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voorwoord

voorwoord
Uitvaartbegeleiding – humanistische uitvaartbegeleiding
– gaat om mensen. Vanaf de geboorte gaat het grote
avontuur beginnen: elk mens geeft zelf zin en vorm aan
zijn leven. Mensen sterven en laten – meestal – mensen na
die van hen hielden. Dan komt het moment van afscheid
Leonie Vogels
Voorzitter Stichting
Humanistische Uitvaartbegeleiding.

nemen. Hoe doe je dat?
Voor elk mens geldt vanaf de eerste dag na zijn geboorte de wet
van het leven: hij zal ooit sterven. Hij heeft – daar gaan wij als
humanisten van uit – de vrijheid om dat te doen op een manier
waar hij zelf achter staat. Een grotere uitdaging bestaat er niet.
Hierin ligt de grondslag voor heel die fascinerende wereld van het
menselijk leven: waarin iedereen uniek is. Dat klinkt mooi, maar
soms is de werkelijkheid bikkelhard. Bijvoorbeeld bij het overlijden
van een baby. Of bij een meisje van 15, dat het leven niet aan kon,
of die man van 33 die in de nacht verongelukte. En er is kanker, de
ziekte die niet altijd overwonnen kan worden. Maar ook ‘gewoon’
een voltooid leven. Elk sterven is uniek, net zoals het leven: met
lawaai of stilte.
Afscheid nemen van een mens, van zijn leven: hoe doe je dat?
Vaak weten de nabestaande dierbaren – familie en vrienden –
precies wat ze willen en hoe ze het willen, ook al zijn ze verlamd
door verdriet. Ze voelen zich toch sterk en betrokken genoeg om
zelf vorm te geven aan een afscheidsplechtigheid – begrafenis of
crematie. Maar ze kunnen in deze moeilijke dagen ook een beroep
doen op de sprekers van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. Over heel Nederland verspreid zetten betrokken en gemotiveerde humanistische uitvaartbegeleiders zich in om dit afscheid
van een overleden mens, een dierbare, een eenzame, een jongere
of oudere mee vorm te geven. Ze doen dit vanuit de overtuiging,
dat mensen individueel en uniek zijn, maar dat wij ook dienen te
staan voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij anderen en
onze omgeving. Het is deze dualiteit, die het werkterrein is van
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de Humanistische Uitvaartbegeleiding bij het sterven van een
mens. Ons doel: mede vorm geven aan een plechtigheid, waarin
op waardige wijze afscheid van de overledene wordt genomen en
waarin recht wordt gedaan aan diens geleefde leven, waardoor de
herinnering aan een dierbare levend wordt gehouden.
‘Sprekers bij uitvaarten, de humanistische uitvaartbegeleiding in
beeld’: zo heet dit boek. Al meer dan 65 jaar bieden de sprekers
van de Humanistische Uitvaartbegeleiding ondersteuning bij het
afscheid van een overledene. In dit boek geven vele humanistische uitvaartbegeleiders een inkijk in hun werk, waar zij alleen of
samen met de nabestaanden een passend afscheid verzorgen voor
een overledene: altijd in nauw contact met de uitvaartondernemer.
Centraal in het werk staat het schrijven en uitspreken van een
toespraak over het leven van deze overledene.
In 2014 bestaat de organisatie 10 jaar als een zelfstandige stichting. Dat is de aanleiding tot het uitbrengen van dit jubileumboek,
dat geheel is samengesteld door onze vrijwilligers. In ruim vijftig
bijdragen schetsen zij een beeld van alle facetten van het werk en
de organisatie. Zij schrijven over bijzondere uitvaarten, gesprekken
met de families, redenen waarom ze dit werk doen, gelardeerd met
zelfgeschreven gedichten. Maar het gaat ook over de organisatie,
de geschiedenis, het kwaliteitsbeleid en de coördinatie.
Alle teksten zijn geanonimiseerd: namen van personen of plaatsen
zijn veranderd omwille van de privacy.
Dit jubileumboek is een ‘menselijk en liefdevol’ document geworden. Het is gericht op de leden van de stichting en voor alle
contacten en belangstellenden die meer over het bijzondere werk
van onze organisatie willen weten: ter informatie maar vooral
ook ter inspiratie. Want hoe belangrijk het is om op een goede en
persoonlijke manier afscheid te nemen van onze geliefden, ervaren
de sprekers dagelijks door dankbare reacties als: ‘en zo was hij
precies…’.
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De kern van
deze waarden
is dat de mens
zelf vorm en
inhoud aan zijn
leven geeft

sprekers bij uitvaarten

organisatie

Stichting
Humanistische
Uitvaartbegeleiding
Zelf denken samen leven /
samen afscheid nemen
Omdat je een uitvaart niet
over kunt doen.

Ondersteuning bij uitvaarten
Iedereen heeft te maken met sterfgevallen.
Niet iedereen is echter in staat een passende uitvaart te verzorgen voor een dierbare
overledene. Vaak staan verwarring en
verdriet in de weg, om helder na te denken over hoe de uitvaart eruit moet zien
en wat er in een toespraak gezegd moet
worden. Tegenwoordig willen of kunnen
veel mensen daarbij niet meer terugvallen
op een uitvaart vanuit een geloofsovertuiging. Maar deze mensen hebben wel
behoefte aan een mooi, persoonlijk en
waardig afscheid en kunnen daar professionele en betaalbare hulp bij gebruiken.

Humanistische uitvaartbegeleiders
De ruim 180 professionele en betrokken
vrijwilligers van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding bieden
vanuit negen regionale werkgroepen
ondersteuning bij het vormgeven van een
passend afscheid van een overledene. Deze
humanistisch uitvaartbegeleiders doen dat
door het uitspreken van een persoonlijke
toespraak tijdens de uitvaartplechtigheid
en het meedenken over de inhoudelijke
en/of organisatorische vormgeving van de
gehele bijeenkomst.
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Ook staat het unieke
leven van de overledene
en zijn betekenis voor
anderen centraal

De uitvaartbegeleiders werken vanuit het
humanistische gedachtegoed, maar niet
uitsluitend voor humanisten. De humanistische levensvisie zal ook vaak niet met
zoveel woorden ter sprake komen. Iedereen die van de diensten van de organisatie
gebruik wil maken, kan bij deze uitvaartbegeleiders terecht. In totaal verzorgen zij
op jaarbasis rond de 1600 uitvaarten.

Het levensverhaal en de toespraak
De kern van het werk van de uitvaartbegeleiders is spreken tijdens uitvaarten. In
één of meer gesprekken met nabestaanden
komen herinneringen aan en gevoelens
voor de overledene naar voren. Op grond
van die gesprekken schetst de uitvaartbegeleider een beeld van de persoon om
wie het gaat en schrijft de toespraak. In
de meeste gevallen spreekt de uitvaartbegeleider de toespraak ook zelf uit, vandaar
de benaming ‘spreker’. Het is echter ook
mogelijk dat een nabestaande zelf de door
een uitvaartbegeleider opgestelde toespraak uitspreekt.
Kenmerkend voor de werkwijze van de
humanistische uitvaartbegeleiders is dat
het leven van de overledene centraal staat
inclusief de betekenis daarvan, ook voor
de nabestaanden.

Humanistische waarden
Bij de waarden van waaruit de humanistische uitvaartbegeleiders werken, staan

zelfbeschikking en menselijke waardigheid centraal. De kern van deze waarden
is dat de mens zelf vorm en inhoud aan
zijn leven geeft. De inzet van humanistische uitvaartbegeleiders wordt dan ook
gekarakteriseerd door uitgangspunten
zoals een begripvolle en respectvolle
beschrijving van de overledene en zijn
leven. Verder dient de uitvaart aan te
sluiten bij de wijze waarop de overledene
heeft geleefd. Daarbij worden nabestaanden gestimuleerd om een eigen bijdrage
aan de uitvaart te leveren.
Ook staan het unieke leven van de overledene en zijn betekenis voor anderen centraal en is het adagium dat iedere uitvaart
uniek is. Dat vraagt van de uitvaartbegeleider maatwerk en betrokkenheid.

Alleen spreken of meer?
De uitvaartbegeleider van de stichting
kan naast zijn rol als spreker ook die van
ceremoniemeester vervullen, waarbij de
afscheidsbijeenkomst met een welkomstwoord wordt geopend en met een dankwoord wordt afgesloten. Daarnaast kan
het gaan om het aankondigen van andere
sprekers of een toelichting op de muziek-
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Humanisme in de toespraak
De kenmerken van het humanisme in een toespraak kunnen worden samengevat in de
volgende drie punten:
1.

Sprekers van de HUB stellen de mens centraal: wie was de overledene en wat
betekende hij voor zijn omgeving? Ieder mens en ieder levensverhaal is uniek en
dat wordt in de toespraak met respect rechtgedaan.

2.

Zij vertellen het levensverhaal van de overledene: wie was hij, hoe verliep zijn
leven, wat betekende hij voor anderen? Hierbij kunnen naast zijn kracht ook zijn
zwakke punten – respectvol – aan de orde komen.

3.

De sprekers geven verdieping aan het levensverhaal van de overledene: wat zijn
de grote lijnen achter de feiten? Wat zijn de betekenisvolle verhalen in het leven
van de overledene, de verhalen die er echt toe doen? Wat is de diepere betekenis
van het leven van de overledene? Vanuit welke waarden en
beginselen leefde hij? Welke thema’s en dilemma’s domineerden zijn leven?

De sprekers van de Humanistische Uitvaartbegeleiding voegen met deze drie
bovengenoemde punten een beschouwende dimensie toe aan hun toespraak,
waardoor de deze aan diepgang en waarde wint. En daarmee is tevens de waarde van
de Humanistisch Uitvaartbegeleiding aangegeven.

keuze. Ook wordt de uitvaartbegeleider
soms gevraagd voor de begeleiding van de
uitvoering van rituelen tijdens de dienst.
Bij een begrafenis kan het ook gaan om
het uitspreken van enkele woorden bij het
graf.
Sinds een aantal jaren kent de organisatie
ook het ‘gesprek bij leven’. Deze dienstverlening is voortgekomen uit het feit dat
een groeiend aantal mensen het prettig
vindt om de eigen ideeën en wensen voor
hun toespraak vooraf vast te leggen. In
zo’n gesprek bespreekt iemand die eigen
ideeën en wensen met een uitvaartbegeleider en vertelt hij over zijn leven.

