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‘Rituelen rond de dood
zijn enorm in beweging’
PC Uitvaart viert dit jaar haar
90e verjaardag. Uiteraard is er
ongelooflijk veel veranderd sinds
de oprichting in 1931.
Michael de Wee werkt als
verzorger bij PC Uitvaart en deelt
zijn inzichten en ervaringen over
deze veranderingen.
Michael: “De echte overgang in manier van
denken over de dood heb ik bewust
meegemaakt. Ik begon in 1991 met mijn werk
als overledenenverzorger, toen nog bij een
andere ondernemer. In die tijd lagen mensen
opgebaard in de kist met een glasplaat erop.
Je kon de persoon dus wel zien, maar niet
aanraken. Halverwege de jaren negentig kwam
er een enorme ommezwaai, ook in de media.

Er kwamen kisten zonder deksel, dan kon je de
overledene ook aanraken. Nu doen we eigenlijk
altijd een open kist, tenzij iemand zegt: ‘Sluit
de kist maar, dan zetten we er een mooie foto op.’
In die periode verschenen er ook boeken over
de dood, mensen spraken er veel opener over
en er kwam zelfs een tijdschrift uit: Doodgewoon.
Bovendien stonden er steeds meer alternatieve
uitvaartondernemers op die niet alleen maar de
standaard koffie met cake aanboden. Het uitgangspunt werd: het laatste afscheid kan ook anders,
je kunt ook je eigen rituelen bedenken. Of als je
die rituelen al hebt, daar meer ruimte aan geven,
zoals bij Hindoestaanse of Surinaamse uitvaarten.
Deze rituelen waren er al in de jaren zestig en
zeventig, maar we hadden hier in Nederland nog
last van een stijf stramien: ‘Zo doen we dat nou
eenmaal altijd.’ Die houding móest veranderen.
Ik heb het gevoel dat we in de toekomst
crosscultureel gaan, dus dat alles in elkaar gaat
overlopen. De ene cultuur leert van de andere

Colofon
Redactie & productie: PC Uitvaart

TEKST ERICA DE GRAAF FOTO’S MICHAEL DE WEE

U ontvangt dit magazine omdat u lid bent van PC Uitvaart
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Michael de Wee in 1991 en in 2021

cultuur en zo ontstaat er een mooie mix. Ik zie dat
als een plus. Alles is vloeibaar, alles is in beweging,
de eilandjes gaan naar elkaar toe. Wat onder de
invloed van verschillende culturen ook een vlucht
heeft genomen, is het verzorgen van de overledene
samen met familie. Fantastisch vind ik dat, want
ik kom als verzorger nu veel meer in aanraking
met nabestaanden. Het is zulk dankbaar werk.
Het is ook mijn specialisme geworden.”

Open emoties

“Het belangrijkste in mijn vak is de focus op de
nabestaanden. Je moet jezelf ervan doordringen:
mensen doen dit voor het eerst. En ze zien mij voor
het eerst, dat is vaak ook al een ding, want ik ben
vrij groot en ik heb dan zo’n witte laboratoriumjas
aan. Dat ziet er vrij indrukwekkend uit. Vaak zien ze
hun vader of moeder voor de eerste keer naakt als
ze helpen met wassen. Daar moet je rekening mee
houden, dat gevoel is heel teer. Het gaat niet om mij,
het gaat om hen. Zij hebben verdriet, zijn in
de war, hun emoties staan open, dat moet je als
verzorger aanvoelen en begeleiden. Als je alles met
gevoel doet, en je neemt het tempo aan van de
nabestaanden, dan gaat dat goed. Het is een
samenspel. Je ziet dat mensen dan vanzelf rustig
worden. Je staat hen bij, praat met ze, ziet ze.
Ik sta in dienst bij hen, zo voel ik het ook echt.
Soms is het alsof ik naar een film kijk als ik met de
nabestaanden praat over de overledene, mooi is dat.
Tijdens de verzorging komen de verhalen
vanzelf. Hoe ze gelachen hebben. Maar ook als
iemand onuitstaanbaar was, of een dramatisch
leven had. Die momenten moeten er ook zijn.
Dat zeg ik ook tegen mensen: ‘Houdt u niet in,
denk niet: ik mag niet huilen. Lekker laten komen.’
Hetzelfde geldt als ik zie dat mensen moeten
lachen, dan zeg ik: ‘Ook goed, gooi het eruit.’
Wat je voelt, is wat je voelt.”
Heeft u een bijzondere herinnering aan 90 jaar
PC Uitvaart? We horen het graag via redactie@pc.nl
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Het belang van een testament

Wie erft wat?

