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‘ De dood hoort  

bij het leven en 

het leven hoort 

bij de dood’

In deze uitgave o.a.
Gemeentehuis wordt ontmoetingscentrum

Regenbooguitvaart

Terug naar de natuur
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Het maken van bidprentjes voor 
uitvaarten is een katholieke tradi-
tie die stamt uit het einde van 16e 
eeuw. “Toen werden ze nog vóór de 
uitvaart uitgedeeld”, vertelt Peter. 
“Het bidprentje diende dan als een 
aankondiging van de begrafenis.” 
Tegenwoordig worden prentjes uit-
gedeeld na de uitvaart en zijn ze een 
aandenken aan de overleden persoon. 
Ook is het geloof minder nadrukkelijk 
aanwezig dan voorheen het geval was. 
“Vroeger stonden de prentjes helemaal 
vol met religieuze teksten. Nu komt er 
vaak een tekst op over het leven van 
de overledenen. Dat vind ik zelf veel 
interessanter.”

Zo’n twintig jaar geleden begon 
Peter al met verzamelen. Hij beheerde 

de stamboom van zijn familienaam 
en kreeg zo veel bidprentjes binnen. 
“Maar toen begon ik met een eigen 
bedrijf en had ik er eigenlijk geen tijd 
meer voor, dus toen heb ik op een stuk 
of 500 prentjes na alles weggedaan.” 
In 2017 stopte hij met het bedrijf en 
besloot hij zijn oude hobby weer op te 
pakken. “Nu telt mijn collectie ruim 
200.000 prentjes. Dat had ik twee jaar 
geleden nooit verwacht.” Hij ordent alle 
bidprentjes en digitaliseert ze vervol-
gens. Op zijn website kunnen men-
sen zien welke bidprentjes hij heeft. 
“Mensen kunnen dan kopieën aanvra-
gen. Vaak zijn ze dan ook bezig met 
een stamboom of zijn het mensen van 
heemkundeverenigingen. Per week 
scan ik zo’n 25 tot 50 prentjes in voor 

‘Mijn collectie telt zo’n 
200.000 prentjes’

Peter Rongen uit Tienray verzamelt bidprentjes. 

Zijn collectie telt inmiddels zo’n 200.000 

prentjes uit heel Nederland en een aantal uit het 

buitenland. Dat aantal blijft alleen maar groeien. 

“Er komen wekelijks pakketjes binnen uit alle 

hoeken van het land.”

mensen. Ik vind het leuk om op die 
manier te kunnen helpen.”

Peter is niet de enige verzamelaar 
van bidprentjes. “Ik heb ook contacten 
met andere verzamelaars en we wisse-
len zo nu en dan wel wat uit. Voor mij 
zijn vooral de prentjes uit de regio heel 
belangrijk, en de prentjes van mensen 
met mijn familienaam.” Hij wisselt dan 
ook regelmatig prentjes uit met andere 
verzamelaars. “Maar geen handelaars”, 
benadrukt hij. “Bidprentjes worden 
ook verkocht, maar ik wil geen geld 
verdienen aan andermans leed. Het is 
echt een hobby voor mij.” Hij voegt toe: 
“Mijn hobby kost me zelfs geld doordat 
ik verzendkosten vaak vergoed en door-
dat ik moet betalen voor mijn dataser-
ver en website.” Met zijn hobby wekt 
Peter veel sympathie bij andere mensen. 
“Deze week stond PostNL bij mij voor 
de deur met een enorm pakket. Ik zei 
nog: ‘Ik heb niks besteld, hoor’, maar het 
bleek een enorme doos prentjes te zijn. 
Het moest met een steekwagen naar bin-
nen worden gebracht, de doos was bijna 

niet te tillen. Zo komen er wekelijks pak-
ketjes binnen.”

Zo’n 30.000 prentjes heeft Peter 
inmiddels op zijn website staan. 
“Nog 170.000 te gaan dus, en dat worden 
er alleen maar meer”, lacht hij. Zijn ver-
zameling kent prentjes uit Nederland en 
het buitenland en de prentjes variëren 
van prentjes uit de 19e eeuw tot prent-
jes van dit jaar. “Er zitten wel een aantal 
zeldzame bij”, zegt hij. “De oudste die ik 
heb bijvoorbeeld, dat is een prentje uit 
1817, van iemand die in 1751 is gebo-
ren.” Ook zitten er vaak bijzondere ver-
halen achter een bidprentje. “Zo heb 
ik een prentje dat meer een boekje is. 
In dat boekje staan allemaal foto’s van de 
levensloop van de betreffende mevrouw. 
Ook heb ik één prentje van zes meisjes 
die bij een oorlogsramp om het leven 
zijn gekomen. Dat vind ik ook een heel 
bijzondere.”