De uitvaartbegeleider legt de verkregen
informatie vast, waarmee tevens de basis
voor een later te schrijven persoonlijke en
passende toespraak wordt gelegd. Voorafgaand aan het schrijven van die toespraak
vindt nog wel een gesprek met de nabestaanden plaats. Daarmee is de cirkel als
het ware rond.
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Bijzondere uitvaart

Een lach
en een
traan
Zo’n vijftien jaar geleden waren
er in Limburg nog niet zoveel
crematies als nu en ik keek er
niet van op om gevraagd te
worden voor een ceremonie op het
kerkhof, voorafgegaan door een
kleinschalige bijeenkomst bij de
uitvaartondernemer.

Liesbeth Quaadgras
Regio Limburg

De overledene was een binnenschipper
van 49 jaar en plotseling bezweken aan
een hartaanval. Binnenschippers leiden
een leven dat vooral draait om werk en
familie. Eventuele vriendschappen worden pas gevormd tijdens een verblijf in
diverse havens en zijn daardoor meestal
maar kort. Vandaar dat de uitvaart intiem
zou worden. Maar omdat het een vrolijke
man was geweest, wensten zijn vrouw en
kinderen iets feestelijks en dus hadden ze
een vrachtautootje met prachtige bloemen
en ballonnen bekleed om daarmee de kist
naar de begraafplaats te vervoeren.
De toespraak in de aula verliep zonder
problemen, de kist werd op de versierde
wagen gezet en de stoet wandelde naar
het kerkhof, een paar honderd meter
verderop. Ik mocht vooraan mee lopen.
Het was paaszaterdag en met het vooruitzicht van een lekker lang weekend lag de
haven van Maasbracht helemaal vol.
De route ging langs die haven en op het
moment dat we de hoek omkwamen trokken alle schippers aan een bel, of drukten
op een knop van hun scheepshoorn. Er
brak een ongelooflijke kakofonie uit die
ons de rest van de weg begeleidde. Ik denk
niet dat ik toen de enige was bij wie de

SPrEkErS Bij UITVAArTEN

er brak een ongelooﬂijke

kakofonie uit die ons de rest
van de weg begeleidde

koude rillingen over de rug liepen. Wat
een planning! Wat een eerbetoon door al
die collega’s!
Op het kerkhof was eveneens een vrolijke
noot aangebracht in de vorm van een net
boordevol ballonnen.
Op het moment dat ik de laatste woorden
wilde uitspreken, gaf een van die ballonnen een harde knal, gevolgd door een
onmiddellijke reactie van de kinderen:

‘Dat was pap!’
Even later ging er een kleurrijke wolk
ballonnen de lucht in. Eentje bleef leeg
achter op het graf.
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organisatie

Geschiedenis van
de Humanistische
Uitvaartbegeleiding
De stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding bestaat tien
jaar, maar de humanistische uitvaartbegeleiding is ouder.

D

e Grieken en Romeinen kennen
al de traditie van de lijkrede. De
verbreiders van het christendom
zien een begrafenis als een uitgelezen
kans hun geloofsleer uit te dragen. De
buitenkerkelijken in Nederland nemen op
een voor hen passende manier afscheid
van hun overledenen. Daarin speelde
uitvaartbegeleiding een rol, en dat is nog
steeds zo. De vrijwilligers van de Stichting
Humanistische Uitvaartbegeleiding van
vandaag richten zich op al die mensen, die
op een eigen – bij hun wensen en behoeften passende – manier afscheid nemen.

19e eeuw
Onder invloed van de strijd tussen
stromingen in de kerk neemt vooral
in Groningen, Friesland en de Drentse
veenkoloniën de ontkerkelijking toe.
Andere stromingen die in de negentiende
eeuw ontstaan, versterken dit proces. Het

socialisme geeft een verdere impuls in
Groningen en de Zaanstreek; ook geven de
vrijmetselarij en de daaruit voortgekomen
vrijdenkersbeweging De Dageraad een
stimulans. Een groeiende groep mensen
voelt zich minder thuis bij de kerkelijke
rituelen behorend bij doop, huwelijk en
begrafenis; die rituelen hebben vaak een
langere geschiedenis dan het christendom.
Het idee van ‘een leven na de dood’ verliest steeds meer terrein. Het humanisme,
zoals we dat nu definiëren, ontwikkelt
zich gestaag.
Het aantal buitenkerkelijke begrafenissen
neemt in het noorden van ons land toe.
Wie er op de uitvaart spreekt, is afhankelijk van de achtergrond van de overledene.
Een socialist, een vrijdenker, een vrijmetselaar, altijd iemand die lokaal of regionaal
en als redenaar bekend staat. Ook kaderleden van vakbonden, politieke partijen en
de geheelonthoudersbeweging zijn steeds
meer actief als spreker.
Min of meer parallel aan deze ontwikkeling van buitenkerkelijke begrafenissen
loopt het streven naar het recht op crematie. Op 1 april 1914 is de eerste crematie
op Westerveld in Driehuis.

sprekers bij uitvaarten

Humanistisch Verbond
Direct na de Tweede Wereldoorlog organiseren buitenkerkelijken en humanisten
zich. Op 31 mei 1945 wordt de Stichting
voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag opgericht, nu bekend
als Humanitas en op 17 februari 1946
volgt de oprichting van het Humanistisch
Verbond. Humanitas en het Humanistisch
Verbond richten zich op de geestelijke
verzorging van de buitenkerkelijken.
Plaatselijke gemeenschappen – afdelingen
– nemen het werk ter hand. In de noordelijke provincies is de uitvaartbegeleiding
onderdeel van het werk van het Humanistisch Verbond. In rest van het land,
maar ook bij het Centraal Bureau van het
Verbond is de humanistische uitvaartbegeleiding nog een ondergeschoven kindje.
In Friesland worden enkele grafredenaars
lid van het Humanistisch Verbond en
treden op uit naam van de humanisten.
Buitenkerkelijke uitvaartbegeleiding gaat
er naadloos over in humanistische uitvaartbegeleiding.
De afdelingen van het Humanistisch
Verbond proberen in de behoefte aan
uitvaartbegeleiding te voorzien. In het
noorden is de vraag te groot voor de
beschikbare mensen, nieuwe aanwas moet
het werk van anderen uit de praktijk
leren. Voor de vergoedingen voor gemaakte kosten – zoals werkverzuim – moet
een oplossing komen. Verder speelt de
bereikbaarheid voor niet-leden parten.
Begin jaren vijftig stellen de noordelijke
gewesten Friesland en Groningen-Drenthe
een commissie in. In hun rapport van
juli 1953 wordt onder andere de aanstelling van een contactpersoon per afdeling
aanbevolen.
Voor de kosten is er het Jan Eisinga Fonds
waaraan nabestaanden kunnen bijdragen.
Het rapport van de noordelijke gewesten
is binnen het Humanistisch Verbond een
belangrijke eerste aanzet geweest om na te

denken over de humanistische invulling
van uitvaartplechtigheden.

Bundeling
Van enige organisatie is nergens in het
land sprake. Het Centraal Bureau verwijst
nabestaanden naar de plaatselijke afdelingen van het Humanistisch Verbond.
In 1960 start in Friesland een werkgroep
‘uitvaartsprekers’. In 1961 vraagt het
Centraal Bureau de namen van uitvaartbegeleiders in het land en stelt het de
Beknopte Handleiding voor uitvaartbegeleiding samen. De treinramp bij Harmelen
in 1962 zet de humanistische geestelijke
verzorging in een ander, positief daglicht.
Het wordt de aanzet tot een voorzichtige
bundeling van de diensten in de verschillende gewesten. In 1962 hebben drie
gewesten een werkgroep uitvaartbegeleiding.
Reclame voor het werk en werving van
vrijwilligers zijn in deze periode nog uit
den boze. Een landelijke raadspersoon
kan desgewenst de opleiding en begeleiding van nieuwe sprekers verzorgen.
De landelijke raadslieden ondersteunen
de geestelijk verzorgers, waaronder de
uitvaartbegeleiders. De gewesten dragen
nieuwe sprekers voor bij het hoofdbestuur
van het Verbond, die hen dan benoemt. In

Wie er op
de uitvaart
spreekt, is
afhankelijk van
de achtergrond
van de
overledene
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De doelstelling is:
organisatie, besturing
en uitvoering van
uitvaartbegeleiding op
humanistische grondslag
1967 zijn er zes provinciale werkgroepen:
Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.

Professionalisering
In mei 1980 wordt in Zeist de eerste
landelijke cursus voor uitvaartbegeleiders
gegeven. De nadruk ligt op de praktische
kanten: de toespraak en het contact met
nabestaanden.
In hetzelfde jaar komt er de Landelijke
Werkgroep Vrijwillige Humanistische
Uitvaartbegeleiding tot stand. Het doel
is: in te kunnen spelen op de wensen en
behoeftes van de sprekers en om landelijk
overleg mogelijk te maken. Taken zijn
het voorbereiden van richtlijnen en het
stroomlijnen van de dagelijkse gang van
zaken. Gezamenlijke afspraken en middelen komen tot stand. De landelijke werkgroep begint vrijwel meteen met de opzet
en ondersteuning van regionale werkgroepen uitvaartbegeleiding. Het werk
van de uitvaartbegeleiders en de landelijke
cursus nemen in de jaren tachtig een grote
vlucht: de vraag overtreft het aanbod. In
deze tijd zijn er ook de eerste ideeën over
de oprichting van een stichting. De ‘beunhazerij’ steekt zijn kop op. De voorganger
van het huidige Contactblad verschijnt
voor de eerste maal. Het verschijnt twee
maal per jaar en geeft informatie en
verdieping aan de uitvaartbegeleiders in
het land.

Concurrentie
Door bezuinigingen heroriënteert het
Humanistisch Verbond zich op de kerntaken: de geleverde diensten moeten
budgetneutraal werken. Ook de uitvaartbegeleiding moet zichzelf kunnen bedruipen. Het werk blijft een kerntaak van het
Verbond onder verantwoordelijkheid van
het hoofdbestuur. De jaren negentig zijn
een spannende jaren. Sprekers vinden dat
het hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond te veel over hun hoofden heen
beslist. Verzelfstandiging druist echter in
tegen het principe van eenheid van beleid.
Het bestuur ziet een gevaar van ‘wegdrijven’ van het Humanistisch Verbond. Er
is ook de ontwikkeling dat vrijgevestigde
humanistische raadslieden in de uitvaartbegeleiding actief worden en steeds meer
vrijwilligers gaan voor zichzelf aan de slag
– meestal tegen hogere tarieven van 250
tot 450 gulden tegenover maximaal 125
gulden die voor de diensten van de uitvaartbegeleiders wordt gevraagd. Vrijwilligers zijn moeilijker aan te trekken en de
cursus uitvaartbegeleiding dreigt daardoor
in gevaar te komen.
In 2000 vraagt de Landelijke Werkgroep
het hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond om te onderzoeken hoe de interne organisatie en de positie ten opzichte
van de concurrentie van de humanistische
uitvaartbegeleiding te verbeteren is. De
nood is hoog.

sprekers bij uitvaarten

‘We willen u toch nog even laten horen hoe de

reacties na de uitvaartdienst waren. Ik heb
diverse mensen gevraagd en anderen gaven uit
zichzelf een reactie. Alle reacties waren van
dezelfde aard. Dus hetzelfde als hoe wij het
ervaren hebben. Het was een heel

mooie

dienst en het heeft ons allen goed gedaan om

op deze manier van Oma afscheid te kunnen
nemen. Nogmaals onze

complimenten

voor de manier waarop u de dienst geleid heeft.’

