Acht dagen na de begrafenis vindt opnieuw een
rouwbijeenkomst plaats: de aiti dey. Op deze dag
zou, volgens de winti-gelovigen, de ziel van de
overledene aanwezig zijn. Daarom bereidt men
allerlei lekkers en zet dat klaar. Soms wordt na zes

weken een laatste rouwbijeenkomst gehouden,
de siksi wiki, waarbij de eerste periode van zware
rouw wordt afgesloten.

Winti-rituelen

Voor veel marrons is de winti-religie erg belangrijk.
Binnen winti zijn er verschillende stromingen die elk
hun eigen rituelen kennen, met een centrale plaats
voor magie. Alle voorgeschreven handelingen en
rituelen zijn erop gericht om de zielenrust van de
overledene te garanderen. Marrons die ook behoren
tot het christendom, geloven dat de ziel van de
overledene terugkeert naar God, maar kort na de
dood nog rondwaart in de buurt van de overledene
en de nabestaanden. Rituelen rond een marronbegrafenis moeten ervoor zorgen dat de zwervende
ziel tevreden en in rust de aarde kan verlaten.
Aanhangers van de winti-religie houden vast aan
de opvatting dat er niks geregeld mag worden vóór
het overlijden. Daarom wordt er pas na de dood een
kist gemaakt. Een traditionele marron-begrafenis
vindt plaats buiten het dorp in het bos. Omdat dit
in Nederland niet mogelijk is, laten marrons hun
overledenen soms terugbrengen naar Suriname.
De kosten van een begrafenis in Suriname zijn hoog.
Wanneer de familie van een overledene het geld
niet kan opbrengen, draagt de gemeenschap bij
om repatriëring mogelijk te maken.
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Hindoes zien
de dood als
de overgang
naar nieuw
leven. Bijna alle
hindoes kiezen
voor crematie
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Het hindoeïsme gaat er vanuit dat de mens een
kringloop van wedergeboortes doormaakt (reïncarnatie). Na de dood verlaat de ziel het lichaam om te
reïncarneren om uiteindelijk te worden opgenomen
in brahman: de goddelijke oerbron. Hindoes zien de
dood als de overgang naar nieuw leven. Het lichaam
is slechts bedoeld voor tijdelijk ‘gebruik’ en heeft op
het moment van sterven zijn taak volbracht. Bijna
alle hindoes kiezen voor crematie. Ze geloven namelijk dat dit de snelste manier is om herenigd te
worden met de oerbron, wat betekent dat je niet
meer hoeft te reïncarneren. Hindoestaanse
uitvaarten zijn gevuld met symboliek.

De uitvaart

Traditionele kleding

Het lichaam moet zo snel mogelijk terug naar de
oerbron met de vijf elementen: water, vuur, aarde,
lucht en ether (ruimte). Meestal wordt een overledene daarom meteen naar een uitvaartcentrum
overgebracht, waar hij of zij wordt afgelegd en
gewassen in aanwezigheid van naaste familieleden.
Een overleden man wordt in een speciale doek
gewikkeld of krijgt een pak aan. Een overleden vrouw
wordt gekleed in een sari (omslagjurk). Ondertussen
bidt de priester met de familie en alle aanwezige
vrienden en bekenden in de ontvangstzaal van het
uitvaartcentrum. Daarbij wordt de dia aangestoken:
een lichtje dat bestaat uit een aardewerken schotel
gevuld met geklaarde boter. In een koperen bokaal
wordt water geschonken voor de zielenrust van de
overledene. Na het bezoek gaan de nabestaanden
naar het huis van de overledene, waar het ritueel
met de dia en de bokaal wordt herhaald. Ook wordt
er gebeden en voorgelezen uit de Ramayana.