Meer informatie over de verzameling 
van Peter is te vinden op  
www.doodsprentje.nl

Verzamelaar van bidprentjes

 Het oudste plaatje stamt uit 1817

Brienshoekweg 6 | 5809 EW Leunen | 0478 - 51 52 21 | info@briensveld.nl

Een mooie herinnering
is zoveel waard...
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Gemeentehuis

ontmoetingscentrum

Waar in het verleden de gemeenteraad van de gemeente 

Grubbenvorst knopen doorhakte, inwoners een 

geboorte aangaven en vergunningen werden verleend, 

worden over een half jaar afscheidsdiensten gehouden, 

net als themamiddagen en lezingen. 

Het voormalige gemeentehuis wordt momenteel flink 

onder handen genomen. In het voorste monumentale 

deel komen huurappartementen voor bijvoorbeeld 

expats. Het achterste deel, aangebouwd in de jaren 

80, wordt een ontmoetingscentrum met de naam 

Saldersbron.

 “Momenteel is ons uitvaartcen-
trum in Grubbenvorst nog gevestigd 
in Baersdonck”, vertelt uitvaartonder-
nemer Bob Noten. “Dat deel huren we 
en we weten dat we daar naar verloop 
van tijd weg moeten. We waren dus al 
langer op zoek naar een andere loca-
tie, hebben er nog zelfs over gedacht 
De Baersdonck te kopen met een aantal 
andere ondernemers. Uiteindelijk heeft 
Dichterbij de ruimte zelf verder in 
gebruik genomen. Ook had ik interesse 
in het gemeentehuis, maar in mijn een-
tje was dat niet te doen en ik had toen 
ook geen concreet plan.” Deze optie 
was dus eigenlijk al van tafel, totdat 
ondernemer Theo Clevers hem twee 
jaar geleden benaderde met de vraag of 
Bob interesse had het pand samen met 
hem te kopen. 

Het gemeentehuis van 
Grubbenvorst, dat er sinds 1938 staat, 
was sinds 2001 niet meer in gebruik 
als raadshuis. Het deed tot najaar 
2016 dienst als dependance voor het 

gemeentehuis in Horst, toen dat werd 
verbouwd. In 2017 besloot gemeente 
Horst aan de Maas het pand te koop 
aan te bieden. Geïnteresseerden kre-
gen de mogelijkheid hun plannen in te 
dienen. Uit de vijf ingediende plannen 
koos het College van B&W uiteindelijk 
voor het plan van Noten en Clevers 
om aan de voorkant van het pand 
appartementen te realiseren voor de 
tijdelijke verhuur en de achterzijde te 
gebruiken als uitvaartcentrum. Geen 
alledaagse combinatie. “In het begin 
kregen we ook wel vaker de opmer-
kingen: ‘wat moet een ijsverkoper met 
een begrafenisondernemer?’”, beaamt 
Noten lachend, die toegeeft dat hij ook 
wel even perplex stond toen wethou-
der Bob Vostermans hem belde met 
het nieuws dat hun plan was uitgeko-
zen. Het worden echter twee aparte 
ondernemingen, benadrukt hij. Met 
elk een eigen voordeur en een eigen 
huisnummer. “Het gebouw is in tweeën 
gesplitst. 

Het was de droom van Theo om 
aan het plein iets te doen, dus daarom 
gaat hij het voorste deel ontwikkelen 
en neem ik de aanbouw in gebruik.”

Doordat de vergunningsprocedure 
iets meer tijd in beslag heeft geno-
men dan vooraf werd verwacht, is 
Noten pas enkele maanden geleden 
kunnen starten met de verbouwing. 
Zijn motto is thuis voelen en verbin-
den. Het gebouw moet een ontmoe-
tingscentrum worden, waar meer dan 
alleen uitvaartdiensten gehouden kun-
nen worden. “Daarom vind ik het zo 
belangrijk om in het centrum van een 
dorp te zitten. De Baersdonck ligt ook 
centraal. Een nabestaande maakte een 
keer de opmerking: ‘ik vind het zo fijn 
dat mam nog onder de mensen is.’ 