‘Namens ons hele gezin wil ik je hierbij hartelijk

bedanken voor de zeer mooie dienst die
je vandaag hebt verzorgd. Je hebt zeer mooie
woorden gesproken over onze moeder, maar
bovenal deed je het met warmte en zeer

betrokkenheid!
Nogmaals bedankt.’

grote
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Op 27 oktober 2004 is de verzelfstandiging een feit en is de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding opgericht.
De doelstelling is: organisatie, besturing
en uitvoering van uitvaartbegeleiding op
humanistische grondslag. Een stichting
zonder winstoogmerk, het Humanistisch
Verbond benoemt de bestuurders, de
invloed van de vrijwilligers is gewaarborgd. Uiteindelijk besluit de werkgroep
van Groningen zich niet aan te sluiten, de
overige werkgroepen wel.

De stichting aan het werk
De Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding wil:
• bereiken dat nabestaanden toegang
hebben tot een begeleiding die uitgaat
van de uniekheid van elk mens en diens
geleefde leven. Maatwerk, betrokkenheid en stimuleren van eigen initiatieven van nabestaanden zijn daarbij
sleutelwoorden.
• een inspirerende thuisbasis bieden
aan mensen die hun levensbeschouwing
vorm willen geven door bij uitvaarten
de nabestaanden te begeleiden en de
overledene te herdenken.
Het bestuur richt zich op de verbetering
van de interne en externe communicatie.
Een website wordt opgezet en komt in
2006 ‘in de lucht’. Er verschijnt een landelijke folder en in 2007 wordt een begin
gemaakt met de invoering van een landelijke telefoonnummer. De ondersteuning
van de stichting gebeurt door medewerkers van het Humanistisch Verbond.
De regionale werkgroepen kennen een
grote mate van zelfstandigheid in de
organisatie en de uitvoering van het werk.
Het adagium is: regionaal waar het kan,
centraal waar het moet.

Het bestuur geeft blijvend aandacht aan
de kwaliteit van de dienstverlening. Op de
jaarlijkse, landelijke themadagen worden
onderwerpen behandeld die van belang
zijn voor het werk en wordt de sprekers
de mogelijkheid geboden elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Intake, beginnerscursussen, intervisie,
trainingen en workshops vormen een vast
onderdeel van de agenda als kwaliteitszorg. Er is een handboek voor de sprekers.
De Raad van Toezicht bespreekt twee maal
per jaar met het bestuur het gevoerde
beleid en de financiën van de stichting.
Daarnaast ontstaat er bij het bestuur en
de regio’s behoefte tot meer bestuurlijk overleg. Er komt een besturendag
(regio-besturen en landelijk bestuur) en de
landelijk penningmeester overlegt met de
penningmeesters van de regio’s.
De ondersteuning door het Humanistisch
Verbond verandert in 2010: vanaf dan
heeft de organisatie een eigen medewerker
in dienst en wordt de ondersteuning niet
meer verzorgd door medewerkers van het
Humanistisch Verbond.
In 2013 is er toenadering gezocht tot de
Vereniging Sprekers bij Uitvaarten Groningen (VSUG), de vereniging bestaande
uit de voormalige sprekers in de provincie
Groningen. In het jubileumjaar 2014
richt het landelijk bestuur een nieuwe
werkgroep in de provincie Groningen op.
De sprekers van de VSUG treden tot deze
werkgroep toe. Daarmee is na 10 jaar de
organisatie weer compleet.
Bronnen:
1. Uitvaartbegeleiding op humanistische grondslag door Jules Braber, Saskia Markx en Wilma
Reinders, uitgave van Humanistisch Verbond,
Amsterdam 2006
2. Jaarverslagen van Stichting Humanistische
Uitvaartbegeleiding

gedicht

Als ik morgen doodga
als ik morgen doodga

ik hield ervan

of vannacht

weet dat en ook dat

plotseling overlijd

ik liefde heb gekend

in mijn slaap

en vriendschap

treur dan niet om mij

en een onuitputtelijke bron

vergeet ons niet-afscheid

van inspiratie

of onze laatste woorden

anderen noemen die God

als ik morgen doodga

weet dat ik hield

of vannacht

van jullie allemaal

heb dan geen spijt

die ik achterliet

om wat niet gezegd
of gedaan is

weet dat en nog veel meer
niet in woorden te vatten

vergeet hoe het anders

zoek de stilte op

had gekund en beter

dan weet je het.

vergeet de pijn
om wat als leegte
voelt
weet dat ik gelukkig ben
een zachte dood gestorven
dat ik tevreden
het leven heb gelaten
voor wat het was

Joyce Hes
Regio Noord-Holland
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Universele
moeder
‘Vertel eens iets over je moeder?’
vroeg ik.

Jornaroos
Hamaker-Nauta
Regio Drenthe,
Overijssel, Flevoland

De drie dochters en de zoon van de overledene keken me glazig aan.
Hun moeder was 95 en gestorven aan een
longontsteking; een genadige dood bij alle
ellendige ziektes die ze ook had.
We hadden feiten uitgewisseld uit het
trouwboekje, data van geboorte, trouwen
en zo.
Hoeveel kinderen er in haar ouderlijke
gezin waren geweest?
Ja, ze had een broer... en… ‘zeg maar
zeven’.
Zo konden ze ook opnoemen waar ze
hadden gewoond, maar verder kwamen ze
niet. Op-en-top een zogenaamde ‘tweewoorden-zin familie’.
Al mijn vragen en suggesties eindigden
hoogstens in: ‘geen idee’ of een schouderophalen en elkaar verwonderd aankijken.
Op de televisietafel stond een oude foto in
een zilveren lijstje: een nog ongerimpelde
vrouw met pittige ogen.
‘Over vader is meer te vertellen’ was de
slotconclusie.
Ik zou een toespraak maken voor de
uitvaartplechtigheid, maar kwam met
bijna lege aantekeningblaadjes naar mijn
schrijftafel terug.
Daar zat ik dan.
Het eerste stukje tekst lukte nog wel, al

sprekers bij uitvaarten

Ze is een voorbeeld van hoe
je dingen in je leven oplost

had ik niet veel om de pure data wat te
omlijsten.
Maar daarna?
Dit verscheen op papier:
‘Waarom kunnen mensen soms zo weinig
vertellen over hun moeder?’ schreef ik.
‘Wat een vrouw met hard werken dagelijks doet, dat zie je niet zo; dat heeft geen
hoogtepunten. Maar zij is wel degene die
trouw zorgt voor iedereen en alles in huis:
wie maakt het altijd schoon en gezellig?
Vanaf de geboorte geeft een moeder elke
dag weer de dagelijkse zorg aan ieder
kind; ze wast de sokjes, droogt de neus
en smeert het brood. Zij verschoont het
bed en stofzuigt het hele huis. Ze leert
je opruimen en ze doet je voor hoe je
strijkt, een soepje kookt en met weinig
geld omgaat. Ze is een voorbeeld van hoe
je dingen in je leven oplost. Is je moeder
zelfstandig, dan neem je dat over. Als je
moeder trots op je is, dan krijg je zelfvertrouwen. Als zij hard werkt en nooit
klaagt, dan leer je dat dat zo hoort. Je leert
hoe belangrijk je familie is en hoe je met
elkaar omgaat. Als zij zorgzaam is, dan
leer je dat dat een heel belangrijke taak is
van vrouwen.
Maar dat zijn zulke gewone alledaagse
dingen dat je daar niet vaak bij stilstaat.
Toch zijn alle vrouwen, zelfs in de moderne tijd, daar elke dag weer opnieuw mee

bezig. Als de man iets bereikt in het leven,
staat daar wel vaak een vrouw achter die
zorgt dat hij bij thuiskomst zo aan tafel
kan gaan, en dat zijn schone kleren in de
kast hangen.’
Allemaal zelf bedacht.
Boud voegde ik toe:
‘En zo was Roefie de spil van jullie gezin.
Ze deed dat toch maar al die jaren, voor
het eigen gezin, voor jullie allemaal en
voor de mensen bij wie ze werkte, nog tot
na haar zestigste’.
Tranen en snikken na het voorlezen van
mijn verhaal in het crematorium: ‘Helemaal mijn moeder’, ‘Het klopt allemaal
precies!’
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Nu wilde ze haar
levensverhaal
vertellen aan
iemand die
dat tijdens
haar uitvaart
zou kunnen
verwoorden

sprekers bij uitvaarten

GESPREK BIJ LEVEN

In het hospice
Het is donderdag 22 maart, de dag waarop ik een afspraak heb met
Siets in het hospice. Het is een mooie lentedag. De zon verwarmt
haar kamer en zorgt voor mooi licht.
Hennie Heuff-Lesschen

D

e ontmoeting met haar was een
bijzondere ervaring. Ik leerde heel
onverwacht een vriendelijke, zelfbewuste vrouw van 91 jaar oud kennen.
Siets zat op dat moment in een bijzondere
fase in haar leven en op een bijzondere
plek: een hospice, waar de dood altijd
dichtbij is. Dat was voor haar niet anders.
De verwachting was dat ze dat weekend
zou overlijden.
Zij was zichtbaar blij dat ik er was. Een
van haar laatste wensen werd daarmee
vervuld. Ze had immers al lang een folder
van de Humanistische Uitvaartbegeleiding in huis, maar tot een afspraak voor
een gesprek was het nooit gekomen. Nu
wilde ze haar levensverhaal vertellen aan
iemand die dat tijdens haar uitvaart zou
kunnen verwoorden.
Ruim twee uur hebben we met elkaar
gesproken. Siets rechtop in haar bed - ze
kon niet meer lopen - en ik op een stoel
ernaast. Ze nam vrijwel direct het initiatief en vertelde met vaste, heldere stem
waarom ze in het hospice was opgeno-