TEKST ERICA DE GRAAF

Als een dierbare overlijdt, moet er veel geregeld worden. De uitvaart
natuurlijk, maar ook de afwikkeling van de nalatenschap. En dat in een
periode waarin het verdriet nog vers is en de emoties hoog zitten.
Juist daarom is het verstandig om een testament te maken. Dit kan
kostbare vertraging, onaangename verrassingen en ruzie voorkomen.
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Een nalatenschap bestaat uit de bezittingen en de
schulden die een persoon achterlaat na overlijden.
Is hierover niks vastgelegd in een testament, dan
wordt de nalatenschap volgens het erfrecht onder
de erfgenamen verdeeld. Dit klinkt misschien
eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd,
vertelt Hans den Braven van Partiar (zie het kader
hiernaast). “Ik raad dan ook iedereen aan om een
testament te maken. Al is het maar om
erfgenamen aan te wijzen. Op het moment dat in
het testament specifiek wordt vermeld wie de
erfgenamen zijn, kun je die aanschrijven. Als er
niks staat, of er staat bijvoorbeeld ‘mijn neefjes
en nichtjes zijn mijn erfgenamen’, dan moet er een
erfgenamenonderzoek worden uitgezet bij
gemeentes. Dat kost veel tijd.”
En tijd is er vaak juist niet in de periode vlak na
het overlijden. Dat begint al bij het leegmaken
van het huis van de overledene.
Hans: “Bij huurwoningen zit er sowieso tijdsdruk
op, want de verhuurder wil snel zijn huis terug.
En bij koophuizen zit je vaak met hypotheeklasten
die doorlopen. Ook dan is er tijdsdruk. Wat ook
voorkomt: dat mensen wel bezit hebben – denk
aan een eigen huis - maar geen geld. Al voordat het
huis eventueel is verkocht, moeten nabestaanden
kosten maken voor bijvoorbeeld de uitvaart,
de makelaar en het leeghalen van de woning.
Als dat niet meteen betaald kan worden, kan dat
een probleem zijn. Bovendien heb je, voordat je bij
geld en spullen kunt, een verklaring van erfrecht
nodig. Dat is een verklaring van de notaris wie er
overleden is en wie er bevoegd is om het af te
wikkelen. Zo’n verklaring krijgen duurt vaak lang
omdat mensen niet kunnen beslissen hoe ze de
nalatenschap willen aanvaarden, of ze überhaupt

willen aanvaarden, of omdat ze zelf onder bewind
staan. Ook het erfgenamenonderzoek werkt
vertragend.”

Ruzie in de familie

Wat het proces kan versnellen, naast het maken
van een testament, is het benoemen van een
executeur: iemand die zorgt voor de afhandeling
van de nalatenschap. Hans: “Een verklaring van
executele heb je over het algemeen een stuk sneller
dan een verklaring van erfrecht. Je kunt dan
sneller bij het vermogen. Een ander voordeel is
dat degene die is overleden zelf iemand heeft

‘Als er geen testament
is, ontaardt dat in
het ergste geval
in ellenlange ruzies’
aangewezen. Als er meerdere kinderen zijn, en
er is niks vastgelegd, dan vindt elk van hen
misschien dat hij of zij de aangewezen persoon is
om alle beslissingen te nemen na het overlijden
van vader of moeder. In het ergste geval ontaardt
dat in ellenlange ruzies. Maar als er een testament
ligt waarin staat wie alles moet regelen,
dan accepteren kinderen dat meestal wel,
omdat de ouder het zelf heeft gezegd.”
De executeur, die benoemd wordt in een
testament, kan een familielid zijn, een vriend of
vriendin of een onafhankelijke partij. Daarbij is het

uiteraard belangrijk om goed te bedenken wie je
kiest. Hans: “Wat je regelmatig ziet, is dat mensen
hun broer of zus tot executeur benoemen.
Maar dat is qua leeftijd vaak niet handig. Als je
overlijdt als je 85 bent, dan is je zus misschien 80
of zelfs al 90.” Zijn de familieverhoudingen
ingewikkeld, of zit het vermogen complex in elkaar
(omdat er bijvoorbeeld een eigen bedrijf is, of een
huis in het buitenland), dan kan het verstandig zijn
om een professionele executeur aan te wijzen.
Deze kent de weg in de ingewikkelde wetgeving en
kan conform de wensen van de overledene op zoek
gaan naar de beste oplossing voor alle partijen.

Het kastje van oma

Een specifiek voorbeeld van een situatie waarbij
begeleiding door een onafhankelijke executeur nare
verrassingen kan voorkomen, is wanneer er sprake
is van een samengesteld gezin. Hans: ”Stel dat
twee partners allebei kinderen hebben uit een
eerdere relatie en daarna samen nog een kind
krijgen. Als dit stel getrouwd is, gaat volgens het
erfrecht na het overlijden van de eerste ouder het
hele bezit naar de langstlevende ouder. Op het
moment dat ook die overlijdt, komen alle spullen
in eigendom bij zijn of haar eigen kinderen – en niet
bij de kinderen van de eerst overledene. Dat ligt
vaak gevoelig, helemaal als er in de eerdere relatie
geen sprake was van een scheiding, maar de
partner is overleden. Spullen van die overleden
vader of moeder kunnen dan door vererving in het
bezit komen van de stiefmoeder. En dat kan
betekenen dat bijvoorbeeld het kastje van oma
uiteindelijk in het bezit komt van een stiefbroer of
-zus. In de wet zijn rechten opgenomen die dit
soort situaties kunnen voorkomen, de zogenaamde

wilsrechten, maar veel mensen weten niet dat deze
bestaan en hoe dit werkt.”
Ook wie geld wil nalaten aan een goed doel, doet er
verstandig aan een professionele executeur te
benoemen, vertelt Hans. “Voordat het goede doel
de erfenis aanvaard heeft, ben je zo een maand
verder. Terwijl dingen juist snel moeten gebeuren.
Grote goede doelen hebben mensen in dienst die
dit regelen, maar kleinere organisaties niet. Soms
kiest iemand ervoor om geen bedrag te schenken,
maar een goed doel tot erfgenaam te benoemen.
In dat geval erft het goede doel ook alle spullen,
maar daar kunnen ze natuurlijk weinig mee. En als
iemand twee of meer goede doelen tot erfgenaam
benoemt, wie gaat het dan regelen? Het zijn maar
een paar voorbeelden die laten zien waarom het
belangrijk is om de nalatenschap nu al te bespreken
en de wensen vast te leggen in een testament.”

