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AFSCHEID ✶

Heb je vragen aan Elise en Martine  
over een uitvaart? 

Je kan hart & ziel uitvaarten altijd 
bellen en een vrijblijvende afspraak maken.  

Een eerste oriëntatiegesprek is zonder kosten.
(023) 820 0920 of kijk op

www.hartenzieluitvaarten.nl
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Begraven of cremeren?
Niet iedereen heeft al nagedacht over wat hij of zij wil na overlijden. Wordt 
het begraven of cremeren? Wat is het minst belastend voor het milieu vragen 
steeds meer mensen zich af. Martine en Elise van hart & ziel uitvaarten zetten de 
verschillen op een rij.

“Bij een begrafenis heb je met het graf een vaste plek waar je naar toe kunt gaan. Voor 
velen geldt dat als een groot voordeel”, vertelt Martine. “We merken dat begraven voor 
jonge mensen vaker een optie is. Als een ouder uit een gezin met kleine kinderen komt te 
overlijden, is het prettig voor de familie om bij een graf samen te komen. De kosten van een 
graf maken een begrafenis wel duurder dan een crematie.”

As versmelt met de omgeving. Elise: “Bij begraven hebben nabestaanden meer het gevoel 
dat iemand nog ergens is, het lichaam ligt nog in de kist. Bij cremeren bestaat dat gevoel 
minder, het lichaam heeft een heel andere vorm gekregen. Na het verstrooien van de as 
ontstaat er natuurlijk ook een bijzondere plek om heen te gaan, maar as gaat meer op in de 
omgeving.”

Belasting voor het leefklimaat. “Wat is het beste voor het milieu vragen mensen 
ons steeds vaker”, merkt Elise op. “Dat is een hele moeilijke vraag, daar kunnen wij geen 
antwoord op geven. Cremeren gebeurt meestal op gas, en er komen giftige stoffen vrij in 
de atmosfeer. Bij begraven blijft er niets over van de kist als die van natuurlijk materiaal is 
gemaakt, maar kleding, gebruikte medicijnen en andere stoffen in een lichaam zorgen wel 
voor verontreiniging. De ene methode is niet perse milieuvriendelijker dan de andere.”

Alternatieven. Martine: “Een nieuw alternatief wat opkomt is resomeren, het lichaam 
onder hoge druk op laten lossen in een vloeistof. Het staat alleen nog niet vast of het 
duurzaam is, er blijft een zuur over wat niet te hergebruiken is.” Elise voegt toe: “In België 
doen ze proeven met humusatie. De overledene wordt zonder kist bovengronds begraven 
in een wade van natuurlijk materiaal.” Martine: “Waar je voor kiest hangt af van hoe je in het 
leven staat. Elke keer zien wij weer evenzoveel mensen evenzoveel overwegingen. Dat maakt 
ons werk juist bijzonder.”

BLOEMSTILLEVEN
Rosalinde van Ingen Schenau laat zich 
inspireren door de zeventiende-eeuwse 

bloemstillevens en 
vanitasschilderijen 
waarin de 
vergankelijkheid 
van het leven 
centraal 
staat. Ze maakt 
gedenkmonumenten 
op maat. Meer info: 
www.memorosa.nl

KEI
Na een 
begrafenis kan 
het lang duren 
voordat er een 
grafbedekking is. 
Vraag iedereen 
die naar de 
begrafenis komt 
om een (zelf 
gevonden) kei mee te nemen en daar hun 
naam op te schrijven. Leg de stenen rondom 
het graf. Zo is de overledene nog even 
omringd door alle mensen die hem of haar 
lief waren.

TUINTJE OP DE KIST
De weelderige afscheidstuintjes van 
Nicoline Koek zitten vol wilde en kleurrijke 
bloemen die losjes zijn geschikt. Nicoline 
gebruikt veel ranken, twijgjes, knopjes en 
varens uit eigen tuin en verstopt de stelen 
van bloemen niet. De tuintjes lijken te 
dansen in de wind. Meer informatie op 
www.afscheidstuintjes.nl.