Regio Midden-Nederland

men, toen na een verblijf van zes dagen in
het ziekenhuis en vele onderzoeken duidelijk werd dat herstel niet meer mogelijk
was. Een ingrijpende, zware operatie
werd nog overwogen, maar geen arts kon
garanderen dat haar situatie daarna zou
verbeteren. Siets wist van het bestaan van
de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie
en aanvankelijk dacht ze in die richting
om een mogelijke lijdensweg te voorkomen. Maar toen ze vervolgens euthanasie
bespreekbaar probeerde te maken, merkte
ze algauw dat het vervullen van die wens
de artsen in een lastig parket zou brengen.
Dat mocht van haar onder geen beding
gebeuren. Met haar nuchtere kijk op de
ontstane situatie besloot ze toen - in goed
overleg met de behandelende artsen en
haar naasten - dat opname in een hospice
voor haar een aanvaardbaar alternatief zou
zijn. Geen medicatie meer, maar wel zorgvuldige pijnbestrijding en een liefdevolle
verzorging. Dat ze rond haar levenseinde
zelf keuzes kon maken, gaf haar een goed
gevoel.
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Samen hebben we vervolgens teruggekeken op haar leven en vooral op de manier
waarop zij het tot dan toe had geleefd.
Veel herinneringen werden opgehaald,
vele verhalen werden verteld. Ze sprak
meestal opgewekt en vaak aan één stuk
door. Op andere momenten was het
even stil en moest ze diep graven in haar
geheugen om het juiste verhaal boven
water te krijgen. Regelmatig was er een
twinkeling in haar ogen of een glimlach
op haar gezicht, af en toe afgewisseld met
een gulle lach. Ze vond dat ze een prachtig
leven had gehad, rijk en vol! Ze zou haar
leven niet over willen doen, maar had dat
zo mogen zijn, dan zou ze het niet anders
hebben gedaan.
Natuurlijk heeft ze niet alles over haar
leven verteld. Ze vertelde wat ze kwijt
wilde en stelde zich bescheiden op wanneer ik een beetje doorvroeg. Als het over
haarzelf ging, haar karakter of haar (vele)
talenten gaf ze er steeds de voorkeur aan
om anderen daarover te laten vertellen
of oordelen. Haar leidende rol in allerlei
vooral politieke en maatschappelijke (vrijwilliger)-organisaties werd daarom maar
heel even aangestipt. Evenals haar belezenheid en haar voorliefde voor gedichten, zoals de gedichten van Roland Holst.
Op haar nachtkastje lagen stapels gedichtenbundels. Lezen ging helaas niet zo goed
meer, maar ze liet zich graag voorlezen.
Siets was niet bang voor de dood. Ze sprak
er vrij gemakkelijk over en had er goed
over nagedacht. Ze wilde vooral niemand
tot last zijn en had mede daarom zelf
al zoveel mogelijk rond haar naderende
levenseinde geregeld. Ongetwijfeld ook
ingegeven door haar wens om de regie

over haar leven zo lang mogelijk in eigen
hand te houden, net zoals ze dat haar
leven lang had gedaan.
Over wat er na haar dood zou gebeuren
was ze heel duidelijk. Ze verwoordde dat
als volgt: ‘Ik ga terug naar de elementen
waar ik vandaan gekomen ben. Mocht het
anders zijn, dan kom ik daar vanzelf wel
achter. Ik kwam uit het niets en ik zal
wel teruggaan naar niets. Ik kan met een
gerust hart weggaan.’
Op zondag 25 maart ben ik op weg naar
haar. Ik had haar immers beloofd haar
levensverhaal snel te schrijven en het
resultaat te komen voorlezen. Dat laatste
uiteraard alleen wanneer haar gezondheid
dat zou toelaten. Het gaat duidelijk beter
met haar. Ze is opgetogen en vindt het
prachtig dat ik er ben.
Haar enige dochter en schoonzoon zijn
er ook en we drinken samen een kopje
koffie. Na enige tijd maakt Siets duidelijk dat het niet de bedoeling is dat haar
dochter en schoonzoon erbij blijven als
haar levensverhaal wordt voorgelezen. Ze
begrijpen haar wens en verlaten de kamer.
Daar zitten we dan. Zij in een comfortabele, grote stoel. Ik dichtbij recht tegenover
haar.
Buiten is het stil. Vanuit andere kamers
klinkt heel zacht muziek, kerkelijke
liederen.
Ze vraagt zich hardop af hoe andere bewoners zouden reageren als ze wisten waar
zij op deze zondagmorgen mee bezig was
en daarbij lacht ze ondeugend.
Siets luistert met grote aandacht naar het
verhaal, knikt instemmend, lacht af en
toe en verkneukelt zich een beetje als ze
bedenkt hoe sommige woorden en zinnen
op de aanwezigen bij haar uitvaart zouden
kunnen overkomen. Ik breng een enkele
verbetering aan. Het gaat daarbij om een
paar feiten, een plaatsnaam, een getal.

SPrEkErS Bij UITVAArTEN

het is haar
lijfspreuk
geworden:
‘liefde begint
waar geweld
eindigt’

Voor de rest moet alles zo blijven als het
is opgeschreven. Als ik voorstel om te eindigen met een door haar zelf uitgekozen
gedicht, vindt ze dat niet nodig. Dat laat
ze graag aan anderen over. Wel heeft ze
nog een korte tekst die ze ooit op een stuk
behang had geschreven en die altijd op
een deur in haar huis heeft gehangen. Het
is haar lijfspreuk geworden: ‘liefde begint
waar geweld eindigt.’
Dan is het tijd om afscheid te nemen. We
geven elkaar een hand en ze zegt: ‘In de
gang hangt een gedicht van Roland Holst.
Daar moet je maar eens naar kijken als
je zo weggaat.’ Als ik buiten ben, ziet ze
me door het raam. Ze lacht en zwaait nog
een keer. Ik realiseer me dat ik haar nooit
meer zal tegenkomen en dat raakt me.
Inmiddels is het juli geworden. Wat
niemand had verwacht, Siets zelf ook
niet, gebeurde. Ze knapte op en kon zelfs
weer lopen. Als je van dichtbij iemand in
zijn levenseinde meemaakt, kun je soms
zien wat liefdevolle aandacht met iemand

kan doen. Elkaar zien en respecteren,
een goed gesprek met je naasten, trouwe
bezoekers, een wandeling door de tuin,
omringd worden met zorg, samen lezen
en samen stil zijn, samen terugkijken op
het leven en herinneringen ophalen...
het bleken voor haar de ingrediënten te
zijn om van de laatste maanden van haar
leven nog iets moois te maken. Daar heeft
ze van genoten. Het was dan ook een
grote teleurstelling dat ze na drie maanden het hospice moest verlaten. Ze werd
opgenomen in een verpleeghuis waar ze
het verschrikkelijk vond. Een week later
overleed ze.
Heen en weer geslingerd
Zonder rust noch duur
Was ik maar een wingerd
Had ik maar een muur.
A. Roland Holst
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De
stamhouder
De jonge moeder zit op een plastic
zitring en aait onafgebroken over
de vlassige haartjes van het zo te
zien volmaakte jongetje dat in een
maxi cosi naast haar op de bank
staat.

Aagje Blink-Lindeman
Regio Drenthe,
Overijssel, Flevoland

Met een steen op mijn maag ben ik afgereisd naar de jonge ouders. Het is voor het
eerst dat ik een toespraak moet schrijven
voor een doodgeboren kindje. Ik heb
nog geen idee hoe ik dit aanpakken zal.
Wat kan ik in vredesnaam vertellen over
een kindje dat geen kans heeft gehad om
geschiedenis te schrijven?
‘Wat een mooi, gaaf kindje!’ Met mijn vinger aai ik voorzichtig over een wangetje.
Ik moet aan mijn eigen warme kleinzoon
denken en de tranen schieten mij naar de
ogen.
De moeder vertelt mij over haar zwangerschap, over de allereerste echo, over
de liedjes die ze tijdens de zwangerschap
voor haar kindje zong. Ze vertelt ook
over de rare angsten en dromen die ze de
afgelopen maanden regelmatig had. Ze
neemt me mee naar het babykamertje en
toont mij de op Marktplaats ontdekte en
eigenhandig opgeknapte wieg.
Terug in de kamer begint ook de jonge
vader te vertellen: dat het kindje naar
hemzelf en zijn vader vernoemd is. Zowel
hij als zijn vader is enig kind en daarom
waren ze dolblij geweest dat er een stamhouder onderweg bleek te zijn.
‘Maar zijn roepnaam is Olf, want we
wilden niet dat ons kind naast de ‘oude
Olivier’ en de ‘jonge Olivier’, als ‘kleine
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Zowel hij als zijn vader is enig

kind en

daarom waren ze dolblij geweest dat er
een stamhouder onderweg bleek te zijn

Olivier’ door het leven zou gaan,’ vertelt
de vader met gebroken stem.
Thuisgekomen zoek ik de betekenis van
de naam Olf op en plots rollen de woorden uit mijn pen. De naam biedt mij een
uitgelezen mogelijkheid tot wat troostwoorden aan het eind van de toespraak,
een van de voorwaarden voor een goede
toespraak bij een humanistisch spreker.
De herdenkingsdienst in de aula verloopt
in en in verdrietig, maar toch ook heel
mooi.
De kinderliedjes die de moeder altijd
zong, worden op gitaar gespeeld door haar
beste vriendin. Het kleine witte kistje
is bedolven onder knuffels van buren en
vrienden.
Ik houd mijn toespraak. Een toespraak
waarin ik het verhaal van de moeder herhaal, benadruk hoe vreselijk welkom Olf
was en eindig met volgende woorden:
‘Voor de verslagen, verdrietige papa en
mama van dit kindje zijn haast geen
woorden van troost te vinden. Jullie
gaven hem een prachtige naam mee: Olf.
Die naam betekent: ‘beschermer van het
erfgoed’. Hoewel jullie verdriet om het
verlies van dit unieke kindje altijd zal

blijven, moet het een troost betekenen
dat hij eventuele broertjes of zusjes, jullie
erfgoed dus, zal beschermen. Net als het
voorgevoel van zijn moeder, lijkt ook de
keuze van zijn bijzondere roepnaam geen
toeval.’
In gedachten smeek ik dat mijn woorden
in de toekomst niet gelogenstraft worden.
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motivatie

Spreekster
bij uitvaarten:
waarom?
Voor mij was die keus voor de hand
liggend.

