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Sinds vorig jaar september
vormen Kim Schwartz en
Frank Franse de directie van
PC Uitvaart. Wie zijn ze?
En wat zijn hun plannen
voor het bedrijf?
Toen er een tweekoppige directie
gezocht moest worden, was de
opdracht vanuit de raad van commissarissen duidelijk: zoek naar
complementariteit. Twee mensen
met een andere achtergrond dus,
die elkaar aanvullen. Frank: “In
theorie is dat prachtig, maar het
moet wel werken. Ik heb daarom
vanaf het begin gezegd: ik wil kennismaken met degene die naast me
komt te staan. De eerste keer dat

‘Er werken hier gelukkig
veel nieuwsgierige mensen’
we elkaar zagen was op het kantoor
van het wervingsbureau. We zijn
gelukkig allebei mensen-mensen,
dus al snel voelde het hartstikke
goed. Kim heeft een financiële
controlachtergrond, maar ze is veel
breder dan dat. Ze denkt overal
over mee, zit vol met ideeën. Ik
kom vanuit de voorkant van het
bedrijfsleven, heb ervaring met
grote groepen aansturen en
omgaan met ondernemers. Ja, dat
matcht heel mooi.” Kim omschrijft
die eerste ontmoeting als een
soort blind date. Een date waar ze
overigens niet helemaal ‘blind’ in
stapte. Kim: “Ik stond op een
camping toen ik gebeld werd met

‘Ik ben heel blij met de
campagne van SIRE’

de mededeling dat Frank en ik
konden gaan kennismaken. Ik ging
googelen en vond op LinkedIn een
naamgenoot van Frank, ook werkzaam in de uitvaartbranche, maar
met een zwaar financieel verzeke
ringsprofiel. Voor mij is het belang
rijk dat je als duo aanvullend bent,
en dat zag ik niet in dat profiel.
Dus ik ging dat gesprek in met de
gedachte: we gaan het wel zien.
Haha, en toen zat daar een heel
andere Frank. Dat brak meteen
het ijs. We zijn echt op elkaar uit
gezocht, dat merkten we al snel.”

Persoonlijk afscheid

In tegenstelling tot Frank had Kim
nog niet eerder in de uitvaartwereld gewerkt. Hoe reageerde
haar omgeving op deze stap? Kim:
“Als ik over mijn werk vertel, is er

meteen interesse. Ik merk dat
mensen het fijn vinden om hun
ervaringen te delen. Geconfronteerd worden met de dood is een
natuurlijk iets dat iedereen op
enig moment meemaakt, en toch
praten we er weinig over.” Frank:
“Voordat ik in deze branche ging
werken, was ik best voorzichtig
als het over iemands uitvaart
ging, omdat ik dacht: het zal wel
gevoelig liggen. Maar wat Kim
zegt klopt. Juist door erover te
praten, zorgt dat bij de ander
voor opluchting. Daarom ben ik
ook blij met de campagne van
SIRE. Het liefst wil je dat mensen
er van tevoren over nadenken,
zodat wij samen met hen een
uitvaart kunnen neerzetten die
voor hen waardevol is. In dat
kader zijn onze afscheidsadvi

seurs heel belangrijk. Zij leggen
samen met mensen hun wensen
vast. Je ziet dat dat voor opluchting zorgt, niet alleen bij de
mensen zelf, maar ook bij hun
omgeving, vooral de kinderen.”
Het jaarplan dat Kim en Frank
hebben opgesteld is geënt op
investeren in mensen, kwaliteit en
samenwerking. Kim: “Onze kwa
liteit is al hoog, maar het kan altijd
nog beter, persoonlijker, mooier.
Je hebt een korte periode waarin
je een mooie uitvaart wilt neerzetten. Of wij dat nou doen op
onze eigen locaties of elders, of
andere partijen organiseren een
afscheid op onze locaties, het
moet vlekkeloos lopen. Dat vraagt
om goede samenwerking en ver
binding. Daar investeren we in.”
Frank: “Zo praten we regelmatig
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Voordat Frank Franse bij PC Uitvaart begon,
was hij algemeen directeur bij uitvaartbedrijf
Eer & Volharding. Kim Schwartz
werkte voor haar start bij PC Uitvaart als
adjunct-directeur bij Humanitas.

‘Duurzaam zou het nieuwe
normaal moeten zijn’

TEKST ERICA DE GRAAF FOTO’S MARGRIET HOEKSTRA

met de uitvaartbegeleiders, die
samen met de families de uitvaart
zo mooi mogelijk maken. Daarnaast zijn er zo’n 2500 uitvaart
ondernemers in Nederland, dat
zijn allemaal mogelijke klanten
van ons. Ook met hen gaan we
regelmatig om de tafel, zodat we
samen, op onze acht locaties,
die mooie uitvaart kunnen
neerzetten. Tegenwoordig is het
leiden van een bedrijf veel breder
dan het besturen van een bedrijf.
Je moet echt de drive hebben
om het met anderen samen te
doen, open staan voor innovatie
en creativiteit. Humor is ook
belangrijk, om soms dingen te
relativeren.”
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Herkenning