Op de dag van de crematie scheert een zoon – of
een ander mannelijk familielid – zijn hoofdhaar af, op
een klein staartje na. Hij treedt bij de uitvaartplechtigheden op als offeraar. Hij moet hiervoor rein zijn
en mag anderen niet aanraken. Tijdens de uitvaart
dragen de aanwezigen meestal witte of zwart met
witte kleding; in elk geval geen rood.
In het uitvaartcentrum wordt een plechtigheid
gehouden waarbij de priester vijf eivormige balletjes
(pindhs) maakt van rijstmeel, honing, melk, klare
boter, suiker en sesamzaad. Eten symboliseert voor
hindoes het leven en is een manifestatie van het
goddelijke. De balletjes worden in doeken gelegd en
geofferd door ze in de kist bij de overledene te
leggen. De nabestaanden leggen ook bloemen,
geurige kruiden en rijstkorrels in de kist terwijl ze
bidden en zingen. Vervolgens wordt de kist gesloten,
met een doek bedekt en naar het crematorium
gebracht.

As verstrooien

Bij het crematorium dragen de mannen uit de familie
de kist naar binnen; de zoon of zoons lopen voorop.
In de aula wordt de kist geopend en versierd met
kransen. Na het zingen van religieuze liederen volgt
een preek door de priester. De oudste zoon loopt
vervolgens met een brandende dia vijf maal rond de
kist en raakt daarbij vijf keer met de dia de mond
van de overledene aan. Dit is de zogenaamde
doodskus, waarmee symbolisch het lichaam in brand
wordt gezet. Na het gezamenlijk uitspreken van een
aantal gebeden gaan de aanwezigen in de rij staan
om afscheid te nemen van de overledene en rijstkorrels of bloemblaadjes in de kist te leggen.
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Het is voor familieleden belangrijk om het lichaam
van de overledene te begeleiden naar de
ovenruimte, zodat ze weten dat de crematie is
uitgevoerd. Na de crematie moet de as worden
toevertrouwd aan de oneindigheid, bijvoorbeeld
door de as te verstrooien boven stromend water
van de Ganges.

13 dagen officiële rouw

Na de crematie leeft de familie tien dagen sober
en eet vegetarisch. Op de tiende dag worden er
vegetarische gerechten gekookt die de overledene
lekker vond. Een bord met dit eten wordt buiten
neergezet: het is voor de overledene. Twaalf of
dertien dagen na de crematie is er een
rouwplechtigheid in het huis van de overledene.
Onder leiding van een priester worden speciale
offers gebracht. Daarna wordt de rouw officieel
opgeheven, maar de directe nabestaanden mogen
pas na een jaar weer feestelijke gebeurtenissen
organiseren zoals huwelijken. Na zes maanden
herhalen de nabestaanden de plechtigheid van de
dertiende dag en na een jaar wordt de rouwperiode
afgesloten met een ceremonie.

Na de crematie
moet de as worden
toevertrouwd aan
de oneindigheid
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Moslims geloven in wederopstanding: de dood is
de overgang naar het eeuwige leven. Binnen de islam
bestaan verschillende stromingen, waarvan de
Soennieten en de Sjiieten de grootste zijn.
Herdenkingspark Westgaarde in Amsterdam heeft
voor beide stromingen, maar ook voor Ahmadiyya
een eigen grafveld. Moslims worden nooit
gecremeerd, maar altijd begraven. Het liefst zo
snel mogelijk na het overlijden.

personen van het eigen geslacht. Na de wassing
bidden de aanwezigen samen voor vergeving voor de
overledene en andere overleden moslims. Dit gebed
wordt staand uitgevoerd in de richting van Mekka.

Bezoek aan de stervende

Moslims
worden
nooit
gecremeerd,
maar altijd
zo snel
mogelijk
begraven

De zorg voor stervenden en overledenen is niet een
zaak van de directe familie, maar van de islamitische
gemeenschap. De stervende wordt neergelegd op
zijn of haar rechterzijde met het gezicht in de
richting van de Ka’aba in Mekka en krijgt water
aangeboden. Hij of zij zou namelijk dusdanig veel
dorst kunnen hebben dat de verleiding groot wordt
om naar Satan te luisteren.
Het is voor moslims één van de leefregels om een
stervend iemand te bezoeken. Het is dan ook vaak
druk aan het sterfbed. Het bezoek is erop gericht
degene die op sterven ligt gerust te stellen en
hem of haar te helpen denken: ‘Dit lijden is een
beproeving van Allah. Dit is de wil van Allah’.
Alle gelovigen kunnen geestelijke en religieuze
ondersteuning bieden. Toch wordt er doorgaans
voor gekozen om er iemand bij te halen die er
verstand van heeft (bijvoorbeeld een imam).