Ontzorgd van A tot Z

PC Uitvaart werkt regelmatig samen met Partiar.
Als onafhankelijke executeur van
nalatenschappen heeft Partiar tot doel hun
klanten van begin tot eind te ontzorgen. Van
advies over wat er eventueel geregeld moet
worden en de gang naar de notaris tot het
leegruimen van het huis en het uitkeren van de
erfdelen. Partiar werkt landelijk, heeft experts
op fiscaal, juridisch en financieel gebied, een
eigen opslag en biedt nalatenschapsmediation.
Kijk voor meer informatie op partiar.nl.
Hier kunt u ook een afspraak maken voor een
gratis en vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis,
op kantoor of via beeldbellen.
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PC AfscheidSparen geeft rust en duidelijkheid

Nu alvast
sparen
voor straks
Vaste kosten

Hieronder vallen:
verzorging van de
overledene, gebruik van
het uitvaartcentrum, de
kist, gebruik van de ruimte
waar de plechtigheid
plaatsvindt, informatiepakket en begeleiding
door de uitvaartbegeleider.
Bij een begrafenis zijn
bij de vaste kosten
ook de dragers en de
onderhoudskosten van
het graf inbegrepen.

Vaste kosten
crematie:

TEKST ERICA DE GRAAF

€ 4.900
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Persoonlijke
kosten

Ieder mens is uniek en dus
is ook ieder afscheid uniek.
Uiteindelijk geeft u zelf de
uitvaart vorm op een manier
die bij u of uw dierbare past.
De mogelijkheden
zijn tegenwoordig bijna
onbeperkt, of het nu gaat
om locatie, catering,
invulling van de dienst of
vervoer. We hebben hier een
aantal van de meest gekozen
opties vermeld. Wilt u meer
weten over
wat er mogelijk is?
Neem dan vrijblijvend
contact op met een van onze
Afscheidsadviseurs
via 020 580 50 55 of
afscheidsadviseur@pc.nl.
Zij kunnen u ook
financieel informeren.

€ 5.300

Catering

Na de dienst nog even napraten
en samen herinneringen ophalen
is zeer waardevol, vaak is dit het
moment dat de echte ontlading
komt. Dan is het fijn als er dan een
hapje en een drankje klaar staat
voor het hele gezelschap.
Voor deze opties zijn we uitgegaan
van 50 personen.

Thuisopbaring

Meerkosten

€ 505

wellicht niet meteen toegang toe krijgen.
Hoe hoog de periodieke storting is, hangt af van
een aantal factoren. Allereerst natuurlijk het te
sparen bedrag; iets dat weer bepaald wordt
door de wensen rondom de uitvaart. Ook leeftijd
speelt een rol. Wie al op relatief jonge leeftijd een
depositorekening opent, zal naar verwachting
langer sparen en daarom op een lager periodiek
bedrag uitkomen. Goed om te weten:
een PC AfscheidSparen-rekening openen kan op
elke leeftijd en we stellen geen gezondheidsvragen.
Wilt u berekenen wat een passend spaarbedrag
zou zijn? Ga naar pc.nl/afscheidsparen voor
onze handige rekentool. Hier vindt u ook meer
informatie over de verschillende spaarvarianten
(starten met AfscheidSparen kan al met een
eerste storting van € 100,-).

Wat kost een uitvaart in 2021?

Iedere uitvaart - begrafenis of crematie, groot of klein – kent een aantal vaste onderdelen: diensten
en producten die nodig zijn om het laatste afscheid te kunnen organiseren. De kosten hiervoor zijn
de vaste kosten. Daarnaast zijn er onderdelen die per uitvaart verschillen; dit zijn vaak de toevoegingen
die het afscheid écht persoonlijk maken. De kosten hiervoor noemen we de persoonlijke kosten.
Alle genoemde kosten in het onderstaande schema zijn bij benadering en zijn uitsluitend om u
een indicatie te geven, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het geeft een overzicht
van wat een uitvaart gemiddeld bij PC Uitvaart kost.

*

Koffie, thee, frisdrank
en banket (zoetigheden)
Een goede keuze voor een
ochtendplechtigheid.

Bloemen

€ 365

**

Koffie, thee, frisdrank
en luxe broodjes

Vindt het afscheid rond het
middaguur plaats, dan kunt u kiezen
voor een lunch met lekkere broodjes.

50 rouwkaarten
(verzendklaar)

€ 300

€ 400

Wilt u een afscheid vanuit
huis, in een vertrouwde
omgeving? Dan is een
thuisopbaring
een goede keuze.

Vaste kosten
begrafenis:

Praten over hoe je eigen uitvaart eruit
zou moeten zien, is iets wat veel mensen voor zich uit schuiven. Logisch,
want het is een confronterend onderwerp. Bovendien doemen er meteen
vragen op die vaak net zo beladen
zijn. Wat gaat zo’n uitvaart eigenlijk
kosten? En is daar straks wel genoeg
geld voor? Door dat nu al te regelen,
neemt u uw dierbaren zorgen uit
handen als het moment eenmaal daar
is. Financiële rust creëren kan onder

meer met een uitvaartverzekering, door geld
opzij te zetten op een spaarrekening of door
te sparen op een depositorekening. Bij elk van
de opties is het belangrijkste uitgangspunt:
welk bedrag is naar schatting nodig om de
afscheidswensen te kunnen realiseren?
PC AfscheidSparen is een depositorekening.
Hiermee spaart u in uw eigen tempo gedurende
langere tijd voor de kosten van uw uitvaart en
eventueel die van uw partner. U ontvangt een
rente die een stuk hoger is dan de huidige
rente op spaarrekeningen. Het bedrag dat
vrijkomt na overlijden wordt gebruikt voor
de uitvaart. Een prettig idee, want dan hoeven
de nabestaanden straks niet op zoek naar
verzekeringspolissen die mogelijk niet
voldoende dekken of spaargeld waar ze

Met bloemen
betuigen
nabestaanden
niet alleen de
laatste eer aan
de overledene,
ze vertellen
vaak een verhaal
en zorgen
voor een
bijzondere sfeer.

