
Bergen ■ Op de overlijdensdag,
op de verjaardag of zomaar. Wan-
neer Richard Roozen (44) uit Ber-
gen naar het graf van zijn broertje,
zusje, vader of moeder gaat, voelt
het even alsof hij bij hen is. 

Zijn moeder ligt begraven in
Heemstede, daar is de begraaf-
plaats van zonsopgang tot zonson-
dergang open. En zijn vader ligt in
Haarlem, daar zijn de deuren van
tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s
middags geopend. Richard: „Na je
werk is die dus al gesloten. Als je
een bloemetje wilt leggen, gaat dat
soms dus gewoon niet.” 

Goed gevoel
Met hem moeten er veel meer
nabestaanden zijn die hier tegen-
aan lopen, denkt Richard. Daarom
komt hij met een oplossing. „Ik
kwam op het idee toen mijn zusje
een keer een bloemetje had neerge-
legd bij mijn vader. Ze stuurde een
foto naar me; het ligt er weer goed
bij. Het was netjes en dat gaf me
een goed gevoel. Ook al had ik
daarvoor niet zelf gezorgd.” 

Richard heeft onlangs de service-
dienst ’Bloemetje op het graf’
opgericht, zodat hij hetzelfde kan
doen voor anderen. „Geen bloemen
voor tijdens een uitvaart, maar
voor daarna.” Nabestaanden kun-
nen een bos bloemen bestellen,
Richard legt die dan op het graf,
zorgt dat alles er weer netjes bijligt
en stuurt daarna een foto door.

Hij heeft zelf diepe dalen ge-
kend, vertelt Richard. Toen hij 10
jaar was verloor hij zijn zusje, rond
zijn twintigste zijn broertje. Bei-
den zijn overleden aan een nier-
ziekte, ze werden niet ouder dan 1
en 7 jaar.

Of juist hij door dit verlies de
behoefte voelt om dit werk te
doen? Richard haalt zijn schouders
op. „Ik weet het niet. Ik ben er wel
op jonge leeftijd mee geconfron-
teerd. En ik heb het verdriet wel
gehad, al heb ik de dood van mijn
broertje en zusje minder bewust
meegemaakt.” 

Klap
Het echte gemis kwam pas toen
zijn vader in 2013 overleed. Zijn
moeder overleed twee jaar later aan
kanker. „De dood van mijn vader
was echt een klap. Hij was plots
van de trap gevallen. Mijn moeder
was ziek, naar haar einde kon ik
echt toeleven, daarop kon ik me
voorbereiden.” 

Dat betekent overigens niet dat
het makkelijk was. De muziek
uitkiezen voor de uitvaart lukte
Richard niet, dat was te confronte-
rend. „Het gemis is heel erg. Vanaf
het moment dat je ouders overlij-
den ben je alleen op de wereld.

Tuurlijk, ik heb mijn gezin wel.
Maar je hebt niemand om mee te
praten over je herinneringen van
vroeger. Je kunt nooit meer iets aan
ze vragen. Mijn vader heeft de
kleine nooit gekend. Met hen is
een stukje van mij doodgegaan.
Het is zo definitief. En dat blijft zo
tot je zelf doodgaat.”

Hij vindt troost op de begraaf-
plaats. Als hij bij het graf van zijn
moeder staat, heeft hij het gevoel
dat hij echt even bij haar is. Vlak na

haar overlijden ging hij elke vrij-
dag even langs. „Ik werkte daar
toen nog in de buurt, maar soms
liep ik er wel door te stressen.”

Dat hij straks ook bij het graf
van overledenen staat die hij nooit
heeft gekend, vindt hij niet gek.
„Voor mij voelt het niet raar. Ik
snap dat je dat kunt denken, want
je besteedt wel iets persoonlijks
uit, maar de foto die ik daarna
opstuur maakt het persoonlijk. En
uiteindelijk ben jij wel degene die

het regelt.” Richard maakt er ook
wel een momentje van. „Ik doe net
zoveel mijn best als bij mijn eigen
moeder. Ik veeg de bladeren van
het graf, maak het netjes en leg het
bloemetje neer. Ik vind het een
mooi idee dat ik de zorg van ie-
mand anders op mij kan nemen.” 

Avonduren
Omdat hij net is gestart, rijdt hij
eerst zelf door het hele land. Dat is
nu nog wel te combineren met zijn
andere werk – hij repareert spee-
lautomaten – wat vaak ’s avonds
gebeurt. Zijn bloemboeketten haalt
hij bij zijn vaste bloemist. „Als het
een succes wordt, willen we onze
eigen boeketten maken. Uiteinde-
lijk willen we ook abonnementen
aanbieden, dat er elke week,
maand of een bepaalde dag in het
jaar een bloemetje voor je wordt
gelegd zonder dat je daarvoor
opnieuw hoeft in te loggen.” 

Hij hoopt dat de bloemenservice
een uitkomst is voor bijvoorbeeld
oudere mensen die slecht ter been
zijn of nabestaanden die ver weg
wonen of net als hijzelf pas langs

kunnen komen als de begraafplaats
al dicht is. „Ik kan me niet voor-
stellen dat het niet gaat lopen. Als
ik wat andere mensen kan helpen,
heb ik eigenlijk al gewonnen.”

INTERVI EW Richard Roozen start servicedienst om andere nabestaanden te helpen

Een bloemetje leggen 
gaat soms gewoon niet
Als Richard Roozen naar het graf van zijn ouders, broertje of zusje wil, is de begraafplaats vaak al dicht.
„Een bloemetje leggen, gaat dan gewoon niet.” Hij begint zijn eigen bloemenservice om andere nabe-
staanden te helpen.
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Richard Roozen brengt een bloemetje naar het graf van zijn zusje, die hij op jonge leeftijd verloor. FOTO’S JJFOTO.NL / JAN JONG
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Website
Op Richards website
www.bloemetjeophetgraf.nl
kunnen nabestaanden bloemen
laten neerleggen voor in totaal
29,95 of 34,95 euro (afhankelijk
van de grootte van het boeket).
Hij legt de bloemen neer op
begraafplaatsen door heel
Nederland, bijvoorbeeld op de
verjaardag of sterfdag van de
overledene.

De bloemen verschillen per seizoen.
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