Rituele wassing

Nadat de dood is vastgesteld, volgt een rituele
wassing. Dat is een taak voor familie en medegelovigen. De rituele wassing wordt uitgevoerd door

Het dodengebed

Na de wassing is het tijd voor het Djanazah-gebed,
voluit Salat-ul-Djanazah. Dit betekent: gebed van de
overledene. Het is gebruikelijk dat daar veel mensen
bij zijn. Het gebed is uitsluitend voor en door
moslims en het is vereist dat alle deelnemers in staat
van reinheid zijn (wudu). Het dodengebed duurt
maar enkele minuten en wordt meestal gedaan door
een imam of een zoon van de overledene.

De islamitische begrafenis in Nederland

De overledene wordt bij voorkeur zonder kist
begraven op de rechterzij met het aangezicht in de
richting van de Ka’aba in Mekka. Is er wel een kist,
dan moet dat er een zijn waarin de overledene op
zijn rechterzij kan liggen. Om het mogelijk te maken
dat de dode op de dag van de wederopstanding ook
inderdaad overeind kan komen, moet er een ruimte
boven het lichaam open blijven. Vaak wordt hiervoor
een speciale constructie in het graf aangebracht.
De lijkwade wordt bij hoofd en voeten losgemaakt.
Het is niet ongebruikelijk dat moslima’s meegaan
naar de begrafenis.

Periode van rouw

Na de uitvaart gaat iedereen naar het huis van de
overledene om samen te eten en te drinken. Mannen
en vrouwen zitten gescheiden. Huilen mag, maar de
emoties mogen niet helemaal de vrije loop krijgen.
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Moslims gaan ervan uit dat de geest of de ziel van de
overledene nog in hun midden is, dus is het hun
plicht om voorzichtig met hem of haar om te gaan.
Na de rouwperiode van drie dagen is er een eerste
herdenkingsbijeenkomst. Toch wordt vaak een rouwperiode van ongeveer veertig dagen in acht
genomen. In die periode komen nabestaanden regelmatig bij elkaar om uit de Koran te lezen. Rond de
veertigste dag wordt de rouwperiode afgesloten
met een herdenkingsbijeenkomst in het huis van de
overledene of de naaste familie. Koran-lezers lezen
voor en er wordt gebeden voor de zielenrust van de
overledene. Een jaar na het overlijden is er opnieuw
een herdenkingsbijeenkomst.

Naar het graf

Voor moslims is het erg belangrijk om het graf van
een overledene regelmatig te bezoeken. Vaak doen
ze dat na het vrijdaggebed en op feestdagen. Voor
moslims zijn graven geen plaatsen om voor de doden
te bidden. Het is wel gebruikelijk om op willekeurige
graven uit de Koran voor te dragen en te bidden voor
de zielenrust van alle overledenen.

TIJDENS DE UITVAART

NA DE UITVAART

39

TIJDENS DE UITVAART

40

Loslaten & vasthouden
Dat onontkoombare moment waarop je de overledene letterlijk moet loslaten.
Het is iets waar niemand zich echt op kan voorbereiden. Het lintenritueel helpt
om het gevoel van verbondenheid te versterken en zo het verlies te verzachten.
Het onderliggende idee bij dit ritueel 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.
De overgebleven stukken lint kunnen mee naar huis
worden genomen als tastbare herinnering.
Ook kunnen ze bijvoorbeeld verwerkt worden
in een armband.