Het oude gemeentehuis telt drie 
verdiepingen. “In de benedenruimte 
komen straks vier rouwkamers, die 
24 uur per dag toegankelijk zijn. 
Daarnaast komen er een verzorgings-
ruimte en een gemeenschappelijke 
ruimte voor kleinere uitvaarten. 
Op de begane grond komen onder 
andere de kantoren voor het perso-
neel, een spreekkamer, een toonzaal 
en een stilteruime. Ook komt er een 
vergaderruimte, die tevens gebruikt 
kan worden door andere organisa-

ties, zoals verenigingen uit het dorp.” 
In de voormalige raadszaal op de 
eerste verdieping is plek voor grotere 
uitvaartdiensten. 

“Daarnaast wil ik de mogelijkheid 
bieden om lezingen en themamiddagen 
te organiseren. Daar willen we binnen-
kort al mee beginnen. Ja hoor, gewoon 
tijdens de verbouwing. Het voordeel is 
dat de bovenste verdieping een kwestie 
is van opnieuw inrichten. Beneden is 
meer werk.” 

De naam Saldersbron is ontstaan 
uit een brainstormavond met een aan-
tal dorpsgenoten. “Onder de Kerkstraat 
loopt de Salderbeek, die bij de kerk 
weer aan de oppervlakte komt, uitein-
delijk mondt deze bij Lottum uit in de 
Maas. Daarnaast staat bron synoniem 
voor leven. We vonden dit dus een 
passende naam.” Noten verwacht in 
maart volgend jaar het nieuwe cen-
trum te kunnen betrekken, maar heeft 
geen haast. “Wat ik hoop is dat het 
uiteindelijk een plek wordt waar men-
sen zich op hun gemak voelen en hun 
verhaal kwijt kunnen, zowel bij leven 
als afscheid.”

 Thuis voelen en verbinden

wordt
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Uitvaartdienst voor LGBTIQ+’ers

Regenboog

uitvaart
Glenn van Kreij (27) uit Venray is een uitvaartondernemer die regenbooguitvaarten begeleidt. Dit wil zeggen dat de LHBTIQ+ 

(lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer +) regenbooggemeenschap bij hem terecht kan voor het regelen van een 

uitvaart. Volgens Glenn is de behoefte groot en kan hij als gelijkgestemde zich beter inleven in hun wensen. “Ik heb een voorliefde 

voor diversiteit en wensen in mijn werk.”

Als een huisarts niet de overtuiging heeft dat een patiënt op een natuurlijke 
manier is gestorven, schakelt hij de forensisch arts in. Ook bij dodelijke ongeval-
len en misdrijven wordt de forensisch arts ingeschakeld. Indien dit in Midden- en 
Noord-Limburg gebeurt, wordt Jeroen van Gastel of een van zijn vijf collega’s opge-
roepen. Zij bepalen de aard en oorzaak van overlijden.

Het komt volgens Van Gastel wekelijks voor dat hij een lichaam moet onderzoe-
ken. Het werk van een forensisch arts wordt bijna altijd uitgevoerd in samenwer-
king met de politie. “Wij snijden niet in een lichaam, wij doen uitwendige schouw. 
Een stethoscoop gebruiken wij niet, de persoon in kwestie is al dood. Wij gebruiken 
onze ogen, handen en neus. Ook een CT-scan of bloed- en urinetesten kunnen hel-
pen bij het vaststellen van de doodsoorzaak. Wij praten ook met de familie van het 
slachtoffer om achtergronden van de doodsoorzaak op te vangen.”

Volgens Van Gastel beoordeelt hij met zijn vijf collega’s ongeveer 450 lichamen 
per jaar. In sommige gevallen is het lichaam zo verminkt dat de identiteit van de 
persoon moeilijk te ontdekken is. “In dat geval kan je een persoon identificeren door 
bijvoorbeeld gebit, tattoos, littekens of dna. Ik zie soms zaken die te maken hebben 
met moord, verkrachting of mishandeling. Het is soms net CSI Venlo.”

