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Een nieuwe kijk 
op afscheid 

Midden op het terrein van begraafplaats Zegestede en het cre-
matorium in Roosendaal, staat een markant gebouw: afscheids-
locatie De Vier Jaargetijden. Het gebouw heeft een bijzondere 
vormgeving en bestaat uit veel hout. De warme uitstraling is niet 
iets wat je zou verwachten op een verstilde plek als deze. Het 
recent grondig verbouwde gebouw heeft een ontvangstruimte en 
aula. Maar het doet verder in niets denken aan een pand zoals we 
traditioneel gezien gewend zijn van een dergelijke locatie.

In alle rust
In de meeste crematoria is het gebruikelijk dat de aula en kof-
fiekamer voor slechts een beperkte tijdsduur beschikbaar zijn. 
Een uitvaart is hier onderhevig aan strakke tijdschema’s. Zo 
kunnen er zo efficiënt mogelijk meerdere uitvaarten op één dag 
plaatsvinden. Wanneer je de afgesproken tijd overschrijdt, wor-
den veelal extra kosten in rekening gebracht. “Daar wilden we 
helemaal vanaf”, zegt directeur Annette van de Meene. “Afscheid 
moet je kunnen nemen in alle rust. In een tempo dat bij de familie 
en andere nabestaanden past. Dan moet er niet iemand langs de 
zijlijn op een klokje staan te tikken om te vertellen dat je tijd op 
is.” Bij De Vier Jaargetijden heb je daarom voor een dagdeel de 
beschikking over de volledige locatie. Niet alleen de aula, maar 
alle faciliteiten binnen het gebouw zijn uitsluitend gereserveerd 
voor de genodigden. “Er komt niet alvast een andere familie 
de foyer binnen, terwijl u in de aula bezig bent met het laatste 
gedeelte van de afscheidsceremonie”, vertelt medewerker  
Kimm Lips.  

Alles naar wens
Uitvaarten zijn de laatste jaren steeds persoonlijker geworden. 
Het concept van De Vier Jaargetijden omarmt deze ontwikkeling 
duidelijk. Niet alleen de werkwijze, maar ook de architectuur 
sluit aan bij een nieuwe kijk op afscheid nemen. De aula grenst 
aan een weelderige vijver. Hierdoor lijkt het alsof je midden in de 
natuur staat, in plaats van op een begraafplaats. De tijdsplanning, 
invulling van de ceremonie, muziek en catering - de nabestaan-
den kunnen alles naar wens inrichten. Op sommige punten zelfs 
letterlijk: zo kan het meubilair worden verschoven naar verschil-
lende opstellingen. Stoelen en banken kunnen geplaatst worden 
met zicht op de vijver, in een omarming rond de kist en in iedere 
andere gewenste opstelling. 

Glazen wand
De in- en uitgang van het gebouw zijn inwisselbaar. De achter-
ingang van het gebouw is met evenveel zorg en aandacht vorm-
gegeven als de voorkant. Na de dienst verdwijnt de kist niet door 
een schimmige zijdeur of dienstuitgang, maar door een giganti-
sche glazen wand. “De hele uitvaart draait om de overledene en 
wat deze voor de nabestaanden betekende. Vaak wordt er aan 
zoiets als de achteruitgang weinig aandacht besteed, het is eigen-
lijk niet meer dan een dienstingang. Maar een uitvaart gáát juist 
om de overledene, die kun je dan toch niet door een zijdeur naar 
buiten rijden? Daarom is wat normaliter de achteringang is, met 
net zoveel zorg ingericht als de ingang”, zegt Annette. De lang-
gerekte glazen schaduwwand is door de kunstenaars van buro 
Ontward voorzien van subtiele en abstracte figuren. Waar deze 
wand van 1001 dingen precies voor staat, laten de kunstenaars 
over aan de fantasie van de bezoeker. 

Volwaardig menu
Ook het aanbod van eten en drinken werd aangepast om bij het 
nieuwe concept aan te sluiten. De catering moest het ‘koffie 
met cake’-niveau ontstijgen. Met een eigen keuken, uitgebreide 
kaart en verschillende arrangementen kan de horeca zich meten 
met een volwaardig restaurant. Luke Rommens, leidinggevende 
horeca, vertelt: “De wensen van de nabestaanden staan altijd 
centraal. Naast reguliere catering, bieden we ook bijzondere en 
uitgebreide arrangementen aan. Deze passen bij het moment van 
de dag en zijn naar wens in te vullen. Dat vergt flexibiliteit, ser-
vicegerichtheid en gastvrijheid.”  

Hetzelfde doel voor ogen
Medewerkers Kimm, Johan en Luke en zijn het erover eens 
dat goed op elkaar ingespeeld zijn van groot belang is om een 

uitvaart naar wens te laten verlopen. “We zijn er voor de nabe-
staanden, niet voor onszelf. We hebben allemaal hetzelfde doel 
voor ogen: het creëren van een buitengewone herinnering”, zegt 
Kimm. Instemmend vult Luke aan: “Je kunt een uitvaart maar 
één keer doen. In heel korte tijd moeten we als team, elke keer 
weer, een prestatie neerzetten. We willen elke uitvaart zo goed 
mogelijk vormgeven. Mensen verwachten een bepaalde kwaliteit 
en service van ons, dit moeten we ook waarmaken. Het is vaak 
wel een uitdaging hoor, de wensen van nabestaanden lopen sterk 
uiteen en veranderen soms nog op het laatste moment. Maar we 
zijn specialist in snel schakelen.” Dagverantwoordelijke Johan 
Boer knikt: “Om er dan op in te kunnen spelen, op de juiste knop-
pen te drukken, om die service ook echt te leveren: dát maakt dit 
werk zo waardevol en bijzonder.” 
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Na het overlijden van een geliefde volgen er voor de nabestaanden een aantal inten-
sieve dagen, zowel op emotioneel als op praktisch vlak. Er moet in deze periode veel 
geregeld worden. In een hoog tempo moeten er allerlei beslissingen worden genomen. 
Op deze zware dagen volgt de uitvaart. Een dag waarin alle emotie samenkomt. Op zo’n 
moment wil je niet met zijn allen in een ruimte staan die kil en onpersoonlijk aanvoelt.  
Bij De Vier Jaargetijden hebben ze dit goed begrepen. De medewerkers werken hier 
samen volgens een nieuwe filosofie, waarin flexibiliteit en gastvrijheid meer dan ooit 
centraal staan. 
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