Cora (53): “Mijn zussen en ik hebben besloten om
een lintenritueel bij het afscheid van onze moeder
te organiseren. We waren een erg close gezin en dit
voelde voor ons als een manier waarop we de band
ook fysiek in stand konden houden. We hebben
allemaal één of twee woorden op het lint
geschreven. Dat deden we op een deel dat in de kist
achterbleef en op het deel van het lint dat we
bij ons hielden. Ik heb het thuis een mooi plekje
gegeven en ik kijk er op de verjaardag van mijn
moeder en met de kerst altijd naar. Dit geeft mij
extra steun op deze dagen.’’
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Verslag van de dag
de familie. Het is bijna zover: het moment waar ik zo
verschrikkelijk tegenopzie. Het moment waarop we
papa naar zijn laatste plek gaan brengen. Mijn onverwoestbare vader, die helaas niet zo onverwoestbaar
bleek. Wat is het snel gegaan… Een aardige mevrouw
van het uitvaartcentrum vraagt of we nog koffie
willen. Het voelt vreemd, nu koffie drinken terwijl
papa hiernaast in de kist ligt. Toch hoor ik mezelf ‘ja,
graag’ zeggen.

10:45: We zitten vooraan, dicht bij papa. Ik pak
mijn moeders hand stevig vast. Langzaam druppelen
de eerste gasten binnen. Vertrouwde gezichten,
maar ook mensen die ik zo snel niet kan thuisbrengen. Een knikje, bloemen die worden neergelegd.
Ik ben blij met de foto die we hebben uitgekozen
voor op de kist. Een foto van toen mijn vader nog
sterk en fit was. Die typische grijns, z’n lievelingshoedje scheef op zijn hoofd: dát is hoe we hem
willen herinneren.
11.00: Leefde ik de afgelopen dagen nog in een
waas, alles komt nu haarscherp binnen. De
welkomstwoorden van de uitvaartbegeleider, de
anekdotes van mijn vaders beste vriend en de
muziek die we gelukkig nog samen met papa hebben
kunnen uitkiezen. Dan is het mijn beurt om te
spreken. De tranen die ik al vreesde, kan ik niet
tegenhouden. Maar het is niet erg. Dag lieve papa,
dankjewel voor alles wat je me hebt geleerd.

13:10: Lachen op de uitvaart van je eigen vader?

Onmogelijk! Tenminste, dat dacht ik vanochtend
nog. Maar als we met de familie achterblijven op de
begraafplaats en mijn broer nadoet hoe papa altijd
nét iets te hard de ober riep als we met z’n allen uit
eten gingen, schieten we ongewild in de lach.

13:30: Ik ben ongelooflijk moe, maar voel me ook

kilo’s lichter. In het café ontmoeten we alle lieve
mensen die gekomen zijn. Er zijn mooie woorden.
Sterke verhalen. En bitterballen, véél bitterballen.
Want daar hield papa zo van. “Denk erom: als ik
straks dood ben wil ik geen koffie met cake in een
tl-verlicht zaaltje hoor!” Natuurlijk papa, voor jou
doen we alles. En in gedachten ben je er gewoon bij.

Samen herinneringen maken
Zoals elke persoon uniek is en iedere familie
eigen gewoontes en rituelen heeft, is ook
elke uitvaart anders. Het laatste afscheid
zo vormgeven dat het past bij degene die is
gestorven, is het mooiste wat nabestaanden
nog voor hem of haar kunnen doen. Maar ook
voor zichzelf, want een goed afscheid helpt
bij de rouwverwerking. Dus in plaats van
‘hoe hoort het?’ is het beter om jezelf af te
vragen: ‘hoe willen we het?’