Duurzaamheid staat hoog op
de agenda bij de directie.
Kim: “We bieden al duurzame
uitvaart alternatieven – denk aan
kisten, bloemen, catering – ,
we compenseren de CO²-uitstoot
van onze uitvaarten en zijn bezig
met een GreenLeave-certificering.
Maar we willen verder. Ik zou
willen dat duurzaam het nieuwe
normaal is. Dat betekent ook,
en dat is niet vandaag of morgen,

dat je stappen moet zetten in je
gehele bedrijfsvoering. Dat je bij
elke beslissing kijkt: wat is het
duurzame alternatief? We gaan
bijvoorbeeld naar een duurzaam
sociaal maatschappelijk beleggingsbeleid, en gaan geleidelijk ook
het wagenpark verduurzamen.”
Frank: “Bij elke verbouwing stellen
we de vraag hoe we dat zo
duurzaam mogelijk kunnen doen.
Dan hebben we het over
zonnepanelen, dubbel glas,
aardwarmte. Waar ik persoonlijk
heel enthousiast over word,
zijn de plannen voor onze locatie
in Watergraafsmeer. We onderzoeken of we daar het meest
duurzame uitvaartcentrum van
Amsterdam en misschien wel van
Nederland van kunnen maken.
Dit doen we ook door te
investeren in een nieuwe manier
van afscheid nemen: resomeren.”

Meer weten over…

Een ander speerpunt is diversiteit.
Kim: “We hebben een goede
man-/vrouwverhouding, maar als
je kijkt naar culturele diversiteit of
bijvoorbeeld mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt,
kunnen we daar nog stappen
zetten. We hebben ons daarom
aangesloten bij Amsterdam Divers
& Inclusief. Zij kijken op een
andere manier naar ons bedrijf.
Hoe zijn bijvoorbeeld onze
wervingsteksten? Vanuit onze
achtergrond bereiken we mis
schien niet altijd de talenten
die we willen binnenhalen.”
Frank: “Van oorsprong is de
uitvaartbranche best een
gereguleerde branche, maar
je moet open staan voor hoe
anderen dingen doen. Als leiding
proberen wij onze medewerkers
daarvoor de ruimte te bieden.
Gelukkig werken hier veel
nieuwsgierige mensen. Op onze
locaties komen bezoekers met
allerlei achtergronden, het is
fijn als er herkenning is bij onze
medewerkers. Dat die weten hoe
bijvoorbeeld een Surinaamse,
Islamitische of Hindoestaanse
uitvaart eruitziet. Onlangs
hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met
Wi Kan Doe, een Surinaamse
dragers- en bewassingsvereniging.
Die samenwerking betekent onder
andere dat zij dag en nacht
terecht kunnen op Westgaarde
om overledenen te brengen en in
de periode daarna de belangrijke
rituelen kunnen doen, zoals de
bewassing. Ik ben daar erg blij
mee. Het is voor ons heel
belangrijk dat iedereen zich thuis
voelt op onze locaties.”

Afscheidsadviseurs: pc.nl/afscheidsadviseurs
Duurzaamheid: pc.nl/duurzame-uitvaart
Stichting GreenLeave: greenleave.nu
Amsterdam Divers & Inclusief: 020diverseninclusief.nl
Wi Kan Doe: wikandoe.nl

Inspiratie
Twee bijzondere ontwerpen
die kunnen helpen om
herdenken en afscheid nemen
nog persoonlijker te maken.

Altijd dichtbij
De Memento Blue Pebble is een handgemaakte keramische
mini-urn. Een Delftsblauw kunstobject met een speciale
inhoud, opvallend en onopvallend tegelijk. Er zijn twaalf
dessins en het is mogelijk om een gepersonaliseerde urn
te laten maken. Ook de stenen sluitzegel, op natuurkurk,
kan gepersonaliseerd worden.
ROYALDELFT.COM/MEMENTO-BLUE-PEBBLES

Loslaten in liefde
Het Koesterbootje is een prachtige
houten kist voor kinderen die tijdens de
zwangerschap of net na de geboorte
gestorven zijn. Het wordt gemaakt van
natuurlijke materialen en is te gebruiken
voor begraven en cremeren. Ook is het
ontwerp geschikt voor thuisopbaring. In
het hart van het bootje is een ovaalvormig ‘nestje’ uitgespaard dat bekleed is
met een katoenen matras (gevuld met
schapenwol) en lakens. Ieder Koesterbootje is uniek en wordt ambachtelijk
gemaakt met veel oog voor detail.
De bootjes nodigen bovendien uit voor
een persoonlijke invulling, zo kunnen ze
beschilderd worden of versierd met
handafdrukken van broers en/of zussen.

Ontwerpster
Wietse van de Ponseele:
“Wij zien het Koesterbootje als een gestileerd
bootje dat overleden
kinderen veilig naar een
andere wereld vaart,
maar het kan ook gezien
worden als een blad of
een druppel.”

VAARWEL.BE
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Herdenkingsplek
Waar Hilversum Voor wie Dascha Graafsma Sinds wanneer voorjaar 2016

‘Dascha zit altijd
in mijn hoofd’
Naast de weg, midden in de stad of langs een spoorlijn.
Zo nu en dan kom je een herdenkingsplek tegen. Maar wat
is het verhaal achter zo’n monument? In deze serie spreken
we er een nabestaande over. Deze keer René Graafsma, hij
onderhoudt een bijzondere plek voor zijn dochter Dascha.
“‘Een leven om te delen’ staat er naast het
ijzeren monument met de vlinder. En dat is
precies wat we met deze plek willen. We
kijken naar de toekomst en leven nog steeds
met Dascha. Ze was een echte spring-in-’tveld, gewoon een vrolijke, dartelende meid.
Tot ze op een kille nacht in november 2015
niet thuiskwam na het uitgaan. We zijn gaan
zoeken, maar dat liep op niets uit. Toen de
politie de volgende ochtend voor de deur
stond, wisten we genoeg.
Op deze plek werd ze geraakt door een trein,
hier werd ze gevonden. En ondanks dat het

‘Naarmate de tijd
verstrijkt, wordt
de plek alleen maar
mooier’
wat dat betreft een afschuwelijke plek is, is
het nu een fijn punt waar je troost vindt.
Vrienden van haar kwamen een paar maanden
na het overlijden van Dascha met het idee om
hier een monument voor haar te maken. Mijn
vrouw en ik vonden het meteen een goed plan.
De jongens hebben het aangepakt, het was
nog een hele klus. De D met de vlinder erop is
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echt smidswerk en is in een speciale fabrieks
ruimte gemaakt. Onder de grond zit nog een
betonnen constructie waardoor het goed
blijft staan. Het is gemaakt van cortenstaal,
dat alleen maar mooier wordt naarmate het
ouder wordt en roest.”