Als tiener wilde Van Gastel naar de zeevaartschool, maar werd afgekeurd op 
zijn ogen. “Ik was brildragend. Nou, daar ging mijn droom. Ik hou van nadenken, 
puzzelen en met mijn handen bezig zijn. Daarom ben ik de opleiding tot basisarts 
gaan volgen.” In 1985 zette Van Gastel vanuit de GGD het forensisch artsenteam op. 
Vanuit de politie lag er al langer een verzoek voor een forensisch arts. “Na tien jaar 
ben ik met het werk gestopt. Ik wilde wat anders en ben toen begonnen als medisch 

‘De dood

hoort bij het leven

en het leven hoort
bij de dood’ 

Jeroen van Gastel (64) uit Baarlo is forensisch arts, ook wel 

lijkschouwer, van beroep. Dagelijks beoordeelt hij of iemand op 

natuurlijke of onnatuurlijke wijze is gestorven. In zijn carrière 

zag hij duizenden lijken. “Ik ben niet gauw onder de indruk.”

adviseur bij VGZ en heb nog bij Top-Care Health Venlo Service gewerkt. In 2008 
besloot ik om weer als forensisch arts aan de slag te gaan. Dit keer als zelfstandige, 
ik wilde niet meer voor een werkgever werken.” 

Inmiddels heeft Van Gastel in zijn carrière duizenden lijken gezien. “Daar lig ik 
niet van wakker en droom er ook niet van. Ik vind mijn baan heel leuk, omdat het 
werk gevarieerd is. Een doodsoorzaak die niet voor de hand ligt, is het leukste klusje 
in mijn werk. Ik moet samen met de forensisch opsporing van de Politie de puzzel-
stukjes op de juiste plek leggen.”

 Volgens Van Gastel is het niet te zeggen in welk gebied de meeste mensen op 
onnatuurlijke manier sterven. Wel wordt het team veel ingezet bij treinaanrijdin-
gen met een dodelijk afloop. Toch vindt Van Gastel dat niet het meest gruwelijke in 
zijn werk. “Het lichaam is niet meer als zodanig herkenbaar. Het is vooral smerig en 
gruwelijk wanneer een lichaam volledig tot ontbinding is overgegaan. Het komt wel 
eens voor dat een lichaam vijf maanden in huis ligt, waardoor het lichaam of voor 
een deel gemummificeerd is of geheel ontbonden. Ik heb wel eens een lichaam gezien 
waarvan de schedel zichtbaar was en de ingewanden naar buiten kwamen. Dan voel 
ik me ook wel vies als ik thuis kom en stap ik meteen in de douche. Daarna ga ik 
weer rustig de krant lezen.”

Ondanks dat Van Gastel niet gauw onder de indruk is van een lijk, vindt hij wel 
moeilijk wanneer een kind overlijdt. Het verdriet van de familie is op dat moment 
erg groot. “Ik ben natuurlijk niet van steen. Er spelen veel emoties bij het overlijden 
van een kind. Ik kan dan ook verdrietig zijn en het er best moeilijk mee hebben, 
omdat het indruk maakt. Het overlijden van een kind raakt me meer dan wanneer 
een 95-jarige in het ziekenhuis overlijdt. Maar ik zeg altijd: ‘De dood hoort bij het 
leven, en het leven hoort bij de dood.’”

Toch bestaat het werk van een forensisch arts niet alleen uit lijkschouwen. 
50 procent van het werk bestaat uit het behandelen van arrestanten op het politiebu-
reau. “Het is wettelijk verplicht om mensen, die in verslaafde of verwarde toestand 
op het politiebureau arriveren, te checken of ze in staat zijn om in een cel te zit-
ten. Een forensisch arts bepaalt dat en zonodig wordt diegene naar een ziekenhuis 
gebracht. Ook komt er veel administratie bij ons werk kijken. Alles moet goed gedo-
cumenteerd worden.”

Glenn begon dit jaar via Stichting Roze Uitvaart met het begeleiden van regen-
booguitvaarten in Limburg en regio Nijmegen. De stichting bestaat uit twaalf 
leden, waarvan volgens Glenn de meeste niet actief zijn in de regenboogbranche. 
“Deze leden komen ook niet allemaal uit de scene en daar ben ik geen voorstan-
der van. Ik vind het belangrijk dat de uitvaartbegeleider de wegen kent en op zijn 
minst verbinding heeft met de community. Een hetero uitvaartondernemer matcht 
bijvoorbeeld niet in zijn gedachtegang met iemand uit de regenbooggemeenschap. 
LGBTIQ+’ers hebben behoefte aan gelijkgestemden, iemand die zich beter in hun 
wensen en zorgen kan verplaatsen en inleven. LGBTIQ+’ers hebben een eigen kijk 
op het leven. Ik vind het woord roze uitvaart ook niet de lading dekken, vandaar dat 
ik het regenbooguitvaart noem.”