BEELD: UITVAARTMOTOR.COM

10.00: Nog heel even zijn we onder ons, alleen met

Laatste rit

Was iemand motorfanaat? Of juist een fervent fietser? Dan is het natuurlijk heel
passend om hem of haar in een rouwmotor of rouwfiets naar de laatste rustplaats te
brengen. En er zijn meer bijzondere mogelijkheden voor de laatste rit. Zo bestaat er een
rouwkoets die wordt voortgetrokken door een koe. Ook is er een speciale rouwbus
ontworpen waarin familie en vrienden gezamenlijk kunnen meerijden met de overledene.
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blijven bij je
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Digitale
nalatenschap
Digitale nalatenschap is een grijs gebied. Het erven
van data is namelijk niet mogelijk. En dat terwijl
bijna iedereen data ‘bezit’ en dus ook achterlaat.
Ongemerkt zijn dat er best veel. Want misschien
bent u niet actief op Twitter of Instagram, maar
mogelijk regelt u wel de verzekeringen online. En
menig smartphone staat bomvol foto’s, filmpjes en
Whatsapp-gesprekken: een schat aan herinneringen
voor nabestaanden als ze iemand verliezen. Maar hoe
bewaart u die? Of wilt u juist niet dat bijvoorbeeld
de kinderen persoonlijke berichten onder ogen
krijgen als u er niet meer bent? Als er één ding
duidelijk is, dan is het dat er op dit moment nog veel
onduidelijkheid is. En dat terwijl de ontwikkelingen
op digitaal gebied razendsnel gaan. De roep om
nieuwe wet- en regelgeving wordt dan ook steeds
dringender. Want niemand wil zijn of haar nabestaanden in een verdrietige periode opzadelen met
extra stress en problemen. Zoals constateren dat de
profielfoto van een geliefde is gebruikt voor identiteitsfraude omdat het account niet opgezegd kon
worden. Bovendien is het belangrijk om bij leven al te
kunnen beslissen over je eigen identiteit na de dood.
Dus: wat wilt u dat er online over u te vinden is als u
er niet meer bent?
In november 2019 stond digitale nalatenschap voor
het eerst op de agenda van de Tweede Kamer. Maar
hoe regelt u uw data-erfenis zolang de wetgeving achter de ontwikkelingen aan hobbelt en de
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Rouwen om het baasje
praktijk vaak nog weerbarstig is? Een simpele en
doeltreffende oplossing lijkt: geef uw inloggegevens
aan iemand die u vertrouwt. Of vertel die persoon
waar deze gegevens (versleuteld) te vinden zijn.
Misschien wel in een testament. Geef daarnaast
instructies over wat u wilt dat er met uw data
gebeurt. Of regel het al bij leven voor bijvoorbeeld
uw eigen social media accounts. Wat u ook besluit:
neem de tijd om erover na te denken en bespreek
het met elkaar.

Facebook-troost

Het is een actueel thema: liefhebben en herdenken
op afstand. Social media kunnen hierbij een
belangrijke rol spelen. Zo is het mogelijk om
het Facebook-account van een overledene een
herdenkingsstatus te geven. Dit betekent dat
alle berichten die die persoon heeft geplaatst,
nog zichtbaar zijn. Iets wat nabestaanden troost
kan geven. Voelt het juist niet goed om iemands
Facebook-profiel ‘levend’ te houden als hij of zij
er niet meer is? Dan is er de mogelijkheid om het
account te verwijderen. Voor beide opties geldt: wie
nu al voor zichzelf heeft besloten wat hij of zij wil,
kan dat het beste zo snel mogelijk zelf regelen. Dit
voorkomt de nodige stress bij nabestaanden. Voor
andere social media zijn er ook dergelijke opties. Kijk
voor up-to-date informatie op hun eigen websites.

Honden en katten kunnen flink van slag zijn als
hun baasje is overleden. Niet alleen missen ze hun
steun en toeverlaat, ze voelen vaak ook het
verdriet van de nabestaanden. Er zijn deskundigen
die zeggen dat het verstandig is om het dier op het
sterfbed van hun baasje afscheid te laten nemen.
Of, als dat niet meer kan, het dier bij de overledene
te laten. Om nog één keer te snuffelen. Of voor
een laatste keer de kop op iemands hand te leggen.
Na het overlijden van het baasje is het voor
huisdieren belangrijk dat zo snel mogelijk de
bekende routine wordt hervat.
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Jij hoort bij mij

INTERVIEW: ERICA DE GRAAF BEELD: ANKE VAN DER MEER

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 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
schoonmoeder: ‘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.”

