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De Memorial Cube. Afbeelding: Wil Joosten 

Een kubus van vier bij vier bij vier meter, 
waarin plaats is voor 3300 bolvormige urnen, 
die via een chip en een code met een 
smartphone tevoorschijn getoverd kunnen 
worden. De begraafplaats Tongerseweg krijgt 
de allereerste Memorial Cube. 

De gemeentelijke gunning is binnen; de bouw 
van de Cube en software begonnen. De 
Maastrichtse ondernemer Wil Joosten toont 

zich ronduit opgetogen: „Na vier jaar van voorbereiding kunnen we eindelijk echt beginnen.” Hij 
hoopt zijn Memorial Cube in Maastricht in maart in gebruik te kunnen nemen op de begraafplaats 
aan de Tongerseweg, die momenteel wordt getransformeerd tot rouw- en gedenkpark. „De Cube is 
een wereldprimeur voor Maastricht.” 

Voordelen 

De voordelen zijn legio, zegt hij: een Cube neemt veel minder ruimte in beslag dan een urnenmuur, 
het is goedkoper voor de consument, het is beter voor het milieu omdat naar verwachting minder as 
buiten de begraafplaats wordt uitgestrooid en de begraafplaats wordt aantrekkelijker voor 
bezoekers. „Ik kan geen enkel nadeel bedenken. We hebben hier een echte win-winsituatie te 
pakken.” 

Wil Joosten.  Foto: Harry Heuts 

Van huis uit is Joosten IT’er en via het busbedrijf van zijn vader 
rolde hij zo’n twintig jaar geleden het rouwvervoer in. „De meeste 
grote uitvaartondernemers hebben geen eigen wagens en 
schakelen speciale auto’s in voor rouwstoeten. Zodoende heb ik al 
lang contact met ze; ik heb geleerd hoe ze denken en lever hun nu 
software. Ze zijn enthousiast over de Memorial Cube, net als 
crematoria en diverse gemeenten waar we inmiddels contact mee 
hebben.” 

Uitvinder 

Zo’n vier jaar geleden ontmoette Wil Joosten uitvinder Antoine 
Leenders uit Brunssum: hij is de feitelijke bedenker van de Cube, 
met 256 cilinders waarin 3300 bolvormige urnen kunnen worden 
ondergebracht. „Maar hij ontbeerde de digitale- en branchekennis 

om het daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.” Die expertise heeft Joosten wel. Hij ontwikkelde de 
Memorial Cube tot een soort ‘levend’ grafmonument. Elke urn bevat een unieke chip die 
softwarematig gekoppeld is aan een overledene. Nabestaanden kunnen de urn via een invoerlade 
bijplaatsen in het grafmonument. 



De urnen kunnen worden gepersonaliseerd naar eigen wens en nabestaanden kunnen er eventueel 
een webprofiel van de overledene aan koppelen voorzien van levensverhaal, foto’s, film en geluid. 
„In feite is het een zwaar beveiligd metalen opslagsysteem, voorzien van een hoop techniek.” 

Aantrekkelijker 

Volgens Joosten worden de meeste urnen thuis bewaard. „Voor nabestaanden die de as niet langer 
thuis willen of kunnen bewaren maar deze ook niet willen uitstrooien, biedt de Cube ook een 
uitkomst.” 

Urnenmuren worden steeds minder populair en ze nemen veel ruimte in beslag op begraafplaatsen. 
Gemeenten tobben met hun begraafplaatsen, die vaak een negatieve exploitatie kennen, en meestal 
niet goed zijn ingericht voor mensen die voor een crematie kiezen. „Ze proberen deze weer 
aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De begraafplaats Tongerseweg is natuurlijk al prachtig, 
maar nu die wordt uitgebreid met een herdenkingsbos wordt het daar alleen maar fraaier, een echt 
gedenkpark, voorzien van diverse soorten asbestemmingen. Daarin past de Memorial Cube 
fantastisch.” 

Het herdenkingsbos met de Memorial 
Cube op het nieuwe gedeelte van de 
begraafplaats Tongerseweg.  Foto: Wil 
Joosten 

De bouw- en exploitatiekosten komen 
voor eigen rekening; hiervoor wordt 
een concessieovereenkomst gesloten 
met Maastricht. Ook volgt overleg met 
de Welstandscommissie over de 
uiterlijke vormgeving van de kubus: 
„Hier in Maastricht worden het 
waarschijnlijk wanden van Franse 
kalksteen, met daarin fossielen die 

verwijzen naar het verleden in de regio.” 

Er zijn inmiddels contacten met diverse gemeentes waaronder Valkenburg over de plaatsing van een 
Memorial Cube op de begraafplaats aan de Cauberg. En met verschillende voetbalclubs: „Die krijgen 
vaak verzoeken van supporters: of hun as mettertijd kan worden uitgestrooid op het veld. Daar 
kunnen de verenigingen natuurlijk niet op ingaan. Maar als je nu een kubus bij het veld kunt 
plaatsen, waarin de as van overleden supporters wordt bewaard? We hebben gepitcht bij Roda JC, FC 
Utrecht en PSV en doen dat binnenkort bij Feyenoord.” 

 

De Memorial Cube.  Foto: Wil Joosten 