‘LGBTIQ+’er zijn niet bezig met de dood’

Daarom wil Glenn regenbooguitvaarten meer onder de aandacht brengen en de 
stichting mogelijk nieuw leven inblazen. Hij merkt dat er wel degelijk behoefte is 
aan regenbooguitvaarten. “LGBTIQ+’ers leven en genieten van het leven. Ze zijn 
minder met de dood bezig, terwijl ik juist merk dat de community hulp kan gebrui-
ken, omdat zij vaak niet bezig zijn met administratie en wetgeving na de dood.” 
Diverse wensengesprekken lopen, maar een echte regenboogdienst heeft Glenn nog 
niet begeleid. Hij merkt dat Nijmegen er wel meer voor open staat dan Limburg. 
“In Nijmegen is er op het gebied van regenbooguitvaarten veel te halen. Ik moet er in 
Limburg veel voor doen om het onderwerp onder de aandacht te brengen.”

Hokjes plaatsen

Ondanks dat de uitvaarten specifiek voor een bepaalde doelgroep zijn bedoeld, 
vindt Glenn niet dat hij de community in hokjes plaatst. Volgens hem is hij er juist 
voor iedereen. “Twee dames zeiden in het begin tegen mij dat ze het onzin von-
den dat ik regenbooguitvaarten wilde begeleiden. ‘Dat duw je ons toch juist in een 
hokje, we hebben al genoeg aan ons hoofd’, zeiden ze. Toen heb ik ze verteld dat ik 
het vanuit een positief oogpunt benader en dat ik de drempel lager leg. Ik probeer de 
vooroordelen los te laten en open te staan voor hun ideeën. Regenbooguitvaarten 
zijn ontstaan uit behoeftes.” Volgens Glenn zit er weinig verschil in een regenboog-
uitvaart vergeleken met een alledaagse uitvaart. “Het is geen voorkeursbehandeling”. 

Wat hij wel merkt is dat mensen uit de de LGBTIQ+scene gevoeliger zijn. “Zij heb-
ben expliciete wensen die nog gedetailleerder en extravaganter kunnen zijn. Dit zit 
hem in bijvoorbeeld woorden in een speech of in aankleding van de dienst. Het komt 
ook wel eens voor dat mensen vragen om een roze rouwauto. Maar dat komt meestal 
voor bij kinderen, in het algemeen. Omdat ik zelf homoseksueel ben en naar mijn 
wensen rondom mijn eigen uitvaart kijk, kan ik me goed inleven in de wensen van 
de regenbooggemeenschap. Na onze gesprekken zijn mensen heel blij. Het voelt voor 
hen heel bevrijdend, omdat ze soms in een beklemmende situatie zitten. Ze vinden 
het fijn als iemand daar begrip voor heeft. En ik heb altijd al iets willen betekenen 
voor de regenbooggemeenschap, omdat er veel discussie over deze scene is en er iets 
moet veranderen.”

Bij het horen van een roze uitvaart wordt vaak gedacht aan de aanwezigheid van 
kleuren. Toch is dit niet het geval legt Glenn uit. “Een regenbooguitvaart is vooral 
vaak in het wit, dit is een onzijdige kleur. En door deze kleur kan niemand vergeten 
worden. Vaak zie je wel regenboogvlaggen naast de kist. Ook worden de uitvaarten 
op neutrale locaties gehouden.”

Diversiteit

Voor Glenn is vooral de diversiteit aan mensen, culturen en geloven een reden 
om zijn vak uit te oefenen. Glenn heeft naar eigen zeggen een voorliefde voor diver-
siteit. Zo zag hij joodse, hindoeïstische en islamitische uitvaarten voorbijkomen. 
“Veel mensen hebben angst om te sterven, maar Joodse mensen hebben er vrede mee 
als iemand sterft. Ze vertrouwen op de Heer en zijn dankbaar.” Volgens Glenn is het 
voor Hindoes niet gewenst om emoties te tonen bij de openbare crematie, omdat de 
ziel losgelaten dient te worden. “Tijdens hindoeïstische uitvaarten zie je veel kleur. 
Zij eren de overleden persoon voor en tijdens de uitvaart.” In de islamitische cultuur 
gaat het rouwproces er weer anders aan toe. “Een moslim wordt snel begraven zodat 
de ziel niet hoeft te lijden. Er is veel respect en liefde voor de overledene. Samen zijn 
is bij het rouwproces belangrijk. Ik kan me herinneren dat het gezang tijdens een 
islamitische bij mij door merg en been ging. Het was een indrukwekkende uitvaart. 
Ik kan echt genieten van de diversiteit in mijn werk, het is elke keer een nieuwe 
ervaring. Het is bijzonder om te zien hoe ieder op zijn eigen manier rouwt.”
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In het dierenuitvaartcentrum van 
Ria kunnen alle huisdieren gecremeerd 
worden. Haar idee voor het uitvaart-
centrum ontstond een paar jaar gele-