€ 125

***
Koffie, thee, frisdrank,

tot € 250
per bloemstuk

bier, wijn en borrelhapjes

Is de dienst later op de dag en past
een informeel samenzijn goed bij
degene van wie afscheid wordt
genomen? Dan is een aangeklede
borrel een mooie afsluiting.

Sierurn
of
assieraad
€ 130
Totale kosten
crematie

€ 6.550

Grafmonument
vanaf € 550
(algemeen graf)

Totale kosten
begrafenis

€ 7.350

€ 460
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Optioneel

Arjan Vliegenthart:

TEKST JOANNE WIENEN

‘Het is fijn
om een
houvast
te hebben
waar je op
terug kunt
vallen’
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Hoewel de dood een van de weinige zekerheden
in het leven is, praten we er maar weinig over.
Terwijl het goed kan zijn om dat wél te doen,
ook als het aankomt op de financiering van het
laatste afscheid. We vroegen Arjan Vliegenthart (42),
directeur van het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting (Nibud), naar zijn ideeën daarover.

1

Mensen praten doorgaans niet veel over
afscheid nemen of de dood. Speelt het thema
een rol in uw leven?

“Ja en nee. Ik ben er zeker niet elke dag mee bezig,
maar tegelijkertijd hoort de dood op een bepaalde
manier bij het leven. Als je stilstaat bij de
eindigheid, krijg je ook helder wat je belangrijk
vindt in het hier en nu.”

2

Op wat voor manier?

“Het klinkt misschien pathetisch,
maar je denkt dan bijvoorbeeld na over je
eigen afscheid, hoe je herinnerd wilt worden en
wat voor invloed dat dan heeft op wat je nu doet.
Wat is nou echt belangrijk, wat wil ik bijdragen
of nalaten? Als het leven oneindig zou zijn,
zou die vraag minder spelen. Door de eindigheid
krijgt alles wat je doet een bepaalde acuutheid,
omdat het leven niet eeuwig voortduurt.”

3

Wanneer werd u zich voor het eerst
bewust van de eindigheid van het leven?

“Ik ben een domineeszoon en ik weet niet
anders dan dat mijn vader vroeger regelmatig
begrafenissen had. In die zin kwam de dood met
enige regelmaat ons gezin binnen. Het was gewoon
een gegeven. Ik heb nu zelf kinderen en zij stellen
soms ook vragen, zoals: ‘Wat gebeurt er als iemand
overlijdt? Wat is er dan na dit leven?’ Wezenlijke
vragen, die soms ook beangstigend kunnen zijn.
Tegelijkertijd hoort het er gewoon bij.”

4

Heeft u weleens nagedacht over
uw eigen uitvaart?

“Heel incidenteel heb ik het er met mijn
vrouw over. Dat gaat dan voornamelijk over de
vraag: wil je begraven of gecremeerd worden?
Die gesprekken heb ik overigens ook met mijn
ouders. Zo weet ik bijvoorbeeld waar de

‘Hoe vervelend ook: bereid je financieel voor op het afscheid’

documenten liggen die nodig zijn om alles te
regelen mochten ze komen te overlijden.
Dat gaat met name over het praktische deel.
Wie moet er een rouwkaart krijgen? Hoe moet de
afscheidsviering eruitzien? Er is na een overlijden
maar weinig tijd om alles te regelen en intussen
ben je overmand door emoties. Dan is het fijn om
ergens op terug te kunnen vallen.”

5

Is het verstandig om je financieel
op het afscheid voor te bereiden?

“Dat denk ik wel, hoe vervelend het ook is.
Daarin heb je eigenlijk twee elementen. Je kunt
nadenken over de uitvaart als zodanig. Wat kost
dat? Moet je je daarvoor verzekeren of wil je daar
liever voor sparen? Het is goed om daar in ieder
geval over na te denken, want een eenvoudige uitvaart kost al snel 4800 euro. Een tweede punt om
over na te denken is hoe om te gaan met schenken
en erven. Zeker als er iets te verdelen is, is het slim
een en ander vast te laten leggen. Op de website
van het Nibud geven we daar tips voor.”

6

Bij een overlijden spelen een hoop
zaken. Hoe houd je het overzicht?

“Het kan lastig zijn om te bedenken hoe je
dat aanpakt. Online besteedt het Nibud daar ook
uitgebreid aandacht aan. Hoe bereid je je voor en
waar moet je op letten bij een overlijden? Zo hebben we acht stappen beschreven die belangrijk zijn
bij een overlijden, zoals zorgen dat er een akte van
overlijden is, nagaan of er een uitvaartverzekering
is, instanties informeren en de bank- en belastingzaken van de overledene regelen.”

7

Kijk voor meer informatie op nibud.nl/overlijden
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‘Het is goed om alvast
over de financiële
kant na te denken’

Zeker in een tijd waarin uitvaarten kleiner
en intiemer zijn dan voorheen,
is er extra aandacht voor details.

MijnPortal. Het geeft rust om

belangrijke zaken rondom de uitvaart nu al te
regelen. Wat nog meer rust geeft, is dat al die
gegevens veilig opgeslagen zijn op één plek.
Waar, als het moment daar is, nabestaanden
alles terug kunnen vinden.
Wilt u ook een MijnPortal account? Ga dan naar
www.pc.nl/portal-aanvragen en vraag direct uw
eigen account aan.

