
 

Mooie lezing over je eigen 

wensen voor een heel 

“Persoonlijke Uitvaart.”                                                           

 

Achter tranen van verdriet 

schuilt de glimlach  

van de herinnering! 

                                                                                                                                                     
Donderdag 1 november ’18 verzorgde Edith Kloppers 

van Aker Uitvaarten een hele mooie lezing voor ons in 

de Pekhoeven over alle mogelijke manieren hoe jij 

persoonlijk je eigen Uitvaart zou willen zien. Begraven 

op maat! Van te voren kan je alles vast laten leggen 

zodat de familie niet hoeft te denken hoe of wat 

moeten wij het doen? En dat met alle emoties en 

verdriet. Ook ben je niet verplicht de uitvaart te laten 

verzorgen door je “uitvaartverzekering!” Je hebt het 

recht zelf te kiezen wie 

het voor jou “op maat” 

mag doen! Ook de plaats 

mag je zelf kiezen en de “as” mag overal uitgestrooid 

worden!                                                                             

Nederland heeft een lange traditie van begraven en 

cremeren. Wanneer iemand overlijdt moet het begraven 

minimaal ná 36 uur gebeuren en maximaal op de 6de  

werkdag, de dag van overlijden niet meegerekend. 

Ieder land heeft zijn eigen regels. Zonder het 

vaststellen van overlijden door een arts kan er géén 

aangifte gedaan worden bij de gemeente en kan een 

begrafenisondernemer niets beginnen, niemand mag 

dan aan het lichaam komen. Is er geen familie of 

iemand die het wil regelen dan doet de Gemeente het en valt het onder de 

burgermeester. Het lijk wordt dan altijd gecremeerd, dat is het goedkoopst.  

 



 

35 jaar voor Christus waren hier de 

Hunebedden, een soort 

massagraven van grote 

opgestapelde stenen waar aarde 

overheen ging, nog steeds te 

bezichtigen in Drenthe . Later 

werden er kelders gegraven.  In de late Bronstijd werden de lijken verbrand, maar 

dat werd later door Karel de Grote verboden. De “gegoede burgers” mochten hierna 

in de kerk begraven worden. Wanner iemand dan overleed werd hij “bijgezet” in het 

graf, je moest dan natuurlijk wel geld hebben, de deksel werd dan weer gelicht maar 

daar kwam dan zo’n  enorme stank naar boven van al die lijken die lagen te 

ontbinden dat daar de uitdrukking  ‘Rijke stinkerd’ vandaan kwam!                                                                                                                               

In 1914 kwam bij ons het 1ste crematorium, Westerveld Driehuizen genaamd, bij de 

ouderen wel bekend. Door de leegloop van de kerken vervallen er allerlei tradities 

zoals de diepgaande gesprekken met de pastoor, nu is dat een belangrijke taak voor 

degene die de begrafenis leidt en gelukkig zie je tegenwoordig heel veel vrouwen in 

deze branche die daar zeer geschikt voor zijn! Het is geen mannenwereld meer! Alles 

wordt “transparanter” zo ook het kostenplaatje en alles wat er omheen moet 

gebeuren. Het is ook niet meer zo 

“eng!” om over de dood te praten. 

Voor de familie een hele rust want die 

hoeven maar te bellen en alles wordt 

uit handen genomen van het begin 

tot het einde zoals de laatste wens 

was van de overledene. Zij kunnen 

met het “rouwproces” beginnen 

zonder zorgen!                                                                                         

De Natuurbegraafplaatsen zijn heel 

populair nu, je kunt daar nooit 

geruimd worden maar wel vooraf uitzoeken en bespreken                                                                                 

Op deze plek heb je dus wèl voor EEUWIG RUST!   

 

 

Erna bedankt Edith voor de mooie lezing met een bos 

bloemen. Het is toch weer fijn om weer eens over deze 

emotionele zaken na te denken en niet alsmaar 

“voorruit te schuiven!”          

 

Marijke. 

 



 

 

 