Verse en oude bloemen

“We wilden voor het monument een bloemenperkje maken, maar omdat aan die kant van
het rasterhek koeien grazen, hebben we dat
aan de andere kant van het hek gemaakt. We
laadden de auto vol met spullen en hebben dit
hart van houtsnippers met witte stenen
eromheen aangelegd. Met een foto van Dascha,
de steen, de beeldjes en vlinders aan het hek
maakten we het tot een persoonlijke plek. En
naarmate de tijd verstrijkt wordt het alleen
maar mooier, het hoort hier nu echt.
Ik kom twee keer in de week om verse bloemen neer te zetten. Bewust ververs ik niet alle
boeketjes omdat ik ook vind dat je moet kunnen zien dat het leven doorgaat. De tijd staat
niet stil. Maar ik vind het belangrijk dat het
netjes blijft. Het is geen ritueel, maar ik heb
wel een vast patroon: ik haal verse bloemen,
fiets hierheen, ververs een deel van de bloemen en het water en veeg wat bladeren weg.
Dascha zit altijd in m’n hoofd, ik sta met
gedachten aan haar op, en ga ermee naar bed.
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René Graafsma bezoekt de herdenkingsplek voor zijn dochter Dascha twee keer per week. “Er is
ooit een olielampje neergezet, we weten niet door wie, maar dat wordt regelmatig aangestoken.”

Maar als ik hier ben, maak ik bewust tijd voor
haar. De ene keer ben ik hier een kwartiertje,
maar soms ook wel een uur of anderhalf uur.
Dan maak ik meteen een boswandeling,
of er lopen mensen langs die naar het verhaal
erachter vragen en dan sta ik zomaar een hele
tijd te kletsen.”

TEKST MIRJAM ROSEMA-VERHULST FOTO’S MARGRIET HOEKSTRA

Het leven vieren
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“Voor mij is het een plek van troost, ik kom er
ook altijd krachtiger vandaan en het bezoeken
helpt me in mijn rouwproces. Mijn vrouw
heeft er moeite mee om hier te komen, het
maakt haar nog steeds heel verdrietig. Ook
de vijf broers en zussen van Dascha – ze was
de jongste van zes – gaan er weinig heen.
Iedereen rouwt op z’n eigen manier en ik leg
niemand iets op.
Dascha’s vrienden en vriendinnen komen
hier op vaste dagen zoals haar verjaardag of
sterfdag samen. En dan is het geen stille,
verdrietige bijeenkomst, maar vieren ze het
leven. Daar krijgen wij ook vaak een filmpje van.
Ook buurtbewoners lopen geregeld even langs.
Mensen leven mee. Zo is er een mevrouw die
uit zichzelf de vlinderstruik altijd netjes houdt
en extra water geeft in de zomer. En er is ooit

een olielampje neergezet, we weten niet
door wie, maar dat wordt ook regelmatig
aangestoken. Dascha steelt nog steeds de
harten van mensen. Precies zoals ze was.
Over niet al te lange tijd zal het hele
monument tijdelijk verplaatst worden.
Ze gaan om de veiligheid te vergroten een
tunneltje onder het spoor aanleggen. Er gaan
stemmen op om de tunnel de Dascha-tunnel
te noemen. Binnenkort kijken mijn vrouw en

‘Voor mij is het een
plek van troost, ik kom
er krachtiger vandaan’
ik samen met de boswachter waar het
monument tijdelijk naartoe kan, om het na
alle werkzaamheden hier weer terug te
plaatsen. Het is hartverwarmend dat zowel
de gemeente Hilversum, het Goois
Natuurreservaat, Prorail en NS de plek
van Dascha zo respecteren, en zo met ons
meedenken en meeleven.”

Isa Hoes en Merlijn Kamerling
over rouwen om een dierbare

‘Iedereen gaat
anders om met

verlies’
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Hoe ga je om met het verlies van een dierbare? In het
twaalfde jaar na het overlijden van hun man en vader
Antonie Kamerling, delen actrice en schrijfster Isa Hoes (54)
en haar zoon Merlijn Kamerling (23) in hun boek ‘Je bent
niet alleen’ hun persoonlijke ervaring en reiken ze hand
vatten aan om met zulk intens verdriet om te gaan.