Lichtjesavond.

Podcast-tip:

Ook dit
jaar organiseren wij weer op 2 november een
online herdenkingsbijeenkomst die u vanuit
huis kunt bijwonen via pc.nl/lichtjesavond.
Op onze website vindt u hierover binnenkort
meer informatie.

Gesprekken op
Westgaarde

Stap voor stap afscheid nemen

De as van een overledene verstrooien is een prachtig, troostend
ritueel. Helemaal als dat gebeurt tijdens een wandeling waarin
nabestaanden - alleen of samen, jong of oud – in hun eigen tempo
afscheid kunnen nemen. Dit kan met de TOLAD wandelstok.
Bij elke stap laat de stok een beetje as los. Zo wordt hij steeds lichter;
een symbolische manier om de overledene los te laten.
Het is ook mogelijk om toestemming voor de verstrooiing te laten
regelen door TOLAD. TOLAD-ONE.COM

Veel praktische zaken om uit financieel
oogpunt over na te denken dus.

“Precies, en dat op een moment dat je hoofd
er misschien niet naar staat. Daarom is het fijn als
je een beetje houvast hebt. Als je gezond en fit
bent, kun je makkelijk zelf de trap oplopen zonder
een leuning te gebruiken, maar als het allemaal wat
zwaarder wordt, is het fijn als er een leuning is.
Met alle informatie op onze website proberen wij
op een heel eenvoudige manier zo’n leuning te zijn.”

Inspiratie

Kort PC nieuws

Voor een intieme podcastserie
van PC Uitvaart praat journalist
Joris Kreugel met bezoekers van
Herdenkingspark Westgaarde.
Voor wie komen ze? Wat heeft de
overledene voor hen betekend?
Hoe heeft het verlies ze veranderd? En wat zouden ze adviseren
aan anderen die een dierbare
verliezen? De openhartige
gesprekken zijn te beluisteren via
onder meer Soundcloud en
Spotify (zoek op ‘PC Uitvaart’) en
op onze website: pc.nl/podcast/

Gospelkoor G-Roots zorgde tijdens
lichtjesavond 2020 voor een prachtige
muzikale sfeer.

De coronacrisis. Op het

moment dat dit magazine naar de drukker gaat,
zijn er nog steeds veiligheidsmaatregelen van
kracht in verband met het coronavirus.
Bij PC Uitvaart doen we er uiteraard alles aan
om - met inachtneming van alle op dat moment
geldende maatregelen - elke uitvaart zo mooi
en persoonlijk mogelijk vorm te geven. Op onze
website vindt u meer informatie over afscheid
nemen tijdens de coronacrisis.

Een laatste keer

Na je overlijden nog één keer, op je eigen uitvaart, alle gasten toespreken in de vorm
van een levensgrote hologram: het kan sinds
kort in Nederland. Here we Holo ontwikkelde
deze bijzondere manier van afscheid nemen.
In een speciale 4K video, die tijdens de dienst
vertoond wordt in een twee meter hoge witte
kast, is de overledene van top tot teen te zien.
Voor de gasten zal het voelen alsof de
overledene nog één keer tot leven komt.
SPEECHOPJEEIGENUITVAART.NL

‘Welkom
op mijn
begrafenis’
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5x (e-)mountainbiken rond Amsterdam

Water, land & lucht
Van recreatiegebied Het Twiske
net boven Amsterdam tot
de duinen in Schoorl:
vijf (e-)mountainbikeroutes
in bijzondere Noord-Hollandse
natuurgebieden.

Het Twiske (1)

Deze route is te vinden in het deelgebied
De Hogelkamp, ook wel bekend onder de naam
Zanddijk. Deze naam stamt uit de tijd dat er uit
de Stootersplas zand werd gewonnen voor de
aanleg van de ringweg om Amsterdam. De Zanddijk
is een zanddepot dat na het voltooien van de
ringweg is blijven liggen. Hierdoor is dit het enige
gebied in Het Twiske met een beetje hoogteverschil, de uitgelezen plek dus om te mountainbiken.
Lengte: 3,1 kilometer
Startpunt: Recreatiegebied Het Twiske,
Parkeerplaats P1 (voor boerderij de Marsen),
Pikpotweg, Landsmeer
Markering: Houten palen met daarop in het
zwart het internationale MTB-teken (driehoek
met daaronder twee rondjes). Een rood geverfde
routepaal geeft aan dat u een punt nadert waar
extra opgelet moet worden. Voor jeugdige en minder ervaren mtb-ers is er een alternatieve route,
herkenbaar aan de blauwe routepijlen.
GPX downloaden via:
mtbroutes.nl/noord-holland/landsmeer
Horeca: Restaurant Twiskehaven is 7 dagen
per week open en kijkt, net als z’n bijna-buurman
Paviljoen Twiske, prachtig uit over het water.
• twiskehaven.nl
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Het Twiske (2)

Spaarnwoude

Lengte: 3,7 kilometer
Startpunt: Recreatiegebied Het Twiske,
Parkeerplaats P14, Noorderlaaik, Oostzaan
Markering: Houten palen met daarop in het zwart
het internationale MTB-teken (driehoek met daaronder twee rondjes). Een rood geverfde routepaal
geeft aan dat u een punt nadert waar extra opgelet moet worden.
GPX downloaden via:
mtbroutes.nl/noord-holland/oostzaan
Horeca: Paviljoen Twiske aan de Stootersplas is
7 dagen per week geopend, ook voor take-away.
• paviljoentwiske.nl