den. “Ik heb zelf ook altijd honden 
gehad en die liet ik altijd cremeren”, 
vertelt Ria. “Maar daarbij miste ik een 
beetje het huiselijke.” Ze was zelf werk-

zaam bij een uitvaartcentrum voor 
mensen en besloot eens te gaan kijken 
wat de mogelijkheden waren voor 
een dierenuitvaartcentrum. “Ik ben 

De Boxmeerse Ria van der Heijden opende 

drie jaar geleden het Dierenuitvaartcentrum 

Venray in Oostrum.  

Mensen kunnen hun huisdier daar laten 

cremeren en er op een waardige manier 

afscheid van nemen. 

dueel te laten cremeren. “Dan is er wel 
mogelijkheid tot het teruggeven van de 
as. Mensen kunnen die dan bewaren in 
een urn of uitstrooien. Dat kan bij ons 
op het uitstrooiveldje, maar bijvoorbeeld 
ook op een plek waar ze veel kwamen 
met hun huisdier.”

Als mensen hun huisdier in het die-
renuitvaartcentrum willen laten creme-
ren, vindt Ria het heel belangrijk om ze 
persoonlijke aandacht te geven. “Het dier 
wordt hier opgebaard, mensen kunnen 
hun eigen muziek kiezen en eventueel 
foto’s afspelen bij het afscheid”, legt Ria 
uit. “Huisdieren kunnen heel veel bete-
kenen voor mensen. En dan gaat het niet 
alleen om honden en katten, maar ook 
om konijnen, hamstertjes, papegaaien 

en cavia’s”, legt ze uit. “Baasjes hebben 
er veel steun aan om op deze manier 
afscheid te nemen van hun huisdier.” 

Voor Ria zelf is het werken in het 
dierenuitvaartcentrum dan ook vooral 
heel dankbaar werk. “Als het dieren zijn 
die ik zelf gekend heb, zoals de hond 
van vrienden of zo, dan kan ik het wel 
moeilijk vinden”, vertelt ze. “Maar ik 
vind het vooral heel fijn om een huisdier 
een waardig afscheid te kunnen bieden. 
Dat geeft me voldoening. Daar doe ik het 
voor.”

Dierenuitvaartcentrum Venray

‘Ook huisdieren 

verdienen
een waardig 

afscheid’

Voor een waardig afscheid 
van uw dierbare ’maatje’

in een sfeervolle  
en huiselijke omgeving

www.dierenuitvaartcentrumvenray.nl 

24/7   |   06 208 902 15#kempencreëert

Kempen creëert

lokale verbinding

 Dieren verdienen een waardig 
afscheid, ze zijn steeds meer 
een lid van het gezin

gaan informeren, eerst bij de gemeente 
Boxmeer, maar daar zagen ze het niet 
echt zitten. Toen vond ik in Venray een 
plekje en hier was de gemeente wel heel 
enthousiast.”

Er zijn nog veel mensen die hun 
huisdier achter laten bij de dierenarts. 
Ria denkt dat mensen dit nog vaak doen 
vanuit onwetendheid. “Het huisdier 
gaat dan weg voor destructie. Als men-
sen daar over nadenken, vinden ze dat 
vaak toch niet zo’n fijn idee. Gelukkig 
denken steeds meer mensen er dus ook 
wel echt over na en zien ze de mogelijk-
heden die er zijn om hun huisdier een 
waardig afscheid te geven.” Voor Ria is 
dat de voornaamste drijfveer. “Ook die-
ren verdienen dat, ze zijn steeds meer 
een lid van het gezin.”