Isa: “We zijn als gezin altijd open geweest over wat
we hebben meegemaakt. Na mijn boek ‘Toen ik je
zag’, dat in 2013 verscheen, kreeg ik veel vragen.
Ook Merlijn ervaarde dit twee jaar geleden na
het verschijnen van zijn boek ‘Nu ik je zie’. Blijkbaar
hadden we nog niet alles verteld. En zo ontstond
het idee voor dit boek over rouw. Maar om er alleen
aan te beginnen leek ons zwaar, het samen doen
was het meest logische.”
Merlijn: “Ik zag er ontzettend tegenop, omdat ik
niet weer diezelfde wond wilde openmaken die
net een klein beetje aan het helen is. We zijn geen
rouwverwerkingsspecialisten en hebben ook niet
overal een antwoord op, maar we wilden dit boek
vooral maken om anderen te helpen.”
Isa: “Iedereen gaat anders om met rouw en verlies
en dat wilden we ook laten zien. We interviewen
daarom anderen die met een groot verlies te maken
hebben gehad, zoals Xandra en Lola Brood en Edwin
en Julian Spee, weduwnaar en zoon van Bibian
Mentel. Ons boek is daarmee een klein houvast als
je er doorheen zit en misschien denkt dat je er
nooit meer uit zal komen.”

Jullie hadden een andere manier van rouwen,
vertel.

Merlijn: “Ik was elf toen mijn vader overleed en de
rouwperiode was voor mij heel ingewikkeld. Vrij snel
na de uitvaart van mijn vader dook ik weg voor alles
wat met hem te maken had. Ik wilde niet over hem

‘Na de uitvaart van
mijn vader dook ik weg
voor alles wat met
hem te maken had’
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praten, niets over hem horen of hem op tv zien.
Mijn gevoelens stopte ik weg en hoe ouder ik werd,
hoe erger het werd. Ik zocht afleiding in urenlang
gamen, blowen en sporten. Alles om mijn hoofd uit
te schakelen. Drie jaar geleden ben ik, door er veel
over te praten en reflecteren, gaan inzien dat het
goed is om mijn gevoelens serieus te nemen. Ook
de pijnlijke.”
Isa: “Mijn rouwproces verwerkte ik deels in mijn
eerste boek, maar ik heb ook veel weggestopt. Mijn
overlevingsmechanisme was doorgaan, vooral ook
voor Merlijn en zijn zusje Vlinder. Ik kon niet op de
bank gaan liggen en hele dagen huilen. Ook door
dit boek komen weer herinneringen naar boven en
daarbij een stuk rouw. Rouw houdt namelijk nooit
op, het biedt zich aan in kleine stukjes op de meest
onverwachte momenten. Wegstoppen lukt
gewoonweg niet.”

Helpen herinneringen jullie bij het
rouwproces?

Merlijn: “Voordat ik drie jaar geleden het proces
aanging, had ik alleen maar verdrietige herinne
ringen aan mijn vader. Nu zijn er gelukkig meer
mooie herinneringen naar boven gekomen. Dat is
een stap vooruit, maar het blijft lastig. Als ik ver
drietig ben, denk ik als eerste aan de leuke herinne
ringen, maar die maken het nog pijnlijker. Dan besef
ik goed dat hij nooit meer terugkomt.”
Isa: “Als het verdriet me overvalt, helpen herinne
ringen me niet als troost. Ik ben heel blij met het
leven dat ik met Antonie heb gehad. Maar ik mis
gewoon de vader van mijn kinderen en mijn partner
en dat gaat niet weg met mooie herinneringen.”

Hebben jullie rituelen om Antonie te
herdenken?

Isa: “Voor Antonie’s eerste sterfdag vroeg ik aan
Merlijn: ‘Wat gaan we doen?’ Hij zei toen: ‘Als er
maar niet alleen huilende mensen zijn.’ Nee, we
gingen papa’s leven vieren. Jarenlang was het

ritueel dat heel veel mensen op die dag bij ons thuis
kwamen, het werd een soort feestje. Ik vond het
fijn dat er mensen waren die Antonie lief hadden.
Bij Merlijn voelde ik later steeds meer tegenzin en ik
dwong hem dan ook niet om er die dag bij te zijn.”
Merlijn: “Voor mij is het raar. Al die jaren wilde ik
niets doen op zijn sterfdag. Nu ik er weer anders in
sta, weet ik niet wat ik moet doen en voor wie ik
dat dan doe.”
Isa: “Doe wat goed voelt voor jezelf. Tegenwoordig
bekijken we het per jaar. Soms doen we iets met
mijn schoonfamilie, soms heb ik er een jaar geen

‘Doe wat goed voelt
voor jezelf. Tegenwoordig bekijken we
het per jaar’
zin in; die vrijheid is er gewoon. Je wilt ook niet
vastzitten aan een ritueel.”

Wat willen jullie meegeven aan iemand die
net een dierbare is verloren?

Merlijn: “Wees lief voor jezelf en zet jezelf en de
mensen om je heen op nummer één. En ga het
rouwproces aan, misschien lukt dat niet direct
zoals dat bij mij ook niet lukte, maar ga het niet uit
de weg.”
Isa: “Neem je tijd en blijf communiceren. Wil je
liever alleen zijn of mensen om je heen hebben?
Wil je erover praten of juist niet? Laat het je
omgeving weten. Je hoeft het namelijk niet alleen
te doen en alles is goed.”

‘Je bent niet alleen’, Isa Hoes & Merlijn Kamerling,
€ 22,99 (Uitgeverij Boekerij)

TEKST JESSICA VAN ZANTEN FOTO’S MARK UYL

Waarom wilden jullie samen een boek over
rouw en verlies schrijven?
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PC Uitvaart is constant in
ontwikkeling, hieronder lichten
we een aantal projecten uit.
Kijk ook op pc.nl
voor updates.

COMING SOON
Op Herdenkingspark Westgaarde wordt druk verbouwd
om het ParkCafé en de AfscheidsBoetiek te realiseren.