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

INTERVIEW: ERICA DE GRAAF BEELD: ANKE VAN DER MEER

Gemis zit in kleine dingen. En troost ook.
Zo liep Bettine tegen een heel bijzonder beeld aan.
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’
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Eén met
de natuur

Bijzondere
asverstrooiingen

Een biologisch afbreekbare urn is gemaakt van
natuurlijk materiaal zoals
bamboe, zout of zand.
Nadat de urn volledig is
afgebroken en door de
ondergrond wordt
opgenomen, verspreidt
de as zich in de aarde of
het water. Een zandurn
op het strand begraven
is een prachtige manier
om afscheid te nemen
van iemand die zich op
wat voor manier dan ook
verbonden voelde met
de kust. Informeer wel
van tevoren wat
de regels zijn.

Levend monument

Wie na een crematie graag een herdenkingsplek in
de natuur wil, kan kiezen voor een asboom. Deze
groeit in grond waaraan de as van de overledene is
toegevoegd. Zo ontstaat er een uniek monument
waarin de overledene voortleeft. Een verstilde en
tegelijk levende plek waar nabestaanden kunnen
samenkomen om herinneringen op te halen,
misschien wel een borrel te drinken of in alle rust
te herdenken.
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‘Afscheidsrituelen
houden niet op
na de uitvaart’

INTERVIEW: ERICA DE GRAAF

Rituelen rond de dood zijn zo oud als de mensheid.
Maar de invulling en uitvoering van die rituelen is constant in beweging.
Laurie Faro werkt aan de Radboud Universiteit en doet onder meer
onderzoek rond het thema kinderen en de dood.
“Vroeger werden afscheidsrituelen voorgeschreven
vanuit religie. Die rituelen lagen vast en waren vooral
gericht op de overgang van het leven hier op aarde
naar het leven daarboven in de hemel. Dat is nu heel
anders: steeds vaker wordt tijdens een uitvaart het
leven van de overledene gevierd. Er zijn persoonlijke
verhalen, foto’s en muziek. Vaak op een locatie die
past bij de overledene. Niet de pastoor doet het
woord, maar de nabestaanden. Die krijgen zo de kans
om hun emoties te delen, om te praten over hun
binding met de persoon van wie afscheid wordt
genomen. Iedereen kan de uitvaart op een unieke
manier vormgeven. Je ziet – ook bijvoorbeeld bij
programma’s als ‘Over mijn lijk’ – dat mensen daar
heel goed over nadenken. Ik denk dat eigenlijk alles
wel kan tegenwoordig. Zo zag ik laatst in de krant
dat het paard van een overledene in de gang van het
crematorium stond. En dat is mooi, zolang het een
betekenis heeft. De handelingen en de objecten die

je kiest, de mensen die komen, de locatie waar het
afscheid plaatsvindt: al deze elementen moeten een
betekenis hebben voor zowel de toehoorders als
degene om wie het gaat.”
Overleden, maar niet verdwenen
“Rituelen zijn een belangrijk onderdeel van het rouwproces. Rouwverwerking – voor zover je rouw al kunt
verwerken – begint bij het accepteren en doorleven
van de emoties. Dat betekent dat je als nabestaande
je emoties niet wegstopt, maar erover praat. Zo kun
je werken aan het gegeven dat een dierbare er niet
meer is en dat je verder moet. En dat dat met vallen
en opstaan gaat. Een volgende stap is een manier
vinden om je de overledene op een goede wijze te
herinneren. Vroeger dachten we: je moet vooral
geen emoties steken in degene die er niet meer is.
In plaats daarvan kun je je energie beter bewaren
voor je nieuwe leven. Daar hoorde bij dat alle spullen
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van de overledene het huis uit moesten. Want dan
kon je er zo snel mogelijk aan wennen dat diegene
er niet meer was. Nu weten we: het is goed om de
relatie met die persoon in stand te houden, dat
hoort bij het rouwproces. Dus je hoeft helemaal
niet rigoureus al die spullen weg te doen. Misschien
kun je er juist heel goed aan wennen dat iemand er
niet meer is door sommige kledingstukken of dierbare objecten bij je te houden. Zo sprak ik een
meisje dat tien jaar na de dood van haar vader
regelmatig zijn trui droeg. ‘Ik trek papa aan,’ zei ze
dan. Dit laat zien dat rituelen niet ophouden als de
uitvaart achter de rug is.”
Rouw na ramp
“De veranderde ideeën over
rouwverwerking zie je ook terug
in de manier waarop we rampen
herdenken. Tegenwoordig moet dat
in Nederland in een openbare
ruimte plaatsvinden, we willen
allemaal betrokken zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de ramp met de MH17.
De ceremonie op het vliegveld toen
de kisten daar aankwamen, was live
op televisie. Mensen stonden massaal op
bruggen en viaducten toen de stoet met
rouwauto’s langskwam. Dat is totaal anders
dan hoe we destijds omgingen met de
vliegramp op Tenerife. De kisten kwamen
toen opgestapeld aan op Schiphol, met
netten eromheen. Mensen werd uitdrukkelijk verzocht om niet naar Schiphol te
komen. In die tijd was dat heel normaal.
Je had de dood maar te accepteren en hup,
morgen weer aan het werk. Nu vinden
we dat ongepast. En gelukkig maar.”
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Ik denk aan je
Veel liefs