Er zijn verschillende soorten crema-
ties. Zo kunnen mensen ervoor kie-
zen om hun huisdier collectief te laten 
cremeren. “Dan wordt het dier met 
meerdere dieren tegelijk gecremeerd 
en krijgen de mensen geen as terug”, 
legt Ria uit. De meeste mensen kiezen 
er echter voor om hun huisdier indivi-
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Het is herfst op natuurbegraafplaats Weverslo. 
Een uitgestrekt bos rond een landgoed met veel den-
nenbomen die voor de oorlog zijn aangeplant om 
de steenkoolmijnen te stutten die in deze contreien 
aangelegd zouden worden. Daartussen veel jon-
gere aanplant van eiken, beuken, elzen en vogelkers. 
De pasgevallen regen doet het bladerdek glim-
men, waartussen paddenstoelen hun kop opsteken. 
Directeur Gé Peterink houdt kantoor in een klein 
houten gebouw bij de entree dat hij warmstookt met 
hout. “Jawel, dat is duurzaam”, legt hij uit. “Ik heb geen 
aansluiting op gas, ik verbruik geen fossiele brand-
stoffen. Het is een efficiënte kachel met een goede 
verbranding en het is hout uit dit bos.” Het natuuron-
derhoud levert meer dan genoeg hout op. De natuur 
staat voorop bij elke beslissing die genomen wordt. 
Dus de bouwmaterialen voor het houten gebouw 
komen ook van dit terrein. “Daar heeft geen vracht-
auto voor hoeven rijden.”

Houten grafzuil 

Het terrein rond het landgoed is meditatienatuur, 
legt Peterink uit wanneer we naar buiten gaan. “Het is 
natuur om een wandeling te maken en tot rust te 
komen.” Hierop is het natuuronderhoud gebaseerd: de 
aanleg van paden en de aanplant van andere, streek-
eigen bomen en struiken. Hier en daar staat tussen 
de bomen een houten grafzuil. Een kunstig uitgesne-
den dier of een eenvoudig houten kruisje. Net als de 
persoon die er begraven ligt, is wordt ook dit houten 

teken langzaam opgenomen door de natuur. In een 
verzakking, een paar meter van het pad, liggen een 
paar takken, gedecoreerd met sierfruit. Een grafzuil is 
nauwelijks meer terug te vinden, toch wordt hier nog 
iemand herdacht.

Synthetische kleding

Weverslo in Heide is een natuurbegraafplaats die 
qua oppervlakte de helft uitmaakt van het tien hec-
tare grote landgoed. Het bestaat nu bijna tien jaar. 
Hier wordt begraven met respect voor de natuur en 
dienend aan het natuurbelang, legt Peterink uit. 

Vandaar dat er strikte eisen worden gesteld aan 
degenen die zich hier willen laten begraven. Er mogen 
alleen materialen mee die vergankelijk zijn. Geen syn-
thetische kleding dus. En geen metalen beslag op de 
kist en geen kist van spaanplaten bestaande uit chemi-
sche verbindingen. Weverslo was daarmee de eerste 
natuurbegraafplaats die zulke strikte eisen stelt.

Crematie

Een natuurbegraafplaats past helemaal in de tijd, 
legt Peterink uit. Duurzaamheid staat bij velen steeds 
meer centraal, dus ook als het om de dood gaan. 
Maar het past ook bij de huidige maatschappij waar de 
binding met instituten als kerken, begrafenisonderne-
mingen en kerkhoven aan belang inboeten. Een graf 
op een traditioneel kerkhof moet er netjes bijlig-
gen. De steen schoongewassen, liefst een beetje mooi 
aangeplant en nog een vers boeketje. “Daar is steeds 

Wie na de dood letterlijk 

terug wil naar de 

natuur, kan terecht op 

natuurbegraafplaats 

Weverslo in Heide bij 

Venray. Begraven is 

ondergeschikt aan de 

natuur. Een graf gaat dus 

niet ten koste van, maar 

levert juist een bijdrage aan 

het ecologisch evenwicht 

van onze planeet.

minder behoefte aan. Voor de meesten is dat de belangrijkste reden om te kiezen 
voor crematie.”

Eeuwigheid

Op Weverslo wordt de mens volledig teruggegeven aan de natuur. Voor de eeu-
wigheid. Dat is juridisch volledig dichtgetimmerd, vertelt Peterink. “Als de bom 
valt, houdt alles op. Maar onder normale omstandigheden is en blijft dit natuur.” 
Het bestemmingsplan van dit gebied is natuur, daaraan toegevoegd is de bestem-
ming begraafplaats. “Dus ook juridisch is het begraven ondergeschikt aan de natuur.” 
Bomen kappen om iemand te kunnen begraven is dus niet aan de orde. “Het enige 
dat hier gebeurt is natuuronderhoud.” 