Meest duurzame
uitvaartcentrum
PC Uitvaart onderzoekt de
mogelijkheid om van de
momenteel gesloten locatie in
de Watergraafsmeer het meest
duurzame uitvaartcentrum van
Amsterdam en misschien wel
van Nederland te maken. Naast
het organiseren van een duurzaam afscheid willen we straks
ook de mogelijkheid bieden om
te kiezen voor resomeren.
Naar verwachting is resomeren,
ook wel aquameren of watercremeren genoemd, binnenkort
toegestaan in Nederland.

In het ParkCafé kunnen bezoekers dagelijks terecht
voor bijvoorbeeld een kopje koffie met iets lekkers,
een heerlijke lunch of om nog even na te praten na
een uitvaart.
In de AfscheidsBoetiek kunt op een laagdrempelige
manier terecht met al uw vragen over afscheid.
Ook biedt de boetiek inspiratie rondom rituelen,
afscheid, herdenken en rouw met een roulerend thema.
Het eerste thema is duurzaamheid, waarbij u kunt
kennismaken met verrassende en vernieuwende
duurzame producten. Daarnaast worden er lezingen
en workshops georganiseerd.
Beide locaties openen begin juni hun deuren. De agenda
kunt u vanaf juni 2022 vinden op afscheidsboetiek.nl.

Kom je
bij ons
werken?

Joyce van Lewe (37) is
getrouwd met Jur (50) en
heeft twee kinderen, Zoë
(17) en Finn (7). Ze werkt
zes jaar bij PC Uitvaart,
waarvan vijf jaar als uit
vaartbegeleider en het
afgelopen jaar als afscheids
adviseur. In deze column
deelt Joyce verhalen over
haar bijzondere werk.

Thuis

Natascha, personeelsadviseur:

‘Als ik aan collega’s vraag wat het leuk maakt
om bij ons te werken, zijn de antwoorden heel
breed en divers. Wat terugkomt zijn termen
als ‘betekenisvol’ als het gaat om de aard
van het werk, ‘bezieling’ waarmee onze
medewerkers hun werk uitvoeren en ‘trots’
op het resultaat en de organisatie als
de uitvaart heeft bijgedragen aan een
betekenisvol afscheid.’
Mis je diepgang in je werk en zoek je een baan
waarbij je het verschil kunt maken? Neem dan
contact met ons op via werving@pc.nl

De begraafplaats in Almere voor te vroeg geboren baby’s
gaat uitbreiden. Momenteel zijn op dit zogeheten
Vlinderveld 35 plekken, daar komen er nog 35 bij.
Het Vlinderveld werd geopend in maart 2017. Almere was
daarmee de eerste stad in Nederland met een begraafplaats voor kinderen die onder een zwangerschapsduur
van 24 weken ter wereld komen. Natasja van Kampen
van Begraafplaats en Crematorium Almere: “Je hoopt
natuurlijk niet dat het veld vol komt te liggen, maar
het is vrij snel gegaan. Dit komt onder andere omdat
Almere een gemeente is met veel jonge inwoners.”
PC 12
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Vlinderveld

Actuele vacatures zijn te vinden op
pc.nl/werken-bij

“Een wand vol met klokken, geen tv, maar wél
kasten vol boeken, donkere of juist lichte meubels.
Als afscheidsadviseur spreek ik het liefst bij
mensen thuis af, omdat een huis vaak al zoveel over
iemand zegt. Veel mensen vinden het spannend als
ik langskom, zien er al weken tegenop of hebben er
een nacht van wakker gelegen. Het is ook niet niks,
nadenken over je eigen afscheid. Ik probeer mensen
daarom altijd eerst op hun gemak te stellen. Met
een bakje koffie erbij komen de persoonlijke ver
halen al snel los. En als de fotoalbums ook nog op
tafel komen, leer ik iemand in recordtempo kennen.
Ik luister niet alleen aandachtig; ik stel vragen en
observeer goed. Op die manier weet ik wat mensen
bezighoudt zodat ik daarna dieper op hun wensen
in kan gaan en ze kan adviseren. Zo sprak ik iemand
wiens huis vol stond met planten en stenen. Dan
vraag ik: 'Wilt u überhaupt wel bloemen bij uw
uitvaart? Zou het niet mooier zijn om uw planten
neer te zetten en om familie en vrienden een steen
uit uw collectie te laten kiezen?' Bij iemand wiens
muren behangen zijn met eigen schilderwerken,
stel ik voor een eigen kunstwerk op de rouwkaart
en bij de kist te plaatsen. Mensen weten vaak niet
half wat er mogelijk is. ‘O, kan dat ook?’ hoor ik
regelmatig. Voor mij is het een uitdaging om de
plechtigheid zo persoonlijk mogelijk te maken. Dat
de aanwezigen bij de uitvaart denken: dit ademt de
persoon die we liefhebben en waar we afscheid van
nemen. Die inkijkjes in iemands leven, de persoon
lijke gesprekken en de uiteindelijke rust bij de
mensen als de afscheidswensen op papier staan,
maken mijn werk zo mooi en dankbaar.”
Joyce is samen met Martine van den Berg
afscheidsadviseur bij PC Uitvaart. In het volgende
magazine leest u de column van Martine.

INTERVIEW JESSICA VAN ZANTEN FOTO EMMA PEIJNENBURG
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Humanitas Amsterdam en Diemen - partner van PC Uitvaart ondersteunt mensen op het gebied van rouw, verlies en eenzaamheid.
Dit doen ze onder meer door lotgenotengroepen te organiseren
en met het project Steun bij Rouw. Christiaan en Wendelien werden
via dit initiatief een jaar lang aan elkaar gekoppeld.

