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Op 27 maart 1914 overlijdt te Schiedam, op 95 jarige leeftijd, Dr. C.J. Vaillant.
De hoogbejaarde dokter was in september van het jaar daarvoor nog persoonlijk aanwezig geweest
bij de opening van het eerste crematorium in Nederland (Westerveld te Velsen).
Dr. Vaillant was in 1874 een van de oprichters van de
Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding (thans
Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie) en tot 1898
bijna voortdurend lid van het hoofdbestuur.
Hij was voorstander van crematie vanwege de hygiëne, de
piëteit en vooral vanwege het vrijheidsbeginsel.
Naar aanleiding van de opening van het crematorium op 27
september 1913, wordt in het blad van de vereniging “Berichten
en Mededeelingen” de aanwezigheid van Dr. Vaillant als volgt
beschreven: “Staande voor den lijkoven, gaf hij zijn vreugde te
kennen de plaats nog te aanschouwen, waar hij hoopte dat zijn
stoffelijk overschot op Vaderlandsche grond zou worden
verascht”.
Tot dat moment werden Nederlanders gecremeerd in Duitsland,
zoals bijvoorbeeld de schrijver Multatuli (E. Douwes Dekker) in
Gotha.

Dr. C.J. Vaillant 1818-1914
Bij testament laat Dr. Vaillant vastleggen dat hij, hoewel
de Nederlandse Wet daartoe op dat moment geen
mogelijkheden biedt, na zijn overlijden in het
Crematorium te Velsen gecremeerd wenst te worden.
Op 1 April 1914, om 16.50 uur wordt het lichaam van
Dr. C.J. Vaillant ingevoerd in de crematieoven. Om
18.30 uur was het proces voltooid, waarna om 19.10
uur de as uit de oven werd genomen. De crematie had
120 liter olie verbruikt. Al deze gegevens zijn nauwkeurig bijgehouden op het formulier van het crematorium, dat als crematienummer het nummer “ 1 “
draagt.
Dr. C.J. Vaillant heeft als eerste gecremeerde in
Nederland de toon gezet voor een vorm van
lijkbezorging, welke vandaag gekozen wordt door meer
dan 60% van onze bevolking.

Urn van Dr. Vaillant in het
Crematorium Westerveld

In 1997 besluiten de crematoria in Nederland om de opbrengsten van verzamelde metalen onder te
brengen in een gemeenschappelijk fonds ter ondersteuning van goede doelen. Dit fonds, inmiddels
genoemd naar de eerste persoon die in Nederland werd gecremeerd, staat onder het beheer van het
bestuur van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). De werkwijze van het Dr. C.J. Vaillant
Fonds kan als volgt worden beschreven.

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden en bevat een algemene beschrijving over de
activiteiten van de aanvragende organisatie. Bij iedere aanvraag horen de Statuten, Uittreksel Kamer
van Koophandel, een projectplan met het doel en uitgebreide financiële onderbouwing, met
vermelding van het bedrag dat wordt gevraagd als ondersteuning door het Fonds.
Criteria waaraan moet worden voldaan:
- Iedere als ANBI erkende organisatie of een door de overheid erkende instelling zoals ziekenhuizen
en scholen kan het Fonds om financiële ondersteuning vragen;
- De donatie is bestemd voor een concreet uit te voeren project;
- Er ligt een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg en/of maatschappelijk doel;
- Het project heeft een regionaal (zo mogelijk nationaal) karakter, waarbij een geografische spreiding
door heel Nederland wordt nagestreefd aangaande de te ondersteunen projecten;
- Alleen projecten binnen Nederland worden ondersteund, projecten in het Caribisch gebied
( Bonaire, St. Eustacius en Saba) worden niet ondersteund.
- Project mag nog niet gestart zijn en moet binnen één jaar na toekenning gerealiseerd worden;
- Het project mag niet commercieel van aard zijn;
- Restauraties van religieuze gebouwen, molens, kastelen en vergelijkbare cultuurhistorische objecten
komen niet in aanmerking voor een donatie;
- Aantoonbaar kunnen maken in een, ondertekend, financieel verslag dat de donatie 100% ten goede
komt aan het doel van het project;
- Er is geen limiet aan het aantal aanvragen dat men indient. Bij een eventueel ontoereikend
beschikbaar budget kan het feit dat men al vaker een succesvolle aanvraag gedaan heeft, reden zijn
tot een afwijzing. Elke aanvraag moet opnieuw voorzien van alle benodigde stukken ingediend
worden;
- Er wordt maximaal 15 keer voor vergelijkbare aanvragen gedoneerd waarbij iedere donatie de
€2.000 niet overschrijdt.
- Personeelskosten komen niet voor donatie in aanmerking. Voor materiaal- en onderzoek –en
montagekosten wordt wel gedoneerd;
Bij elke aanvraag wordt er getoetst of er geen groeperingen uitgesloten worden.
Het bestuur stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het besluit. In het geval van toekenning
wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van hetgeen door het Fonds verwacht wordt aan
tegenprestatie, zoals dankbrieven voor de crematoria en de details van de financiële verantwoording.
Besluiten van het bestuur tot afwijzing dan wel de hoogte van de donatie staan niet ter discussie. De
aanvrager kan wel gewezen worden op eventuele punten welke hebben geleid tot afwijzing
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