Een graf wordt nooit gedolven. Een grafrecht op Weverslo is voor de eeuwig-
heid. “Dus als ons bedrijf stopt, failliet gaat of verkocht wordt, blijft het recht om hier 
te mogen rusten. Daar kan niemand aankomen.” Het is individueel vastgelegd met 
degenen die hier begraven liggen. “Dus als over 150 jaar de gemeente hier een woon-
wijk of industriegebied wil vestigen, moeten ze eerst van het bestemmingsplan af én 
van de bestemming voor begraafplaats. Daarboven moeten ze met alle nabestaanden 
alle overeenkomsten individueel juridisch gaan ontbinden.”

Vergankelijkheid

De rust is dus juridisch verankert. Niemand hoeft hier te komen om het graf 
te onderhouden. Hier verzet niemand zich tegen de vergankelijkheid. Integendeel, 
hier is iedereen gelijk ongeacht geloof en iedereen wordt gelijkelijk opgenomen in 
de natuur. Wie toch behoefte heeft een graf te bezoeken, kan dat. Zonder naar een 
kerkhof te hoeven gaan waar je vooral met de dood wordt geconfronteerd.  
En met je eigen nalatigheid wanneer het graf van je dierbaren er niet netjes bij-
ligt. Weverslo is allerminst een kerkhof. De graven liggen verspreid door het bos 
en zijn natuurlijk ingebed. “Bij het graven houden we rekening met de bomen, de 
wortelgroei en de boomsystemen.” Omdat natuurbeheer voorop staat, moeten gra-
ven ook verspreid liggen. Wie hier ligt mag rusten. Het is goed zo, ook als niemand 
je graf bezoekt. En wie toch een graf wil bezoeken, maakt een wandeling door de 
natuur.

Terug naar de
natuur

 Wie hier ligt mag rusten
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Op weg naar een nieuwe balans 
Op weg naar een nieuwe balans na een ingrijpend verlies van bijvoorbeeld een dierbaar 

persoon, gezondheid, relatie, baan, toekomstperspectief, na verlies van jezelf,  van grip 

op je persoonlijke en/of professionele leven, organisatieveranderingen.

Hoe ga je om met dat wat er niet meer is?

Ik bied professionele begeleiding met een 

persoonlijk benadering.

Vergoeding via ziektekostenverzekering 

mogelijk, check de polisvoorwaarden.

Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom

06 15 13 75 69 info@jacquelinehuijs.nl

www.jacquelinehuijs.nl

Wil je blijven?

Als rauwe pijn van het gemis

diepe krassen zet in mijn toch al gewonde hart.

als ‘hard werken’ er voor zorgt

dat ik niet hoef te voelen.

En als ik dan toch hard werk en ontwijk

jij met me meeloopt en me ondersteunt als ik zó moe ben.

En als ik wéér vertel over dat wat er niet meer is en ik zó mis

en jij blijft en luistert, elke keer weer.

Als ik het niet meer weet en er alleen maar vragen zijn

en jij weet dat het niet gaat om oplossingen en antwoorden.

Als ik lach, geniet en plezier heb

en ik mag in je ogen blijven kijken zonder schuld

En als ik stil val, apathisch en afwezig ben

en jij blijft en wacht tot ik weer terug kom.

Als ik wispelturig en ‘niet te volgen ben’

en jij geduldig wacht op mijn volgende zet.

Als ik me door alles en iedereen verlaten voel

en jij gewoon aanwezig bent en blijft.

Als ik, behalve verdrietig, ook bang en boos ben

en jij me geruststelt en me uitnodigt om ook dát in te sluiten.

Als ik onbegrip, onmacht of oordeel zie in de ogen van de ander

en jij naar me kijkt en me ziet zoals ik ben.

Als ik me schaam of schuldig voel omdat het zooo lang duurt

en ik me bij jou veilig voel en mijn tijd mag nemen.

Jacqueline
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Memorial

Laat een afscheid een 
mooie herinnering zijn
Een memorial om uw dierbare te herdenken kan zo waardevol zijn. Wij dragen een beetje bij 

aan uw rouwverwerking.

Onze zaal is uitermate geschikt om 

uw dierbare te herdenken.

U kunt hem inrichten zoals u dat wilt, 

zo persoonlijk mogelijk maken. U kunt gratis 

gebruik maken van een geluidsinstallatie, 

beamer en scherm. Wij hebben een aparte 

ontvangstruimte voor de naaste familie.

U kunt het afscheid compleet maken met 

een koffietafel, koffie met gesmeerde 

broodjes of koffie met cake, precies zoals 

Hoofdstraat 74   5864 BH Meerlo

0478-691283

u dat wilt. Bijna alles is mogelijk bij ons. 

Wij  proberen om aan zo veel mogelijk 

 wensen te voldoen.