“Mijn vrouw en ik hadden een
symbiotische relatie, we hebben
elkaar door het leven geholpen.
Met z’n tweeën waren we één
geheel, zo voelde ik dat. Het verlies voelt als een amputatie, alsof
je fantoompijn hebt. Toen ze ziek
werd, wist ik meteen: ik kan haar
niet naar een verzorgingshuis
brengen. Dat had ik haar ook
beloofd. Alzheimer is een verschrikkelijke ziekte, je ziet iemand
langzaam vervagen. Tegelijk kon
haar kwetsbaarheid me soms ook
ontroeren. ‘Wat is er toch met
mijn brein aan de hand?’ vroeg ze
me dan. Tien jaar lang heb ik thuis
voor haar gezorgd. De laatste tien
dagen van haar leven lag ze in
coma, waarvan zes dagen in een
hospice. Ondanks alles ben ik blij
dat ze net voor de coronatijd is
overleden; ik kon tot het laatst bij
haar slapen. Ze is in mijn armen
gestorven, ik ben blij en dankbaar
dat we dat zo hebben kunnen
regelen.
Na het overlijden van mijn vrouw
ging het slecht met me. Een
vriendin die regelmatig belde om
te vragen hoe het met me ging
PC 14

hoorde dat aan me. Zij vertelde
me over Humanitas. Ik heb ze
gebeld en al snel kwam Wendelien
in beeld. Zij is in totaal 23 keer bij
me geweest, ik heb al onze ontmoetingen in mijn dagboek opgeschreven. Als Wendelien bij me
was, gebeurde er iets wonderlijks.
Ze zat tegenover me aan tafel en
hoefde niks te zeggen. Ze was er.
En als vanzelf kwam er bij mij
een gedachtestroom op gang.
Elke keer voordat ze kwam, dacht
ik: wat moet ik nou toch tegen
haar zeggen? Anderhalf of twee
uur later had ik haar vaak weer
een stuk van mijn levensverhaal
verteld. Wendelien stelde daar
geen vragen bij, het waren mono
logen van mijn kant. Al asso-

‘Er kwamen
herinneringen
boven drijven
waarvan ik
het bestaan
was vergeten’

ciërend werd ik de bron die mijn
levensverhaal vorm gaf en als vanzelf een stromende rivier werd.
Een rivier, niet alleen gevuld met
tranen, maar waarin ook gebeur
tenissen en herinneringen boven
kwamen drijven waarvan ik het
bestaan was vergeten. Die werden
geactiveerd door haar aanwezigheid. Ze was geen therapeut,
maar dat voelde voor mij wel zo.
Andere mensen die een groot
verlies meemaken zou ik onmiddellijk proberen over te halen om
deze steun met beide handen aan
te grijpen. Ik spreek uit eigen
overtuiging. Ik ben zo blij dat
Wendelien op mijn pad is
gekomen. Het contact met haar
mocht een jaar duren en heeft me
enorm geholpen. Ze hebben denk
ik gezocht naar iemand die bij mij
past, want dat is goed gelukt, ik
was daar zelf heel verbaasd over.
Ik zit hier niet in eenzaamheid, ik
heb mensen in mijn leven die
regelmatig over de vloer komen,
maar zo gericht en zo aansluitend
en empathisch als Wendelien was,
heb ik ze niet in mijn nabijheid.
Ik wist natuurlijk dat het traject
na een jaar zou stoppen, daar
hebben we het van tevoren ook
over gehad, maar het afscheid
nemen vond ik wel moeilijk.
Ja, ik mis haar nog steeds.”

* In verband met de privacy is de naam aangepast. De personen op de foto zijn niet de geïnterviewden.

Christiaan* (77) nam na het overlijden van zijn vrouw contact op
met Humanitas voor Steun bij Rouw. Zijn vrouw en hij waren 57
jaar samen toen ze stierf aan de gevolgen van Alzheimer. Hij heeft
haar tot het laatst toe verzorgd.

Nadat ze vier jaar bij de Luisterlijn had gewerkt, voelde
Wendelien (59) de behoefte om op een intensievere manier
een luisterend oor te bieden voor mensen die daar behoefte
aan hebben. Ze werkt nu als vrijwilliger bij Humanitas.
“Als er bij Humanitas een melding
komt van iemand die na het
verlies van een dierbare behoefte
heeft aan steun, kijkt een
coördinator of daar een vrijwilliger bij zou kunnen passen. Geeft
de vrijwilliger aan open te staan
voor een nieuwe koppeling, dan
wordt er iets meer verteld over
de deelnemer. Zegt de vrijwilliger
vervolgens ja, dan gaan vrijwilliger
en deelnemer drie keer met elkaar
praten. Daarna wordt er geëva
lueerd: voelen beide partijen een
klik? Zo ja, dan wordt de koppe
ling gemaakt. Deze is in principe
voor een jaar – of korter als de
deelnemer dat aangeeft.
De gesprekken zijn echt bedoeld
als steun bij rouw, dat iemand
zijn verhaal kan doen. Het is vaak
heel groot, zeker als partners lang
samen zijn geweest, dan is er
zoveel te vertellen. Over hoe
iemand is overleden, een
eventueel ziekbed, de tijd daarna,
de uitvaart, maar ook: hoe was
het leven met die persoon.
Iemand moet de draad weer
oppakken, maar zeker als je lang
getrouwd bent geweest, moet je
herijken. Er is geen quick fix, het
is een verlies dat nooit meer

ongedaan kan worden gemaakt.
Het is dan heel waardevol dat
iemand regelmatig bij je
langskomt en dat het steeds
over de rouw kan gaan. Dat dat
legitiem is. De gesprekken met
Christiaan waren altijd bij hem
thuis en gingen heel organisch.
Het voelde voor mij enorm eervol

‘Het belangrijkste wat ik
heb geleerd,
is dat rouwen
een dynamisch
proces is’
om zo dicht bij hem te zijn,
dat vertrouwen vond ik buitengewoon indrukwekkend. Uiteraard gaat het in het begin heel
erg over het verlies. Maar op een
gegeven moment fietst er ook
wel eens iets anders tussendoor.
Gezondheid. Of dat iemand
gezellig contact heeft gehad met
de buren. We zijn geen therapeuten. We luisteren, we hebben
aandacht, dat is onze rol.

