
 

 

“WEE JE GEBEENTE” 
 

- HET LOT VAN HET LIJK TUSSEN DOOD EN EEUWIGHEID - 
 

Excursie / minisymposium dinsdag 27 januari 2009 

 

 

De Chemie Historische Groep van de KNCV organiseert in samenwerking met de 

Rotterdamse Chemische Kring een themamiddag rond begraven en cremeren met bezichtiging 

van een museum, crematorium en een markante begraafplaats. In presentaties worden op 

serieuze maar luchtige wijze de chemische, technische en sociale aspecten van uitvaart, 

begraven en cremeren aan de orde gesteld. 

 

Museum en begraafplaats 

De Oosterbegraafplaats in Amsterdam (30 ha) is in 1892 ontworpen door landschapsarchitect 

L.Springer. Park en gebouwen in karakteristieke stijl zijn inmiddels Rijksmonument. 

Omvangrijke restauraties- waarbij het park grotendeels in de oorspronkelijke staat werd 

teruggebracht – zijn recent voltooid. 

In de vroegere directeurswoning (ook 1892) is Uitvaartmuseum Tot Zover gevestigd. Hierin 

wordt aandacht gegeven aan de begrafenis- en crematierituelen in verschillende culturen en 

geloofsrichtingen. Ook is er een uitgebreide verzameling grafzerken, uniformen, lijkkoetsen, 

dodenmaskers, crematieresiduen, rouwkleding enz. , nader geíllustreerd met foto- en 

filmmateriaal. 

 

Presentaties 

In het confessionele Nederland van de vorige eeuw hebben de voorstanders van 

lijkverbranding zich lange tijd het vuur uit de sloffen moeten lopen voordat crematie werd 

geaccepteerd. Guus Sluiter, (direkteur van het Uitvaartmuseum) vertelt dat het heel wat 

voeten in de aarde had om de strijd der overtuigingen te beslechten. 

 

Na het overlijden wordt aan het lijk postmortaal zorg verleend. Het soigneren vergemakkelijkt 

afscheidnemen en rouwverwerking. Over de technische en wettelijke (on)mogelijkheden in de 

thanatopractie (de behandeling die het ontbindingsproces tijdelijk vertraagt en 

besmettingsgevaar doet wijken) kan Bas de Leng (Cura Mortu Orum) ons meeslepend 

onderhouden. 

 

Gerard Stout (Noordelijke Hogeschool) vertelt ons in geuren en kleuren over de complexe 

afbraak van de in het lijk verpakte koolhydraten, vetten en eiwitten in vruchtbare aarde. 

 Voer voor biochemici. 

 

De techniek van lijkverbranding is eeuwenoud. Volgens Harre Kayen (expert 

afvalverbranding APME) gaat het nu schoon en netjes, met robuuste technologie en kloeke 

chemie.  

“Wie vuur stookt moet ook de rook verdragen”. Milieuridders hebben zo hun bedenkingen. 

 

 



Programma: 

 

12.30 – 13.30  Ontvangst in het museum met koffie / thee 

  Bezoek aan begraafplaats (op eigen gelegenheid) 

  Bezoek aan museum (op eigen gelegenheid) 

 (Museum en begraafplaats reeds vanaf 11 uur geopend) 

13.30 – 14.00 “Het crematorium heeft lang in de kou gestaan” (sociale geschiedenis 

van de lijkverbranding in Nederland) 

  Drs. G. Sluiter 

14.00 – 14.30 “Tussen de Dood en de Uitvaart” (thanatopraxie in Nederland) 

 B. de Leng 

14.30 – 15.00 Pauze 

15.00 - 15.30 “De chemie in de kist en onder de zerk” (een levendig gebeuren) 

  Drs G.H.W.J. Stout 

15.30 – 16.00 “Het lijk en de klimaatsverandering” (chemie en techniek in het 

crematorium)  

 Dr. A.H.M. Kayen 

16.00 – 17.00 “Ooit voor een heter vuur gestaan?” Intropracticum/ crematoriumbezoek 

 “Blussen met vuurwater” (Borrel – voor eigen rekening-) 

 

 

Verdere gegevens: 

 

Wanneer: Dinsdag 27 januari 2009 (ca 12 – 17 uur) 

Waar: Oosterbegraafplaats / Uitvaart Museum “Tot Zover” 

Kruislaan 124 

1097 GA Amsterdam 

020-6940482 

Bereikbaarheid: Zie http://www.totzover.nl/index.php?page=bereikbaarheid 

Toegang: Alleen voor leden Chemie Historische Groep en Rotterdamse  

Chemische Kring 

Lid worden? Neem contact op met Harre Kayen (0180 614775) of info@kayen.nl 

Kosten deelname: € 9.85 (excl entree museum), voor CHG leden, bij inschrijving te voldoen 

€ 9.95 (excl entree museum), voor RCK leden, bij inschrijving te voldoen  

Toegang museum: € 4.50 (normaal € 5.50), aan de museumkassa te voldoen. 

(Met Museumkaart is de entree gratis) 

Inschrijving: Door overmaken vóór 15 jan van Uw bijdrage op 30.54.14.801 t.n.v. 

A.H.M. Kayen / CHG te Barendrecht en tevens via info@kayen.nl 

(om U snel te kunnen bereiken in geval van overtekening). 

Aantal deelnemers: Max. 30 personen 

Overtekening: Inschrijving op volgorde betalingsbinnenkomst. 

Bij overtekening ontvangt U bericht –mits Uw (email)adres bekend is-  

en worden de deelnemersgelden automatisch teruggestort. 

Vragen? Neem s.v.p. contact op met Harre Kayen. 

Bij voorkeur telefonisch (0180-614775) of eventueel via info@kayen.nl 

Verdere achtergrond: http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nieuwe_Ooster#Geschiedenis 

http://www.denieuweooster.nl/ 
http://www.uitvaartmuseum.nl/ 
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