Hetty Warmink
Regio Midden-Nederland

Jarenlang heb ik als zorgmanager bij de
thuiszorg gewerkt. In mijn takenpakket
zat de terminale zorg. Ik deed de indicatie
en verzorgde de inzet van de zorgverleners. Ik heb de terminale zorg altijd een
van de fijnste onderdelen van mijn werk
gevonden.
Na de VUT heeft het even geduurd voor
ik de Humanistische Uitvaartbegeleiding
had gevonden. Ik kon bijna niet wachten
om te starten. Omdat er niet meteen een
cursus startte, duurde het toch nog een
half jaar voor ik kon beginnen. Spijt heb
ik geen seconde gehad: ik vind dit werk
prachtig.
Wat je zoal tegenkomt in je werk:
Het vertrouwen dat je krijgt van de
mensen die je bezoekt, is geweldig. Je
bespreekt met hen vaak zaken die zij
helemaal waren vergeten. Soms gaat het
om heel intieme belevenissen. Als dit
leuke dingen waren, wordt er – ook onder
deze doorgaans droevige omstandigheden
– vaak hartelijk gelachen.
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Als dit leuke dingen waren, wordt
er – ook onder deze doorgaans

droevige omstandigheden – vaak
hartelijk gelachen

Aangrijpend blijf ik het vinden, dat stoere
jongens in de aula soms spontaan in huilen uitbarsten wanneer ze een muziekstuk
horen, dat Opa zo mooi vond. Meestal zijn
zij daarop van te voren niet bedacht.
Tot nu toe is het mij twee keer overkomen, dat van een echtpaar zowel de man
als de vrouw binnen veertien dagen overleed. De eerste keer dacht ik, dat ik voor
het tweede overlijden te weinig nieuwe
informatie zou kunnen verzamelen om
een mooie toespraak te schrijven. Maar
al doende bleek dit toch niet zo moeilijk
te zijn. Je hebt immers met verschillende
personen te maken, elk met de eigen
levenswijze en de eigen hobby’s.

Ook mocht ik een toespraak schrijven
voor een mevrouw, die in haar jonge jaren
bij een bank had gewerkt. De bank had in
een klein plaatsje zo’n vijf kilometer verderop een bijkantoor, dat eens per week
open was. Elke week ging deze toen nog
jonge vrouw op de fiets, met de kas onder
de snelbinders, naar dit bijkantoor. Nooit
bedacht op de gevaren die dat met zich
mee zou kunnen brengen: die bestonden
toen kennelijk nog niet.
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‘Bedankt voor de mooie woorden. Iedereen van
familie tot vrienden vond het een

mooi

totaal plaatje. Zo was hij nou eenmaal werd
gezegd.
Dus dank u langs hier.’

‘Ik wil je heel veel bedanken voor de mooie
woorden die je hebt geschreven over mij
moeder. Nogmaals bedankt

voor jouw

tijd en je hebt de gehele crematie perfect
laten verlopen. We hadden ons niemand
anders kunnen wensen die heb

beter zou hebben gedaan.’

‘Ik wil je hierbij toch nog eens van harte
bedanken voor je mooie

speech. Er zijn

nogal wat mensen die ik inmiddels gesproken
heb die zeggen dat het heel herkenbaar was en
dat er dingen gezegd werden die ze zelf inmiddels
vergeten waren. En ook al heb ik zelf het gevoel
dat dit maar hele kleine stukjes uit zijn leven
waren, het zijn voor veel mensen toch blijkbaar

kenmerkende stukjes geweest. Kortom,
je had het niet beter kunnen doen, dit heeft veel
voor ons betekend!’

sprekers bij uitvaarten

toespraak

Maria

In memoriam (een deel uit een toespraak)

Voor de 53-jarige Maria, de vrouw van Berend, die enkele dagen voor
haar dood afscheid nam van hen die zij zo liefhad. Zij nam de regie
over haar leven in eigen hand, omdat het psychisch lijden voor haar
ondraaglijk was geworden.

Bert Bakker
Regio Limburg

Het is, zeker voor hen die een wat grotere afstand tot Maria
hadden, moeilijk te bevatten, dat een vrouw er van het éne op het
andere moment niet meer is. Dat roept vragen op, vragen waarop
men geen antwoord krijgt. Maar ook dan of misschien wel juist
daardoor is het verdriet om het verlies nog heviger. Troost en steun
zijn dan ook onontbeerlijk. Daarom is het goed dat u hier aanwezig
bent, als gemeenschap in verbondenheid met elkaar. Een gemeenschap waar Maria deel van uit maakt.
Elk beeld van Maria is per definitie onvolledig. Ieder van u hebt
eigen beelden, gedachten en gevoelens over haar en haar heengaan. Vergelijk het maar met een kruiswoordpuzzel: lege, witte
(open) velden en zwarte (dichte). Beetje bij beetje werd er een
aantal van die open velden gevuld. Maar de woorden ‘ambitieus,
leergierig, toewijding, doorzettingsvermogen en staan voor
genomen beslissingen’ kwamen steeds weer terug.
Maria was een unieke vrouw met haar eigen levensstijl en opvattingen. In haar leven zien we op veel momenten haar worsteling
met aanknopingspunten van allerlei humanistische waarden.
Bijvoorbeeld, dat je andere mensen in hun waarde moet laten; dat
je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven; dat dat leven niet
zomaar een succesformule geeft; dat je keuzes moet maken en
dat die soms verdraaid moeilijk zijn. En zeker ook, dat onvolmaaktheden en conflicten bij een goed en betekenisvol leven horen. En
tenslotte, dat ieder mens zeggenschap heeft over het eigen leven
en het eigen levenseinde.
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Maria groeide op als jongste kind in een gezin dat naast haar
bestond uit vader, moeder en twee broers. Na de lagere school
volgde ze op de huishoudschool de opleiding voor een betrekking
in de kinderverzorging.
Via wederzijdse familierelaties leerde zij op jonge leeftijd jou,
Berend, kennen. Jij omschreef haar als een knappe, spontane en
vrolijke meid die best gezien mocht worden. Lekker fris en fruitig.
Ja, en als je dan samen tijdens het carnaval van café naar café
trekt, dan moet de vonk wel overslaan. Uit jullie huwelijk werden
een zoon en een dochter geboren.
De band die Maria met haar schoonfamilie kreeg, was er één van
liefde en warmte. Dit in groot contrast met wat zij bij haar eigen
ouders heeft ervaren. Hierdoor werd zij heen en weer geslingerd
tussen tegenstrijdige gevoelens. Dit kan hebben bijgedragen aan
haar wankele emotionele gesteldheid. Ze verbrak de band met haar
ouders en de relatie met een broer raakte verstoord.
Vol liefde en zorg gaf zij haar gezin alle aandacht. Voorlezen aan
haar kinderen, daar genoten ze van. Knutselmiddagen: de tafel vol
met doosjes en maar fröbelen. Onvergetelijk waren de vakanties
met het gezin. Voor hen was dit de mooiste tijd van hun leven.
Fysiek was Maria een krachtige vrouw met een groot doorzettingsvermogen. Dat bleek wel uit de talloze marsen en wandelingen die ze liep.
Toen de kinderen groter waren wilde zij zich verder ontwikkelen en
volgde een opleiding tot bibliothecaris; ze genoot van dat werk en
bovendien was ze daar een graag gehoorde voorleesmoeder.
Maria heeft haar jonge uitstraling altijd behouden. Is het voor
een moeder niet prachtig, om voor twee zussen te worden gezien
wanneer je met je dochter op pad bent?
Haar liefde voor bromfietsen en motoren past precies bij dit
jeugdige beeld. In het verleden veel tourritten maken, samen met
familieleden, op de Zündapp bromfiets. Later op haar eigen Honda
750 cc.

sprekers bij uitvaarten

Dolgelukkig was zij met de
kleinkinderen. Voor Maria
fungeerden zij als een
soort medicijn
Maria had aandacht voor haar medemens, was een luisterend oor.
Dan cijferde zij zichzelf helemaal weg. Of was dit – introvert als ze
was – een vorm van zelfbescherming?
In haar leven kregen posttraumatische depressies gaandeweg de
overhand. Dat was van invloed op haar leven en dat van het gezin.
Dolgelukkig was zij met de kleinkinderen. Voor Maria fungeerden
zij als een soort medicijn. Toch hielden de donkere momenten
de overhand. Maria was ook een doorzetter. Als ze iets wilde,
gebeurde dat ook. Ze stopte bijvoorbeeld met roken.
Toch heeft Maria het gevecht tegen haar depressie niet kunnen
overwinnen. Haar zorg voor het gezin en anderen veranderde in
zorgen om Maria. Ieder deed dit op zijn eigen manier en die groep
zorgverleners breidde zich steeds verder uit.
Jij, Berend, kwam voor een ingrijpende keuze te staan. Om zelf
niet ten onder te gaan, moest jij voor jezelf kiezen. In overleg met
je kinderen besloot je te scheiden, maar zonder haar en hen los te
laten. Maria wist, dat jij die afstand nodig had. Toch heeft ze niet
gezien en begrepen dat je in zo’n situatie niet de enige bent die
lijdt. Haar leven werd steeds zwaarder en uiteindelijk ondraaglijk.
Haar energie was op. Het was genoeg geweest. Daarom zijn we nu
hier bij elkaar.
Maria was een vrouw met liefde en aandacht voor de ander, op
velerlei vlak een doorzetster, maar ze kon haar eigen ziekte niet
overwinnen.
Het doet haar alle recht om haar te herinneren als een dappere
vrouw, die moeilijke en ingrijpende beslissingen in haar leven
gemaakt heeft.
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Levenskunst

Levenskunst in
de toespraak
‘Waarom zou niet iedereen een
kunstwerk van zijn leven kunnen
maken? Waarom is die lamp, dit huis
wel een kunstwerk en mijn leven
niet?’ (Michel Foucault)

O

nderweg naar een ontmoeting met
een familie voel ik altijd weer een
bepaalde opwinding en spanning.
Wat en wie tref je aan en (hoe) kun je met
de informatie die je krijgt de uiteindelijke
toespraak vormgeven? Van belang is dat
de persoonlijkheid van de overledene zo
goed mogelijk wordt belicht. Dat betekent
dat je de goede vragen moet stellen. Op
onze website staat: ‘De begeleider heeft
oog voor de waardigheid en eigenheid van
elk mens en begrip voor de kronkelwegen
van het leven’. Daar wil ik twee woorden
uithalen: kronkelwegen en begrip.
Die kronkelwegen van het leven, daar
lijkt het om te gaan in een levensverhaal.
Bijzonder is dat zelfs al lijken kronkels
in levens op elkaar, de één er toch totaal
anders mee omgaat dan de ander. Dan
is het de kunst om niet te oordelen, om
niet te denken in goed en fout. Dat is
het belang van het woordje ‘begrip’. Dus
oordeelvrij kijken, het verhaal horen en er
geen label aanhangen. Het is eigenlijk niet
zozeer ‘begrip voor de kronkelwegen’ als