Meer weten? Kijk op humanitas.nl/programmas/steun-bij-rouw.

De deelnemer bepaalt waar het
gesprek over gaat.
Als een deelnemer de gesprekken
prettig vindt, en die houden na
een jaar op, dan is er weer een
soort verlies. Dat kan soms moei
lijk zijn. Aan de andere kant is van
meet af aan duidelijk dat het
maximaal een jaar duurt. Na een
half jaar wordt dat ook al
benoemd: we gaan ons tweede
half jaar in. Zo werk je toe naar
het einde. Wat ik ook van andere
vrijwilligers hoor, is dat een
deelnemer er na dat jaar vaak wel
aan toe is om het af te ronden.
Wil een deelnemer nog verder,
dan kan dat via de lotgenotengroepen die Humanitas ook heeft.
Het belangrijkste wat ik heb
geleerd van de gesprekken, is dat
rouwen een dynamisch proces is.
Vroeger werd gedacht dat rouw
volgens een vast stramien verloopt. Maar je kunt niet zeggen:
na vier maanden voelt iemand
zich zo en na zes maanden zo.
De pijn kan ook na een jaar
opeens in alle hevigheid de kop
opsteken. Het is heel belangrijk
dat dat proces de ruimte krijgt,
omdat iedereen op zijn eigen
manier rouwt. Er zijn talloze
voorbeelden van buren of
vrienden die na twee maanden
vragen: ‘Heb je het al een plekje
gegeven?’ Maar zo werkt het
natuurlijk niet.”

TEKST ERICA DE GRAAF FOTO ISTOCKPHOTO

Praten over rouw
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Street art
wandelen in
Amsterdam

De kunst
ligt op straat
Het mooie van street art: je weet nooit precies wanneer je
het tegenkomt, het kan immers van de ene op de andere dag
verschijnen of juist verdwijnen.
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Start- en eindpunt van deze wandeling is Amsterdam Centraal. We noemen in de routebeschrijving
een aantal plekken waar u bekende en minder bekende straatkunst tegenkomt, maar er is onderweg
vanzelfsprekend veel meer te ontdekken. De route is zo’n 6,5 kilometer.
1	Als u met uw rug naar het station staat slaat u
linksaf. Steek de Kamperbrug over, steek de Prins
Hendrikkade over, dan linksaf en vervolgens de
tweede straat rechtsaf, Geldersekade. Houd het
water aan uw rechterhand en loop rechtdoor.
2	Loop ter hoogte van de Bantammerbrug linksaf
de Binnen Bantammerstraat in en ga aan het eind
rechtsaf, Lastageweg. U loopt hier tegen een
muurschildering aan van een knalgroene jungle.
3	Loop terug in de richting waar u vandaan kwam
en ga rechtsaf, Oude Waal (water aan uw linkerhand).
4	Loop door tot de Montelbaanstoren en ga
rechtsaf, Oudeschans. Loop rechtdoor op deze
straat (u passeert een brug) en ga rechtsaf op de
Korte Keizersstraat. Loop deze uit (heet verderop
Keizersstraat) tot u op de Nieuwmarkt bent.
5	Op de Nieuwmarkt linksaf, de Sint Antoniesbreestraat in. Hier hangen in vitrines wisselende
kunstwerken.
6	Loop rechtsaf de Nieuwe Hoogstraat in en ga iets
verderop linksaf, Zanddwarsstraat.
7	Loop door op de Zanddwarsstraat tot het water,
vervolgens rechtsaf op de Raamgracht tot u op
een T-splitsing komt. Ga daar linksaf (Kloveniersburgwal) en meteen rechtsaf, de brug over.
8	Loop rechtdoor (Rusland), steek de brug over en

vervolg uw weg (Sint Agnietenstraat). Aan het
einde linksaf (Oudezijds Voorburgwal) en meteen
rechtsaf, het Makelaarsbruggetje over.
9	Loop rechtdoor via de Sint Barberenstraat en ga
op de Nes rechtsaf. Loop deze uit tot het
kruispunt met de Damstraat en sla daar linksaf.
10	Steek de Dam over en ga rechtsaf de Nieuwendijk
in en vervolgens de eerste linksaf: Gravenstraat.
Hier vindt u aan uw rechterhand drie lijsten
waarin regelmatig nieuwe kunstwerken opduiken.
11	Loop door op de Gravenstraat en ga de eerste
straat linksaf: Eggertstraat. Loop voor het paleis
langs en ga rechtsaf, Paleisstraat.
12	Vervolgens tweede straat linksaf: Spuistraat.
Aan uw rechterhand ziet u het met kunst
beschilderde Vrankrijk, een voormalig gekraakt
woon- en werkpand.
13	Vervolg de route via de Spuistraat en ga rechtsaf
de Raamsteeg in. Loop steeds rechtdoor tot u bij
Wolvenstraat 16 bent. Aan uw rechterhand ziet u
het kunstwerk ‘De kleine jongen’, gemaakt door
de Iraanse broers Icy & Sot. Er zijn ook versies van
dit kunstwerk te zien in Berlijn, Los Angeles en
New York.
14	Vervolg uw route via de Wolfstraat (heet verderop Berenstraat) en ga na de brug (Berensluis)
rechtsaf op de Prinsengracht (water aan uw
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Woord
zoeker