WWW.MONUMENTALISTA.COM BEELD: ASTRID KEIJSER

Ine Mulder (Monumentalista) maakt monumenten op
maat en ontwerpt en verkoopt verschillende
afscheidsproducten. Stuk voor stuk ontwerpen waar de
gever en de ontvanger zelf een bestemming aan kunnen
geven. Zoals dit doosje Memory Markers met daarin
symbolen voor geloof, hoop en liefde. Ine: “Je kunt het
iemand ter bemoediging geven. Of het achterlaten op
een plek die bijzonder voor je is.”

Een unieke urn

Monument
anders
Ook de kruisjes zijn een ontwerp
van Ine. “Ze zijn niet bedoeld om
op deze manier in elkaar te leggen.
Maar ik speel vaak met mijn
ontwerpen en zo ontstaan er
nieuwe ideeën. Misschien kan dit
patroon weer leiden tot een weg
of een oprit. Of een monument

waarbij ik dit idee toepas. De
kruisjes – die ook horen bij de
Memory Markers – zijn per stuk te
bestellen in drie afmetingen. Je
kunt ze bijvoorbeeld op een graf
leggen of in de tuin. Je ziet er niet
per se aan dat het een grafmonument is, dat past bij mijn werk.”

“Ik vroeg me af: waarom is een urn altijd een pot met een deksel?
Een pot die bovendien kan vallen? Dat is iets waar veel mensen bang voor
zijn, dat ze de urn laten vallen en dat de as dan overal is.” Vanuit die
gedachte ging Ine op zoek naar een nieuwe vorm. Het resulteerde in
dit ontwerp: een massieve urn gemaakt van beton waar de as van de
overledene doorheen is gemengd. Ine: “Je kunt ‘m bijvoorbeeld in de tuin
leggen. De regen komt eroverheen, de zon, er gaan misschien wel beestjes
onder leven. En je kunt ‘m aanraken. Omdat de as er doorheen zit, maak
je sneller contact. Wat ook bijzonder is: als je as door een betonmengsel
doet, ontstaat er een uniek vlekpatroon. Dus elke urn is anders.”
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Omgaan met verlies
Het verlies van een dierbare kun je niet wegdrukken of ontlopen. Het is iets
dat je móet doorvoelen, maar er bestaat geen handboek voor de manier waarop.