Tessa Meester
Regio Limburg

wel begrip voor de persoonlijke invulling
van een individu, die elke dag zijn of
haar kronkels van het leven bewandelt.
En hoe deden ze dat, met welke gedachte
of uitgangspunten en waar merkte je dat
aan, waar haalden ze kracht vandaan? Dat
zijn de essentiële vragen om inzicht te
krijgen in een persoonlijkheid. Dan heb je
het niet meer over de kronkelwegen, maar
over de antwoorden die de persoon gaf op
de omstandigheden. Over wie hij of zij
was, wat hem bewoog en bezielde.
In de levenskunst vind ik de inspiratie
om vragen te formuleren. ‘Levenskunst’
als filosofie komt uit de tijd van Socrates,
500 v. Chr. Hij stelde aan omstanders
vragen over ‘het goede leven’ om essentiële inzichten te verkrijgen. Mensen ontdekten dat ze de antwoorden zelf in huis
hadden, vaak op onbewust niveau. In onze

Daarom
zijn vragen
over verlies,
gezondheid,
eenzaamheid,
eindigheid, macht
en vriendschap,
liefde en trouw zo
van belang. Hoe
gaat een persoon
daarmee om?
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Ieder mens is
kunstenaar en geeft als
een architect vorm aan
zijn eigen leven

tijd is dat nog steeds zo, de antwoorden
heeft ieder zelf. Daarom is doorvragen op
die onderdelen zo belangrijk, dan kom je
bij de beweegredenen van de mens zelf...
Levenskunst is dus geen hype en ook niet
zweverig, het is zeker geen bedenksel
van deze tijd. Het past helemaal binnen
de humanistische filosofie. De vijf kenmerken van het humanistisch mensbeeld
(omschreven door Jaap van Praag) gaan
over levenskunst: natuurlijkheid, verbondenheid, gelijkheid, vrijheid en redelijkheid. Deze zijn daarmee zeer geschikt in
de vraagstelling voor een toespraak.
De antwoorden geven ons zicht op de
mens achter het vormgegeven leven en
gaan verder dan het oog reikt. Voor mij is
het de uitdaging om dat te verwoorden in
een toespraak.
Elk mens, hoe onbeholpen hij soms ook
kan lijken, is in het leven op zoek naar
minder lijden en meer geluk. De vele
facetten die je tegenkomt alleen al op
het gebied van bijvoorbeeld relaties, het
gezin, de familie of de vriendenkring,
vergen flinke inspanningen en leveren
persoonlijk geluk en lijden op. Mensen
komen onder druk te staan als ze in zwaar
weer terechtkomen. Daarom zijn vragen
over verlies, gezondheid, eenzaamheid,
eindigheid, macht en vriendschap, liefde
en trouw zo van belang. Hoe gaat een
persoon daarmee om? Vragen kunnen de
zoektocht van de overledene mooi weer-

geven. De leefomstandigheden veranderen
voortdurend. Was deze mens flexibel,
verantwoordelijk, bleef hij of zij staande
en waar bleek dit uit?
Ieder mens is kunstenaar en geeft als een
architect vorm aan zijn eigen leven. Hoe
bewuster men leeft, hoe vaker de omgeving dat leven als een ‘mooi kunstwerk’
zal ervaren. Metaforisch: bouwwerken
kunnen verrassend zijn; ze zijn ruim of
zeer krap, kleurig of somber, met uitzicht of juist in nauwe steegjes. Toch zal
iedereen het waarderen als met beperkte
middelen of ruimte iets bijzonders is
neergezet, mooi of niet mooi. De grootse
meeslepende kastelen zijn voor de meesten onder ons vooral indrukwekkend. Zo
is het ook met de levenskunstwerken,
ze zijn afhankelijk van omstandigheden,
maar altijd vormgegeven en ingekleurd
door de architect zelf. Natuurlijk vindt
de één het bouwwerk mooi en de ander
misschien niet. De vraag is: zien we de
architect, of laten we ons verwarren door
het bouwwerk en de meningen over dat
werk…?
De mens zien: dat is mijn missie; een
zo eerlijk mogelijk beeld schetsen met
mildheid en respect voor de kronkelwegen
is mijn taak en de (reden van) persoonlijk
gekozen antwoorden op het leven geven
dat verhaal diepgang en kleur.

gedicht

Als hij terugkijkt op zijn leven
Als hij terug kijkt op zijn leven
Dan lijkt het maar een korte tijd
Maar toch was het een lange weg
Een weg vol horden, valkuilen en strijd
‘Wat is de weg lang
Maar al die tijd
Hoezeer heeft hij die nodig gehad
Om te weten waar hij hem voorbij voerde’
Hij zou het zo weer doen
Immers elke val deed hem opstaan
Elke doodlopende straat deed hem omkijken
Zijn ergernissen deden hem denken aan zijn tekortkomingen
Er was geen God in zijn leven
Wel idealen van welzijn en delen
En voor alle mensen een plek
Een socialist in hart en nieren
Hij verdomde het om zich te vereenzelvigen met zijn ziekte
Hij was immers niet zijn lijf
Zijn geest vocht zich vrij door te schrijven en te dichten
Naar verhalen te luisteren en naar zijn essentie te brengen
Zijn geestkracht heelden de herinneringen
Steeds lichter werd zijn reisbagage
Steeds milder zijn kijk op het leven
Zijn hart groeide, zijn geest verruimde
Zijn lijf was hem steeds minder tot last
Tot alles licht werd

Leonard Bouwhuis
Regio Friesland
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motivatie

Stevige
schoenen
‘Zorg ervoor dat je goede stevige
schoenen hebt.’

Joke van Soest
Regio Zeeland

Op onze verbaasde blikken antwoordde
onze cursusleider, dat ze deze tip gekregen
had toen ze jaren geleden zelf aan haar
stage als uitvaartbegeleider begon. ‘Je zou
er namelijk van verwaandheid wel eens
naast kunnen gaan lopen. Nabestaanden
zijn vaak zo dankbaar, dat ze je de hemel
in gaan prijzen.’
Voordat ik twee jaar geleden stopte met
werken, dacht ik lang na over wat ik zou
gaan doen. Ik wilde me nog dienstbaar
maken en wist van mezelf dat ik alleen
echt van mijn vrije tijd kon genieten als ik
er eerst wat voor gedaan had. Een goede
protestantse opvoeding verloochent zich
nooit!
Na wat zoekwerk kwam ik bij de Humanistische Uitvaartbegeleiding uit. Het
paste bij mijn interesses. Ook mijn
ervaringen als leerkracht in het basisonderwijs en als maatschappelijk werker
kon ik daar goed gebruiken. Wanneer ik
met bekenden over mijn plannen sprak,
hoorde ik steeds: ‘Dat is nu echt wat voor
jou, dat is je op het lijf geschreven.’ Dat
vond ik eigenlijk zelf ook. Ik kende mijn
kwaliteiten.
Ik meldde mij aan.
De intakeprocedure, de training in de
bossen bij Hilversum en de kijkstages
verliepen helemaal naar wens. Ik vond het
allemaal interessant en heel plezierig.

sprekers bij uitvaarten

Toen kwam het telefoontje dat ik met
mijn eerste doestage aan de slag kon. Een
man van 69 jaar was vrij onverwachts
overleden. Samen met de stagebegeleider,
tevens onze coördinator, ging ik naar
het voorbereidingsgesprek. Het verliep
heel prettig: de weduwe, dochter, zoon,
schoonzoon, schoondochter en kleindochters vertelden honderduit. Er werd
gehuild en gelachen en er werden zoveel
verhalen aangedragen, dat ik wel een
toespraak van een uur had kunnen maken.
Op de dag van de crematie was ik wel
een beetje zenuwachtig, maar ik had er
ook veel zin in. Mijn stagebegeleider en
de begrafenisondernemer wensten me
succes. Tijdens de toespraak zat de hele
familie naar beneden te kijken. Er kwam
geen enkele reactie bij het noemen van de
mooie, verdrietige en leuke verhalen, die
ze me in alle openheid verteld hadden. Ze
keken niet op of om.
Ook in de volle aula bleef het stil en was
er nauwelijks iemand die reageerde met
een lach of blik van herkenning. Langzaam voelde ik me heel beklemd worden.
Deed ik iets fout? Ik dacht toch van niet.
Na mijn toespraak kreeg ik van mijn
begeleidster een dikke knipoog en stak
de begrafenisondernemer haar duim op.
Bij het condoleren zei de familie dat ‘het
netjes was’. Op mijn vraag of ze tevreden
waren, hoorde ik nogmaals: ‘Ja, het was
netjes’! In de koffieruimte werd ik door
niemand aangesproken. Ook mijn collega
zei dat dat toch wel heel bijzonder was. Ze
begreep het ook niet. Ze vond mijn toespraak warm, volledig en betrokken en ik
had hem goed voorgedragen. Vertwijfeld
en ook wel boos ging ik naar huis. Hier
deed ik het toch niet voor? Ik schrok van
mijn hang naar erkenning en waardering.
M’n stevige schoenen schopte ik uit.
Mijn cursusgenoot beurde me op en een
collega vroeg me of de familie soms erg
aangeslagen was door de dood van hun
man en vader. Ik wist het niet. Ik baalde
gewoon.

Er kwam geen enkele

reactie bij het noemen
van de mooie, verdrietige
en leuke verhalen

Na de uitvaart ging ik al snel met vakantie
en die hele periode bleven de twijfel en
verbazing maar door mijn hoofd spoken.
Thuisgekomen belde ik volgens afspraak
de weduwe. Tot mijn verbazing begon
ze te vertellen, dat zij en de kinderen de
toespraak zo mooi hadden gevonden en
dat verschillende mensen hadden gevraagd
hoe ze toch aan die mevrouw waren gekomen. ‘Je krijgt nog heel wat werk, want er
zijn er veel die jou willen.’
Enigszins verward hing ik op. Had ik me
hier nu zo druk over gemaakt? Was al
mijn twijfel voor niets geweest?
Om niet meer in zulke gevoelens terecht
te komen ben ik bij verschillende collega’s
gaan kijken en luisteren. Het viel me op,
dat veel mensen tijdens de toespraken in
zichzelf gekeerd en soms zelfs helemaal
afgesloten voor hun omgeving zijn. Ze
zijn helemaal niet bezig met de interactie
tussen zichzelf en de spreker.
Het gaf me rust voor de aankomende
crematies en begrafenissen.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen, dat de
volgende uitvaarten heel anders gingen.
De mensen waren dankbaar en tevreden
en lieten dit gelijk weten. Gelukkig.
Ik verwacht niet meer zoveel waardering,
maar toch kijk ik elke keer als ik op weg
ga voor een uitvaart, goed of ik wel de
juiste schoenen aan heb.
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coördinatie

Coördinatie:
wat een mooi werk
Binnen de stichting Humanistische uitvaartbegeleiding zorgen de
coördinatoren voor de telefonische bereikbaarheid en het regelen van
een spreker. Hieronder een impressie van het werk van een van de
coördinatoren.