• ADRIAAN

• KWABBERNOOT

• ASTERIX

• LEBBIS

• BABBEL

• LUIGI

Alle woorden in deze
puzzel
• BILLIE
hebben te maken met
bekende
• BOLLIE
duo’s inclusief de oplossing.
• CLYDE

• MARIO

• ROMEO

• ROMULUS
Puzzel

De woorden die verstopt zijn• inDE GIER
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Straatkunstwalhalla

rechterhand). Loop steeds rechtdoor, onder meer
via de Kees de Jongenbrug.
15	Ga linksaf naar de Bloemgracht en meteen
rechtsaf: Eerste Leliedwarsstraat.
16	Loop door tot u op de kruising komt met de
Tuinstraat. Ga linksaf de Tuinstraat in, aan uw
rechterhand ziet u bij een speelpleintje een grote
muurschildering: de slotregel van een gedicht dat
is geschreven door de indertijd 7-jarige Lisa van
der Schouw voor een project over spelen in de
stad. Kunstenaar Piet Parra gaf de tekst vorm.
Het volledige gedicht gaat als volgt: ‘Ik speel in
de stad met jou. Ik speel in de stad met de kou.
Ik speel in de stad, met alles wat er bestaat.’
17	Loop terug in de richting waar u vandaan kwam
en loop de Tuinstraat uit tot u weer bij de
Prinsengracht bent. Aan uw rechterhand ziet u
het 11 meter hoge kunstwerk van The London
Police, die met potloden en stickers straatkunst
maken om ‘vreugde en liefde te verspreiden’.
18	Vervolg uw route over de Prinsengracht met
het water aan uw rechterhand, u passeert de
Noordermarkt. Ga aan het einde rechtsaf de brug
over, dan meteen linksaf (Papiermolensluis,
verderop Korte Prinsengracht).
19	Ga iets verderop rechtsaf, Haarlemmerstraat.
Loop deze uit tot de Singel. Loop nog een klein
stukje rechtdoor en ga daarna linksaf, schuin
naar beneden onder de Prins Hendrikkade door.
Loop over de fiets-/voetgangersbrug terug naar
Centraal Station.

Nog niet genoeg gezien? Neem dan
pont F4 (de meest linker pont) vanaf
Amsterdam Centraal Station naar de
NDSM-werf. Speuren naar street art is
hier bepaald niet nodig, want je strui
kelt er bijna letterlijk over. Gewoon een
kwestie van je neus achterna lopen dus.
Met als kers op de taart STRAAT, het
museum voor graffiti en street art,
gevestigd in een voormalige scheeps
loods van 8000 m². Alle kunstwerken
– stuk voor stuk van indrukwekkend
formaat - zijn in en speciaal voor het
museum gemaakt. Meer informatie is
te vinden op straatmuseum.com.
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het diagram kunnen van links
• naar
DE MUNNIK
rechts staan, van rechts naar links,
• bene
DREESMANN
van boven naar beneden, van
den naar boven of diagonaal.• Door
FLUITSMA
alle woorden weg te strepen (letters
• GARFUNKEL
mogen vaker dan één keer gebruikt
worden) blijven er een paar letters
• GEER
over. Deze vormen, van links naar
• GRIJPSTRA
rechts en van boven naar beneden,
een woord. Gevonden?
• JANE
Mail de oplossing voor 15 mei naar:
• JERRY
puzzel@pc.nl en maak kans op
het boek ‘Je bent niet alleen’,
van Isa Hoes & Merlijn Kamerling.
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Meer weten over graffiti en street
art? Elke zaterdag en zondag
organiseert STRAAT rondleidingen
door het museum.
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MijnPortal

Alles rondom uw afscheid
veilig en overzichtelijk bij elkaar
Met MijnPortal profiteert u daarnaast
van andere voordelen zoals:

• U kunt uw afscheidswensen,
gastenlijst en muziekkeuze
digitaal vastleggen.

• U kunt een gemachtigde aanwijzen
die toegang krijgt tot uw account.

• U kunt alle gegevens van

uw verzekeringen invoeren.

• Alle informatie rondom

uw depositorekening bij
PC Uitvaart is inzichtelijk.

• U kunt altijd en overal bij uw
gegevens.

• MijnPortal is zeer goed beveiligd
en het gebruik is gratis.

MijnPortal informatiedagen
Samen met een medewerker loopt u door de
portal heen en al uw vragen worden beantwoord.

• U krijgt één op één informatie, in uw eigen tempo.
• Als u nog geen account heeft, wordt deze samen
met u aangemaakt.

• U krijgt alle mogelijkheden van MijnPortal te zien.
Wanneer: Donderdag 19 mei en donderdag 9 juni 2022

Meer lezen
over MijnPortal?
Kijk dan op
pc.nl/blogs/
mijnportal

Waar: PC Uitvaart, Ookmeerweg 273, Amsterdam
Aanmelden en meer info: Vóór 13 mei via pc.nl/informatiedagen of 020 580 5055
Heeft u al MijnPortal? Neem dan uw inloggegevens mee.