Lengte: 5 & 7 kilometer
Startpunt: Parkeerplaats vlakbij Snowworld
Amsterdam, Heuvelweg 6-8, Velsen-Zuid
Markering: Houten palen met in het rood het
internationale MTB-teken (driehoek met daaronder
2 rondjes). Voor beginners en kinderen is er een
ingekorte route (5 kilometer), herkenbaar aan een
witte driehoek die ín de rode driehoek is geplaatst.
GPX downloaden via:
mtbroutes.nl/noord-holland/spaarnwoude
Horeca: Snowworld herbergt Restaurant de Heuvel,
een gemoedelijke plek in Oostenrijkse sfeer.
7 dagen per week geopend van 10 tot 21 uur
• snowworld.com

Voor mountainbikeroute Het Smaal moet u naar
een ander deel van Het Twiske. Hij voert door een
bosrijk en dicht begroeid gebied dat wordt
onderbroken door wandel- en fietspaden en de
toegangsweg Noorderlaaik. Bij droog weer is het
parcours geschikt voor mtb-ers van alle niveaus,
ook voor kinderen. Heeft het flink geregend,
dan kan de moerassige ondergrond erg glad
worden. De route heeft weliswaar weinig hoogteverschil, maar wel veel uitdagend bochtenwerk.

Omdat deze route ingekort kan worden om zo
de lastigste stukken te vermijden, is hij geschikt
voor mountainbikers van alle leeftijden en niveaus.
Minder ervaren fietsers en kinderen kiezen
de kortere variant van 5 kilometer (herkenbaar
aan de witte driehoek in de rode driehoek),
die hards leggen de volle 7 kilometer af.
Schelpenpaden, houten bruggetjes en gras
wisselen elkaar af op dit afwisselende parcours
met flink wat hoogteverschillen.

Ook liefhebbers van ‘gewone’ fietstochten kunnen hun hart ophalen in
bovenstaande natuurgebieden. Kijk bijvoorbeeld eens op fietsknoop.nl
waar liefhebbers hun favoriete routes delen.
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‘Geen snijbloemen
in plastic, wel een
duurzame kist’
Als ontwerper en coach Diane Frénay komt te overlijden,
wil ze graag een duurzame uitvaart. Dat past bij haar missie:
de relatie tussen mens en natuur herstellen.
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Lengte: 2,3 kilometer
Startpunt: Aan het fietspad tussen sportcentrum
SportLagune en de Jan Glijnisweg, op loopafstand
van Parkeerplaats SportLagune, Oosttangent 4,
Heerhugowaard
Markering: Zwart bord bij het startpunt met
daarop ‘Mountainbikeroute’ + een pijl die
de rijrichting aangeeft. Daarna wijst de route
zichzelf, er zijn geen kruisingen.
GPX downloaden via:
mtbroutes.nl/noord-holland/heerhugowaard
Horeca: Het knalrode, strak vormgegeven
recreatiecentrum Skeef is een opvallende
verschijning in het park. Het café-restaurant
is in oktober elk weekend geopend van 12 tot 18 uur
(in september ook op woensdag t/m vrijdag)
• skeef.nl

De Schoorlse duinen

Het duingebied in Schoorl is onder fervente
mountainbikers sinds jaar en dag bekend en
geliefd; niet alleen om het indrukwekkende
natuurschoon, maar ook om de vele klimmetjes
en afdalingen, de afwisseling en de lengte van
het mtb-parcours. Er zijn meerdere startpunten
en overstappunten, daardoor is het mogelijk
om op meerdere plekken de route in te korten
en verder te gaan via het fietspad.
Lengte: 14,2 kilometer, opties om in te korten
Startpunt: Er zijn meerdere startpunten,
kijk hiervoor op
mtbroutes.nl/noord-holland/schoorl
Markering: Houten palen met daarop in het blauw
het internationale MTB-teken (driehoek met
daaronder 2 rondjes) en het logo van een fiets.
GPX downloaden via:
mtbroutes.nl/noord-holland/schoorl
Horeca: Bospaviljoen De Berenkuil is dé plek om,
midden in de natuur, de vermoeide fietsbenen wat
welverdiende rust te geven. Dinsdag t/m zondag
geopend, in de winter alleen in het weekend.
• deberenkuilschoorl.nl

Toeren met de GPX in de aanslag

Is begraven duurzamer dan
cremeren?
“Ik heb ook nagedacht over
crematie om daarna op zee
uitgestrooid te worden. Een
mooie gedachte, maar zolang
cremeren slecht voor het milieu
is en de zee vol plastic afval
drijft, vind ik dat toch geen
prettig idee. Vlakbij Utrecht ligt
een natuurbegraafplaats. Een
mooie plek om begraven te
worden. Dat spreekt me dan
meer aan.”
Waarom ben je nu al bezig
met jouw laatste afscheid?
“Ik kan mijn nabestaanden
achterlaten met een hoop

De Loop Living Cocoon:
een kist van mycelium.

Niet iedereen denkt daar graag
over na. Waarom jij wel?
“Tien jaar geleden heb ik kanker
gehad. Daardoor ben ik gaan
nadenken over de eindigheid van
het leven. Ook ga ik iedere week
naar zen-les. Daar leer ik dat we
allemaal slechts een druppeltje
in de oceaan zijn en dat mensen
komen en gaan. Ook ik. In die
gedachte ligt een soort
bescheidenheid verborgen die
ik waardeer. Ik vind het fijn en
geruststellend om nu alvast
na te denken over mijn afscheid,
zodat het echt bij me past.”
Wat maakt duurzaam leven
voor jou zo belangrijk?
“Ik zet me als ontwerper en
coach in om de relatie tussen
mens en natuur te herstellen
sinds ik op vakantie in Portugal
geconfronteerd werd met de
plastic soep. We zijn als
maatschappij verslaafd aan
consumeren. Dat mag van mij wel
wat minder. Mijn ouders hebben
mij opgevoed met het idee dat
we verspilling tegen moeten
gaan. Los van wat tupperwarebakjes kwam er bij ons geen
plastic in huis. Destijds stond ik
daar nooit bij stil, maar nu ik
ouder ben zie ik de schoonheid
daarvan in. Zij hebben me het
goede voorbeeld gegeven.”