I

n 2007 heb ik mij aangemeld bij de
stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding, omdat ik spreker wilde
worden. Een van de coördinatoren wilde
echter stoppen en vroeg mij of ik wellicht
coördinator wilde worden. Nadat zij mij
vertelde wat het inhield, stemde ik in en
ben ik niet verder gegaan als spreker.
De coördinatie heb ik eerst samen gedaan
met anderen. Toen zij ermee stopten, heb
ik het alleen voortgezet en dat bevalt mij
eigenlijk prima. Ik heb een antwoordapparaat, dus als ik even weg ben, dan bel
ik terug of wanneer ik langer van huis
ben, kan ik inbellen op afstand. Later heb
ik ook de coördinatie voor Noord-Brabant
erbij genomen.
In Noord-Brabant belt de uitvaartondernemer meestal, maar in Zuid-Holland
komen de meeste aanvragen toch van de
nabestaanden zelf door mond-tot-mond

Thea Moree
Regio’s Zuid-Holland en
Brabant

reclame. Zij hebben dan een uitvaart
meegemaakt waar iemand van ons heeft
gesproken en hebben dat zo mooi gevonden, dat zij dat zelf ook willen.
Ik krijg nabestaanden aan de telefoon, die
de uitvaart moeten regelen. Afhankelijk
van de wijze waarop iemand is overleden
(al langer ziek of plotseling), kan dat heel
emotioneel zijn, maar in de meeste gevallen leven mensen in een roes. Zij zijn dan
heel opgelucht, als ik hen snel kan geruststellen, dat het goed komt en er meestal

sprekers bij uitvaarten

de volgende dag al een collega langskomt
om het levensverhaal van de overledene
te horen en wat hij of zij heeft betekend
voor de omgeving.
Met vijftien sprekers in Zuid-Holland en
vier sprekers in Noord-Brabant kan ik de
meeste aanvragen gelukkig altijd invullen,
soms met de hulp van een andere regio.
Daarom is het fijn, dat wij door het hele
land sprekers hebben. Slechts één keer heb
ik geen spreker kunnen vinden voor een
uitvaart. Dat kwam doordat de familie
pas de dag voor de uitvaart belde en die
termijn is echt te kort.
Onze sprekers weten dat zij ineens gebeld
kunnen worden en dan vaak afspraken
moeten afzeggen, maar dat hebben zij er
graag voor over. Het geeft veel voldoening
wanneer je mensen in een voor hen zo

moeilijke tijd kunt helpen door tijdens
de uitvaartplechtigheid hun gevoelens te
verwoorden.
Twee weken na de uitvaart stuur ik de
rekening naar de familie met een evaluatieformulier. Een uitzondering daargelaten komen deze formulieren altijd heel
positief ingevuld terug. Als aanbeveling
schrijven veel nabestaanden dat we meer
reclame moeten maken voor ons mooie
werk. Promotieactiviteiten brengen hoge
kosten met zich mee: wij blijven tenslotte
een vrijwilligersorganisatie die zichzelf
moet bedruipen. Dus is onze grootste
reclame de uitvoering van ons werk.
Mijn wens is nog jaren door te mogen
gaan met dit mooie werk.

Het geeft veel
voldoening
wanneer je
mensen in een voor
hen zo moeilijke
tijd kunt helpen
door tijdens
de uitvaartplechtigheid hun
gevoelens te
verwoorden
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Bijzondere uitvaart

Merel
Ik wil vertellen over een van mijn
eerste uitvaarten, van zo’n vier jaar
geleden.

Hennie de Haan
Regio Friesland

Het betrof een meisje, dat was overleden
na een operatie. Ze was pas zestien jaar. Ik
zal haar Merel noemen.
Het was een heel verdrietig gesprek met
de ouders. Merel lag opgebaard in haar
slaapkamer, vol met tierlantijntjes, zoals
een tiener dat heeft op die leeftijd. Een
prachtig meisje met lang blond haar lag in
haar bed onder een plaid. Aan het voeteneind staken haar voeten er onder uit,
gestoken in hoge hakjes met tijgerprint:
alsof ze zo zou opstaan...
Om haar heen zaten haar vriendinnen, ze
waren ontzettend verdrietig.
Op de dag van de uitvaart zou ik een kort
levensverhaal vertellen in de kerk. Er
waren zo’n 400 genodigden, de kerk was
helemaal vol.
Merel lag opgebaard in een witte kist, ze
lag als middelpunt in het licht. Heel veel
mensen wilden iets zeggen. Ook haar
vriendinnen vertelden over haar leven.
Daarna vertelde ik mijn verhaal over
Merel. Ik ging dat afsluiten met een
gedicht over een vlinder.
En juist terwijl ik daarmee bezig was,
kwam er een prachtige vlinder over de
kist heen vliegen.

SPrEkErS Bij UITVAArTEN

een prachtig

meisje met lang blond

haar lag in haar bed onder een plaid

Er ging een golf van ‘Oooohhhhs’ door
heel de kerk. De vlinder fladderde nog een
keer terug en toen vloog hij weg.
Het was hartje winter, februari.
Dit heeft op mij een diepe indruk
gemaakt. Als ik het niet persoonlijk had

gezien, zou ik het niet kunnen geloven.
Dit zijn van die dingen in je leven, die je
nooit meer vergeet; bijna alsof er meer
tussen hemel en aarde is dan wij kunnen
vermoeden...
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Uitvaartondernemer

Tienjarig jubileum
Zelfstandige Humanistisch
Uitvaartbegeleiding
Als we aan de stichting
humanistische uitvaartbegeleiding
denken, dan denken we aan
mensen die als vrijwilliger weten
waarvoor ze staan.

D

oor één of meer bezoeken aan de
familie/nabestaanden leven ze zich
in en weten op een gepaste manier
teksten te maken voor een persoonlijk
afscheid.
Families zijn daar best over te spreken,
voor zover wij dit kunnen bepalen en
merken aan de reacties van de nabestaanden.
Ook wij als crematoriummedewerkers
werken graag met de organisatie.
Samen die dienst doen en goed laten verlopen tot tevredenheid van de nabestaanden, daar doen we het toch voor.
Ook wij zien de sprekers als collega’s, zij
proberen samen met ons ervoor te zorgen dat alles binnen de daarvoor gestelde
tijdskaders wordt uitgevoerd.
Prettig is dat we samen met hen ook
onze eigen gedachten en emoties kunnen
bespreken.
We hopen dan ook dat we nog vele jaren
op deze manier met jullie jubilerende club
mogen samenwerken.

Henri Mulder en Leon Raats
Yarden Crematorium Heerlen
Imstenraderweg 10
6422 PM Heerlen

‘Op de eerste plaats wil ik je bedanken voor de
wijze waarop je vanmiddag een en ander hebt
aangestuurd. Zoals je in beeld zal hebben is het

geen gemakkelijke situatie en dan doet
het goed dat een buitenstaander het zo oppakt
zodat het voor iedereen een plek kan krijgen.’

‘Namens onze hele familie willen we je bij deze
nog bedanken voor het mooie afscheid, de fijne
en eerlijke teksten en de betrokkenheid bij ons
allen bij het afscheid van onze

moeder. Het

is nog allemaal erg onwerkelijk en we zijn nog
erg verdrietig maar kunnen terugkijken op een
mooi en waardig afscheid. We hebben hiervoor al
verschillende complimenten ontvangen van
familieleden.’

46

toespraak

Elk mens
van waarde
Toelichting: (Verkort) levensverhaal van Robbie van Deer. Rob was
vrachtwagenchauffeur; woonde na zijn scheiding in bij zijn moeder. Hij
pleegde suïcide op 43-jarige leeftijd.

Jasper Zuijdervliet
Regio Zeeland

Robbie voor sommigen, Rob voor anderen: hij is gestorven.
Ik heb het over schokkende dingen. Schokkend: het heeft geen
zin om er doekjes om heen te winden. Met respect ervaar ik hoe
de mensen om hem heen met zijn bijna ondragelijke levenseinde
omgaan. De rouwadvertentie zegt daarover in met zorg gekozen
woorden:
• veel te jong;
• geheel onverwacht (zo is dat uiteindelijk toch, ondanks
mogelijke signalen, voor de één duidelijker dan voor de ander);
• op zijn manier.
Een jong leven: en toch is het onmogelijk om te vertellen hoe het
was. We kunnen alleen maar een paar grove verfstreken zetten. Om
het heel precies te kunnen doen zou het 43 jaar van ons vragen.
Ik weet eigenlijk niet, hoe Robbie als kind was. Was-ie druk of
rustig? Hoe speelde hij met zijn broer en zusjes? Hij zal een baby
zijn geweest om van te houden: zoals elk kind de moeite waard is
om van te houden. We komen allemaal puur op de wereld. Wat ik
wel weet is, dat hij het op de lagere school niet gemakkelijk had.
Hij kon niet mee zoals de meeste andere kinderen en ging naar wat
toen nog de BLO heette. Die school, die BLO, mag hem misschien
in een aantal opzichten goed hebben gedaan, maar één ding is wel
heel erg zeker: het heeft hem een gevoel meegegeven van minder
zijn dan anderen. Dat lijkt een haast voortdurend stempel te zijn
geweest in zijn verdere leven, dat hij niet meer is kwijt geraakt.
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Wat Robbie met zijn

