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WIE ZIJN WE? De Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub) is een organisatie van 
sprekers bij uitvaarten. In onze benadering stellen wij de mens centraal. Dit 
humanistisch uitgangspunt drijft ons in ons werk.  
 
WAT DOEN WE? Wij bieden ondersteuning bij het vormgeven van een passend 
afscheid van een overledene. Samen met de nabestaanden en de uitvaartverzorger 
stellen wij een uitvaartceremonie samen die gebaseerd is op de betekenis die de 
overledene tijdens haar of zijn leven heeft gehad. Hierin komt het unieke van de 
overledene tot haar of zijn recht, evenals de betekenis voor anderen.  
 
HOE DOEN WE DAT? Een van onze sprekers gaat na een overlijden in gesprek met 
de nabestaanden en de uitvaartverzorger om de uitvaart voor te bereiden. We stellen 
in dat gesprek het programma samen: teksten, muziek, rituelen en taakverdeling. 
Tijdens de uitvaart spreken we en kondigen eventuele andere sprekers aan.  
 
HOE BEREIKT U ONS? U kunt ons dagelijks van 9 tot 21 uur bereiken op 

telefoonnummer 0900 – 900 50 30.   
 
In dit 21e BULLETIN treft u een (geanonimiseerd) verhaal van een van onze 
sprekers aan. Het heet Broederliefde en bevat een herinnering aan een uitvaart in 
coronatijd. Verder vertelt Bo Bouman waarom hij spreker bij uitvaarten is geworden.  
 

BROEDERLIEFDE 
 
Neem nou Hans. Hij werd geboren in 
1929. Zijn ouders hadden een klein 
boerderijtje: een paar koeien, een 
varken en wat kippen. Een stukje land 
waarop ze voederbieten en spurrie 
voor het vee verbouwden en 
aardappelen, boekweit en andere 
gewassen voor zichzelf. De boerderij 
werd gepacht en er was meestal maar 
net genoeg geld om de pacht te 
betalen. Regelmatig moest er worden 
geleend bij de verpachter.  
Pas op de lagere school werd duidelijk 
dat Hans een verstandelijke beperking 
had. Hij bleef een paar keer zitten in 
klas 1 en 2 en in de 3e ging hij van 
school. Hans bleef op de boerderij. Hij 
leerde van zijn vader om de koeien te 
melken: rustig met de hand, zoals dat 
toen ging. Verder werd hij sterk en met 

de kruiwagen, de schop en de greep 
kon hij goed overweg.  
Nadat zijn ouders in 1950 en 1955 
overleden waren, heeft zijn jongste 
broer Gerrit de zorg voor Hans 
overgenomen.  
 

Zijn repertoire bestond uit 
klassiekers als ‘De klok van 
Arnemuiden’ en ‘Aan het strand stil 
en verlaten’. 

 
Gerrit was fabrieksarbeider en hij 
moest de boerderij opgeven om de 
schulden van zijn ouders af te lossen. 
Hans heeft daarna noodgedwongen 
een jaar of vijftien, tegen kost en 
inwoning, de koeien gemolken bij hun 
vroegere verpachter en schuldeiser. Hij 
had het daar goed, maar er kwam een 
eind aan toen zijn werkgever overleed.  
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Zo kwam Hans op zijn 40e in een 
instelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Hij was er 
ongecompliceerd gelukkig. Hij mocht 
koeien melken op de zorgboerderij, hij 
kreeg aandacht van medebewoners en 
personeel én hij mocht – op 
hoogtijdagen – op zijn accordeon 
spelen. Zijn repertoire bestond uit 
klassiekers als ‘De klok van 
Arnemuiden’ en ‘Aan het strand stil en 
verlaten’. Broer Gerrit kwam elke 
zaterdag op bezoek met een zakje 
mandarijnen en een stuk chocola. Dan 
spraken ze samen over het weer en 
wat Hans had meegemaakt. Soms 
speelden ze samen een paar 
nummertjes: Hans op de accordeon en 
Gerrit op de trekzak. Daarna ging 
Gerrit weer terug naar zijn gezin.  
Meer dan 50 jaar hebben de twee 
broers zo hun zaterdagen met elkaar 
gedeeld. Toen de coronapandemie 
uitbrak gingen ze er gewoon mee door 
omdat de instelling gelukkig heel lang 
coronavrij bleef. Maar in november 
sloeg het noodlot toe: er kwam corona 
in huis.  
Hans moest op zijn kamer blijven en hij 
voelde zich gekooid en 
doodongelukkig. Een paar weken later 
werd hij ondanks de 
isolatiemaatregelen zelf besmet en een 
week later was hij dood. Hij werd 92 
jaar oud.  
Bij de voorbespreking voor het 
levensverhaal werd de 86-jarige Gerrit 
emotioneel. Met tranen in zijn ogen 
vertelde hij: ‘Weet je wat ik zo erg 
vind? Ik stond daar die laatste 
zaterdag met mijn mandarijnen. Ik 
mocht ze alleen maar afgeven, terwijl 
Hans daarboven in zijn eentje dood lag 
te gaan.’ 
Dit is het beeld dat mij als spreker 
bijblijft van de pandemie: die 
hoogbejaarde, geëmotioneerde man 
met zijn zakje mandarijnen voor zijn 
broer. Machteloos voor een gesloten 
deur… 

BO BOUMAN:  
‘HOE KOM JE DAAR NOU BIJ?’ 

 
Mijn naam is Bo Bouman en als 
iemand mij vraagt wat ik doe, antwoord 
ik trots: “’k ben humanistisch spreker 
bij uitvaarten.’ Een reactie is dan vaak: 
‘Hoe kom je daar nou bij om dat te 
gaan doen? 
Een ongelukkige gebeurtenis werd een 
gelukkig toeval toen mijn ex-vrouw 
vroeg of ik de uitvaart van haar moeder 
wilde verzorgen. We zouden slechts 
met z'n vijven zijn en als er dan ook 
nog niks gezegd zou worden... Ik 
hoefde er niet lang over na te denken.   
Het levensverhaal dat ik vertelde in die 
intieme huiskamer in het crematorium 
leverde bevestigend knikken op en het 
gezelschap hoorde gebeurtenissen uit 
het leven van moeder en oma die ze 
helemaal niet wisten.   
 

‘Hoe kom je daar nou bij om dat te 
gaan doen? 

 
We hadden het idee dat we het goed 
hadden aangepakt. Ik was gelijk van 
m'n angst af dat een klein gezelschap 
ook een miezerige uitvaart zou zijn. Bij 
mij bleef hangen dat ik het een 
uitdaging had gevonden om er iets 
moois van te maken. 
Ik wist van het bestaan van de Hub en 
een week later heb ik me aangemeld. 
Ik stond te trappelen om aan de gang 
te gaan en in eerste aanzet vond ik de 
cursus maar een onnodig oponthoud. 
Dat veranderde snel na de eerste dag. 
Via het schrijven van mijn eigen In 
Memoriam kwam ik weer met beide 
voeten op de grond terecht!  
Ik heb veel kunnen leren van de 
docenten en de collega's en elke keer 
weer pik ik wat op van de 
uitvaartverzorgers waar we mee 
samenwerken.  
Vele uitvaarten verder weet ik zeker 
dat ik een heel zinvolle invulling van 
mijn tijd heb gevonden.  