Wat zou het fijn zijn om een handleiding te hebben
die ons vertelt hoe lang de pijn van verlies zal duren
en hoe je daarmee om moet gaan. Helaas, er is niet
één proces dat voor iedereen werkt. Hoe je rouwt
en hoe lang dat duurt, verschilt voor iedereen.
Rouw is bovendien geen lineair proces, waarbij het
begin erg zwaar is en het vervolgens iedere dag iets
makkelijker wordt. Het is eerder te vergelijken met
een achtbaan. Het ene moment lijkt het enigszins
dragelijk, maar tien minuten later kun je zomaar
wanhopig in huilen uitbarsten. Het belangrijkst is
dat je jezelf de tijd gunt om op een zinvolle manier
met het verlies te leren omgaan. Rouw gaat zijn
eigen gang en kun je niet beheersen. Er is een
bekende theorie waarbij omgaan met verlies in
fases verloopt, met ontkenning als eerste fase
en acceptatie als laatste. Dat kan prettig zijn om
houvast aan te hebben, maar als je je aan zo’n
theorie vastklampt, kun je ook in paniek raken als
de rouwperiode bij jou heel anders lijkt te verlopen.
In het boek Herbergen van verdriet schetst
rouwtherapeut Riet Fiddelaers-Jaspers rouw eerder
als een landschap. Er is niet één route door dat
landschap; er zijn er vele. De een neemt smalle
kronkelweggetjes waardoor anderen hen niet goed
kunnen volgen. Een ander vindt de route vrij snel,

terwijl weer anderen eindeloos blijven ronddwalen. Onbewust proberen we rouw en verdriet
vaak weg te drukken om zo de grip op ons leven
terug te krijgen. Daarmee ontneem je jezelf ook iets:
het delen van rouw en het samen verdriet kunnen
hebben. Door erover te blijven praten, hoe moeilijk
ook, sta je anderen toe om jou te troosten en met
je mee te leven. Uiteindelijk zul je merken dat het
verdriet blijvend kan zijn, maar dat je met de tijd
wel zult leren met het verlies om te gaan. Hoe je
het doet, maakt niet zoveel uit, zo lang je er maar
de tijd voor neemt.

‘Rouw gaat zijn
eigen gang en kun je
niet beheersen’
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Lichtjesavond
Allerzielen is de dag dat wereldwijd overledenen worden herdacht.
Bij PC Uitvaart doen we dat door op verschillende locaties
Lichtjesavonden te organiseren.

Op Allerzielen organiseert Herdenkingspark
Westgaarde diverse activiteiten. Zo is het parkcafe
geopend voor een kop koffie, thee of een goed
gesprek. In de avond is Westgaarde versierd met
heel veel lichtjes. Daarnaast zijn er verschillende
activiteiten, die ieder jaar weer anders zijn. Het
hoofdprogramma bestaat uit een herdenkingsdienst
met muziek, gedichten en bijzondere sprekers.
Daarnaast is er een fakkeltocht waarbij er op
verschillende plaatsen in het park een manier is
om stil te staan bij iedereen die er niet meer is.
Uiteraard voorzien we u van een warm drankje.
Kijk voor het programma van dit jaar op
westgaarde.nl

In Hoorn ziet het programma er anders uit. Hier
herdenkt men traditioneel op kerstavond met een
bezoek aan de begraafplaats of verstrooiveld. Het
uitvaartcentrum is ‘s avonds geopend en ook hier
zijn er troostvolle activiteiten aangevuld met muziek
en een warm drankje.
Kijk voor meer informatie op crematoriumhoorn.nl.
Ook in Alphen aan den Rijn, Almere en Purmerend
organiseren we herdenkingsbijeenkomsten.
Meer actuele informatie vindt u op de websites van
de locaties.

Tijdens een fakkeltocht
staan deelnemers stil
bij dierbaren die er niet
meer zijn
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Alles voor een goed afscheid
PC Uitvaart organiseert sinds 1931 uitvaarten waarbij persoonlijke aandacht en
maatwerk een grote rol spelen. Omdat we weten dat een liefdevol vormgegeven
afscheid de nabestaanden troost geeft. Een persoonlijke uitvaart helpt om de
dood te aanvaarden en het leven te omarmen. Een waardevol afscheid verbindt
bovendien nabestaanden met elkaar en met de overledene. Onze ervaren
uitvaartbegeleiders helpen u graag met het regelen van de crematie of begrafenis
zoals u die voor ogen heeft.
PC Uitvaart is actief in Noordwest-Nederland en beschikt over locaties
in Amsterdam, Almere, Zaandam, Purmerend, Hoorn, Haarlemmermeer,
Alphen aan den Rijn en Alkmaar.

info@pc.nl • www.pc.nl
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