TEKST JOANNE WIENEN

PRODUCTIE ERICA DE GRAAF

De kortste route van het vijftal is een kronkelend
parcours door het Park van Luna in
Heerhugowaard. Vroeger was dit een typisch
Nederlands poldergebied met weilanden en
slootjes, tegenwoordig bestaat het uit bos, weides,
strand en vooral veel water. De mountainbikeroute
gaat tegen de klok in en bevat een aantal listige
bochten en korte maar venijnige klimmetjes.

vraagtekens of ik kan gewoon
alvast wat dingen op papier
zetten. Mijn beide ouders zijn
recent overleden en toen merkte
ik hoe snel dingen geregeld
moeten worden. Binnen de
kortste keren staat er dan toch
weer een spaanplaten kist en
komt iedereen met bloemen in
plastic aan. Op dat moment
dacht ik: laat ik dan op z’n minst
opschrijven hoe ik het bij mijn
eigen uitvaart graag wil hebben.”

© LOOP LIVING COCOON

Het Park van Luna

Een duurzame uitvaart, wat
moet ik me daar bij voorstellen?
“Er zijn vele vormen, maar zelf
wil ik bijvoorbeeld absoluut geen
snijbloemen in plastic. En ik wil
niet in een spaanplaten of
houten kist begraven worden.
Er zijn genoeg opties die
duurzamer zijn, zo kun je in een
doek gewikkeld worden. En vorig
jaar op de Dutch Design Week
zag ik een kist van mycelium, een
dradennetwerk van schimmels.
Dat zorgt ervoor dat het lichaam
én de kist na begraven geheel
kunnen worden opgenomen door
de natuur.”
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HERDENKINGSPARK

WESTGAARDE

jaar

Het veld van De Ver geten As
Op 3 juni 2021 werd op Herdenkingspark Westgaarde in Amsterdam
een bijzondere plek geopend: het herdenkingsveld van De Vergeten As.
Mahsa Buijsmann, teamleider op Westgaarde, is de motor achter
het project en legt uit hoe het tot stand is gekomen.

TEKST ERICA DE GRAAF

“Het is wettelijk bepaald dat de as van een
overledene pas na een maand kan worden
opgehaald. De gedachte hierachter is dat mensen
dan tijd hebben om in alle rust na te denken: wat
wil ik met de as doen? Wil ik die houden,
verstrooien of misschien wel in een sieraad
verwerken? Mocht de as direct na de crematie
worden meegenomen en verstrooid, dan kan het
zijn dat mensen zich pas later realiseren dat ze
toch graag (een deel van) de as hadden willen
houden. Dat kan dan niet meer. Of misschien blijkt
dat de overledene een andere wens had.
Na die maand kunnen nabestaanden op afspraak
de as ophalen. Deze periode kan eventueel om
bepaalde redenen bespoedigd worden,
bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging of
omdat nabestaanden naar het buitenland gaan.
Dat moet dan speciaal aangevraagd worden.
Op Westgaarde was er in de afgelopen jaren as
blijven staan van verschillende overledenen.
Sommige mensen vinden dat nu misschien raar
klinken, maar zoiets kan allerlei redenen hebben.
Wellicht hebben nabestaanden de as niet opgehaald omdat ze onzeker waren over wat ze er mee
wilden doen. Of omdat ze het te spannend vonden.
Het is ook zo’n emotioneel besluit.”
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Eindelijk een eigen plek

“Als crematorium mogen we na tien jaar bepalen
wat we met de as doen die niet is opgehaald.
Maar het is natuurlijk een gevoelig onderwerp.
Het zijn en blijven de restanten van mensen.
Lars, general manager op Westgaarde, merkte in
de eerste maanden in zijn nieuwe functie op dat er

in de algemene nis assen stonden die niet waren
opgehaald. Tijdens mijn sollicitatiegesprek gaf
hij aan dat dit aandacht nodig heeft. Waarbij ik
meteen wist: deze assen moeten een waardige
plek krijgen. Westgaarde is zo’n prachtig park,
daar moesten we toch iets mee kunnen?
Ik heb, toen ik eenmaal was aangenomen,
voorgesteld om een herdenkingsveld met een
monument te maken. Dit plan hebben we
vervolgens samen met collega Jaap, teamleider
begraafplaats, uitgewerkt. We kozen een groot
grasveld met veel groen eromheen en bedachten
hoe we hier een passend monument konden
maken. Op een duurzame manier bovendien.
Collega’s van de begraafplaats zijn gaan kijken
welke middelen we konden hergebruiken.
Uiteindelijk is er een vierkant ontworpen van
verschillende soorten stenen; allemaal materialen
die eerder gebruikt zijn op het herdenkingspark.
Aan de rand van het vierkant staat een zuil met
daarop een tekst. Ook die zuil is hergebruikt, ooit
stond die in het park met een andere tekst.
En er staat een informatiebord waarop we kort
uitleggen wat het monument inhoudt. De as is niet
verstrooid, maar heeft letterlijk een plek gekregen
in het monument, in een kelder gelegen onder
het veld. Mocht het nodig zijn, dan kunnen
we eens per jaar nieuwe vergeten as bijzetten.”

‘Wat een mooi gebaar’

“Vanzelfsprekend houden we bij van welke
overledene we de as hebben overgebracht.
Zodat we, als mensen ernaar vragen,
de gegevens terug kunnen vinden.

Misschien gaan nabestaanden die dit lezen straks
bewust naar het herdenkingsveld toe omdat ze
weten dat een geliefde van hen er ligt. Maar het
kan ook zijn dat iemand langsloopt en denkt: wat
mooi, ik leg hier een bloemstuk neer. Het is een
plek waar iedereen welkom is. Een plek om tot rust
te komen en stil te staan bij mensen die je verloren
bent. Het herdenkingsveld is een week na de
vijftigste verjaardag van Herdenkingspark
Westgaarde geopend, precies vijftig jaar nadat hier
de eerste crematie plaatsvond. De reacties die we
krijgen zijn heel positief. Mensen zeggen dingen als:
‘Wat een mooi gebaar, wat goed dat dit gedaan
wordt.’ En: ‘Dit zou vaker moeten gebeuren.’
Natuurlijk, dat is fijn om te horen, maar voor mij
was het niet meer dan logisch dat we deze assen
een waardige plek zouden geven.”

Komt u kijken?

Uiteraard bent u meer dan welkom om in alle
rust het herdenkingsveld van De Vergeten As
te bezoeken. Daarnaast nodigen we u van harte
uit voor de park-expositie ter ere van de
vijfigste verjaardag van Herdenkingspark
Westgaarde. Verspreid door Westgaarde staan
borden met daarop foto’s en korte teksten
die markante momenten belichten uit de
geschiedenis van deze bijzondere plek.
Een informatieboekje over de park-expositie
met daarin een plattegrond en een korte
wandelroute kunt u gratis ophalen bij de
receptie van Herdenkingspark Westgaarde
of downloaden op:
pc.nl/blogs/50-jaar-westgaarde/

‘Ik wist het meteen: elke vergeten as
moet een waardige plek krijgen’

PC 17

• BEDRAG

Woordzoeker
Puzzel & Win

• KASSIER

• BEMIDDELD

• KRASLOT

• BETAALMIDDEL

• LIRA

• CREDITCARD

• RAND

De woorden die verstopt zijn in het diagram kunnen van links naar rechts staan,
• DEFLATIE
• RUILMIDDEL
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
• SAFE
keer gebruikt worden) blijven• erDEVIEZEN
een paar letters over. Deze vormen, van
links
naar rechts en van boven naar beneden, een woord. Gevonden? Mail de oplossing
• EURO
• TARIEF
voor 1 november naar: puzzel@pc.nl
en maak kans op een van de vijf eerste
stortingen van 90 euro op een nieuwe AfscheidSparen-rekening.

Woordzoeker

De urnenwand bestaat uit 48 vakken, verdeeld over
drie panelen, en heeft een prominente plek op het
Ajax Herdenkingsveld op Westgaarde. Het veld is met
recht een prachtige laatste rustplaats voor en door
Ajacieden. Want naast de originele dug-out
en grasmat uit Stadion de Meer staat er ook
een graffitimuur met daarop afbeeldingen
van vier iconische Ajax-spelers. Het ontwerp
van deze muur werd gemaakt in samenwerking
met de Supportersvereniging Ajax.
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De overgebleven letters vormen de oplossing.
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Meer weten? Neem dan contact op met
Herdenkingspark Westgaarde
via tel. 020 410 66 66 of info@westgaarde.nl
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© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Historische momenten zijn het:
de huldigingen van Ajax op het
Leidseplein. Sinds dit voorjaar sieren
drie afbeeldingen hiervan de urnenwand op het Ajax Herdenkingsveld.

FOTOGRAFIE MARGRIET HOEKSTRA

• BELEGGING

Alle woorden in deze puzzel hebben te maken met
financiën inclusief de• oplossing.
CENT
• OVERSCHRIJVEN

Ajax in
het hart
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• KAPITAAL

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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Dit icoontje staat voor een duurzame en verantwoorde keuze.

Uitvaartwensen

Het vastleggen van uw uitvaartwensen bij PC Uitvaart is kosteloos en vrijblijvend. U kunt uw wensen
direct in uw eigen MijnPortal account vastleggen via https://portal.pc.nl/wensenlijst/maken/
We verloten vijf legpuzzels onder alle nieuwe MijnPortal gebruikers.
Wilt u uw wensen op papier invullen, vul dan onderstaande vragen in en stuur de antwoorden aan ons op.

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

Kist

Wat wenst u?
Een crematie
Een begrafenis
CO2 afkopen

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

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
Voornaam:

Bloemen
Ik wil bloemen bij mijn afscheid:
Ja, bloemen van het seizoen

Nee

Muziek
Ik wil muziek laten afspelen tijdens de plechtigheid.
Ja
Nee

Hapjes en drankjes
Tijdens de condoleance bied ik mijn gasten graag aan:
Duurzame catering
Koffie, thee, frisdrank en cake
Borrel met alcoholische dranken en hapjes
Voorletters:

Achternaam:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:
Telefoonnummer:

Geboortedatum:

E-mailadres:
Ik wil graag een MijnPortal account om mijn wensen digitaal vast te leggen.
Ja
Nee
We verloten vijf legpuzzels onder alle nieuwe MijnPortal gebruikers.
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.

Datum: ------------------------------------------------Handtekening: --------------------------------------------------------Knip het wensenformulier 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 retour.