ogen zag, konden zijn
handen maken
Stel het je eens voor. Een school als geïnstitutionaliseerde vergaarbak van ‘kinderen-die-niet-mee-kunnen’: dat was de BLO. Ik zeg het
slordig. Ik weet dat ik veel goed bedoelende en bevlogen onderwijzers uit die tijd tekort doe. Maar zeker is: het stempel van ‘je bent
dom’ heeft vele levens van kinderen die het tóch al moeilijk hebben
gehad, geen goed gedaan.
Alsof je allemaal hetzelfde moet wezen en weten, allemaal hetzelfde moet kunnen en kennen. Gelukkig maakt het onderwijs vandaag
de dag nog wel vorderingen. De BLO is allang afgeschaft, maar is
met het verdwijnen van die naam ook het stigma en het vooroordeel afgeschaft? Was het maar waar!
We moeten ervan af, dat we kinderen eenzijdig afmeten en dat nog
wel naar maar één norm: je IQ. Dat IQ meet maar één ding en zegt
uiteindelijk niet zoveel. Er zijn veel méér factoren die je menselijke
kwaliteiten bloot leggen en die in het leven van belang zijn. Want
er bestaan veel méér intelligenties dan alleen dat IQ. Ik heb het
over: vaardigheden, overleven, opmerkzaamheid, probleemoplossing, communicatie, kennis, wijsheid, creativiteit. En zo bezien kun
je in elk geval zeggen, dat Rob op zijn minst over een technische
intelligentie beschikte. Wat de een met zijn hoofd doet, doet de
ander (bijvoorbeeld) met zijn ogen. Wat Robbie met zijn ogen zag,
konden zijn handen maken. Als jonge jongen was hij al gek van
techniek. Veel te jong (natuurlijk) ging hij met brommers aan de
slag. Uit mekaar, in mekaar. Bergen met brommeronderdelen in de
grote schuur. Hordes jongens erom heen: bij iedereen mankeerde
het brommertje wel wat. En hij kon het maken.
Hij zal een jongen zijn geweest om van te houden. Zo’n
aankomende knul, met al zijn onhandige charmes en beloftes. Maar
ook met zijn groeiende onvolmaaktheden.
Na zijn LTS (techniek natuurlijk) is hij als jochie van vijftien/zestien
jaar als matroos gaan varen op de binnenvaart. Daarna werd hij
chauffeur. Eerst op een touringcar, heel Europa door met toeristen
uit alle landen. Daarna op het internationale vrachtwagentransport. Internationaal chauffeur is een onderschat beroep: het is
gewoon zwaar. Niet alleen ben je vaak van huis, maar je maakt ook
lange dagen. Het vraagt veel van je. Zeker met zijn rugklachten was
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Allemaal kende u Rob:
op de een of andere manier.
Allemaal hebt u stukjes van
hem gezien

dat een vermoeiend bestaan. Onzekerheid was er ook: altijd had
Robbie wel een soort van angst op de achtergrond, dat hij zonder
werk zou komen te zitten. Dat maakte dat hij minder gauw ‘nee’
zei dan anderen.
Werken was een zaak waarvan hij een punt maakte. Hij móest en
hij zóu werk hebben. Hij móest en hij zóu zich bewijzen; daar ging
hij heel ver in. Misschien had zijn perfectionistische aard daar ook
wel mee te maken. Altijd moest alles pico bello in orde zijn. Met
iets tweedehands nam hij geen genoegen: alles moest nieuw zijn.
En het liefst het beste van het beste. Dat had hij ook met zijn eigen
motor: als hij een stukje gereden had, moest de poetsdoek er weer
overheen tot het laatste vlekje van de velgen weg gewreven was.
Zo was hij ook op zichzelf: geen vlekje aan zijn lijf. Altijd keurig in
het pak. Proper op zichzelf. Geen haartje van de kat mocht er op
zijn broekspijp kleven.
Toch altijd weer die drang om voor vol aangezien te worden…?
Als u mij zo voor u ziet staan, weet u vast wie ik ben. U zult een
beeld hebben van die man met die bril: een beetje ernstig, dat is
hij wel. Maar op mijn werk vinden ze vast iets anders, en thuis ben
ik weer zus en een vriend vindt dat ik zulke leuke dingen schrijf.
Allemaal verschillend. Allemaal waar: allemaal ik.
En Rob?
Wie leeft, doet zijn omgeving mee leven. Wie beweegt, brengt dingen teweeg bij de mensen om zich heen. In de goeie dingen die hij
doet, in zijn minder goeie momenten net zo zeer. Allemaal kende u
Rob: op de een of andere manier. Allemaal hebt u stukjes van hem
gezien. Stukjes van de buitenkant. Nooit de volle binnenkant. Nooit
compleet. We kunnen niet met zekerheid zeggen wat hem bewoog
in het leven, hoe hij in zijn relaties stond. We hebben alleen maar
de uiterlijke feiten: sommige mooi, sommige zouden we liever niet
hebben gezien.
Hij zal mensen blij hebben gemaakt, goed voor ze zijn geweest, ze
hebben liefgehad. Maar ook zul je hem wel eens achter het behang
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hebben willen plakken of onuitstaanbaar hebben gevonden. Zal hij
daarin zoveel van ons hebben verschild?
Wat ik maar wil zeggen is, dat het eigenlijk onmogelijk is om te
oordelen.
Zijn kinderen zijn opgegroeid in een wereld van stukjes-en-beetjes:
daardoor en omdat je nog niet het volle overzicht hebt van alles,
zullen jullie gevoelens verschrikkelijk op de proef gesteld zijn en
nog worden. Je wilt misschien weten, begrijpen. Woede zal er
misschien zijn, gevoel van verlatenheid...
Wat ik je wil meegeven is: blijf leven in respect voor je vader.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Hij heeft zijn
beslissingen genomen: omdat hij geen andere uitweg zag, ondanks
de liefde die hij voor jullie voelde. Ik weet niet of het te ver gaat als
je zegt dat het dan ook goed is. Maar het is wel een gegeven waar
jullie geen enkele invloed op hebben gehad. Dat heb je wél op je
eigen leven. Het is aan jullie zelf – met hulp van anderen – om je
eigen leven waardevol te maken. Hou de goeie dingen van je vader
vast, leer van de dingen waar het beter heeft gekund. Maar blijf
hem vasthouden: bijna op de manier zoals jij, zoon Joris, dat voor
jezelf hebt mogelijk gemaakt. Een deel van je wietketting heb je in
de handen van je vader gelegd. Het andere deel heb je zelf gehouden: zo blijf je met hem in contact. En daar gaat het om.
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Broer en zus leefden
bijna tachtig jaar
samen
In februari 2013 deed ik mijn tweede
uitvaart. Het betrof een alleenstaande
vrouw van 82 jaar.

Z

ij en haar bijna drie jaar jongere
broer woonden onder de rook van
Zutphen. Ze hadden tot het overlijden van hun ouders altijd met hen
samengeleefd en dat samenlevingsverband
werd daarna getweeën voortgezet. Haar
broer was naast enkele neven en nichten
van vader- en moederszijde haar enige
familie.
Zo’n zes jaar voor haar overlijden werd
de diagnose ALS vastgesteld en daaraan
is ze uiteindelijk overleden. Toen ik voor
het gesprek kwam, stond haar elektrische
rolstoel nog in de kamer.
Haar broer Bart was een vriendelijke man
aan wie je goed kon zien, dat hij z’n hele
leven veel buiten bezig was geweest. Eerst
was dat zijn werk in de bouw en later in
de groentetuin bij huis. Hij was echter een
gesloten man, bij wie je eigenlijk niets zag
van emoties over het overlijden van zijn
zus. En hij was zeker geen prater, want
op mijn vragen gaf hij veelal een kort
antwoord. Wel wist hij te vertellen, welke
kantoorbanen zijn overleden zus had

Sophieke Nijhuis
Regio Midden-Nederland

gehad. Maar ja, er is toch meer te vertellen
over iemand dan alleen het werk?
In de huiskamer gaf ik mijn ogen goed de
kost. Zo zag ik een vitrinekast met wel
150 katten in allerlei vormen, maten en
uitvoeringen. Dat was dus een van haar
hobby’s! Naar aanleiding daarvan vertelde
Bart, dat hij die vitrinekast zelf voor haar
in elkaar had gezet.
De inhoud van haar boekenkast op haar
eigen kamer gaf ook een beeld van haar
interesses.
Op mijn vraag of er al muziek voor de uitvaartplechtigheid is uitgezocht, antwoordt
hij dat de uitvaartbegeleidster daarvoor
zal zorgen. Omdat mij is gevraagd om de
regie van de uitvaartplechtigheid op me
te nemen, vraag ik Bart van welke muziek
zijn zuster hield. Hij gaat naar haar kamer
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en komt terug met een cassette vol klassieke muziek. Daar kan ik wat mee! Met
zijn goedvinden maak ik een keuze; o.a.
de Morgenstemming uit de Peer Gyntsuite van Edward Grieg. Passende muziek,
niet alleen omdat de uitvaartplechtigheid
om 10.00 uur plaatsvindt, maar ook
omdat het een verwijzing is naar een
nieuwe dag én naar hun vakantie naar
Noorwegen.

Toen ik weer thuis was, nam ik contact op
met de dienstdoende uitvaartbegeleidster.
Die bleek Bart geholpen te hebben met
de tekst op de rouwkaart. Ze bevestigde
mijn indruk, dat het voor hem moeilijk
is om zelf beslissingen te nemen. Die had
zijn zuster immers altijd genomen! Zo
had zuslief ook de adressenlijst voor de
verzending van de rouwbrieven al klaar
liggen.

Tijdens het gesprek komt buurvrouw Nelly even binnenwippen om te vragen of ze
Bart nog ergens mee kan helpen. Zo gaat
dat in streken, waar aan het noaberschap
nog invulling wordt gegeven!
Omdat ik mijn toespraak bij voorkeur
via de e-mail aan nabestaanden voorleg
en Bart hiermee niet vertrouwd is, stel
ik hem voor om de tekst naar Nelly te
sturen. Dat vindt hij prima. Op weg naar
het station ga ik dus even bij Nelly langs,
om nader te overleggen over de afgesproken werkwijze en te vragen naar haar
e-mailadres. Dan wil ze weten of Bart wel
verteld heeft over het padvinderijverleden
van zijn zus. Nee dus, en ik vraag haar nog
wat informatie naar mij te sturen. Ook
licht ze de taakverdeling tussen zus en
broer toe: zus regelde alles en haar broer
deed wat van hem gevraagd werd.

Voorafgaand aan de uitvaart heb ik weer
een bijzondere ervaring. Vanwege de
winterse omstandigheden hebben enkele
familieleden afgezegd en zo zit haar broer
alleen in de volgauto en daarna ook in
de familiekamer van het crematorium.
In het gesprek dat ik dan met hem heb,
komt zijn passie voor z’n groentetuin en
kennis daarvan helemaal naar voren. Hij
vertelt me enthousiast over de principes
van vruchtwisseling en de bijbehorende
afwisseling in gewassen op een bed. Ook
komt zijn militaire diensttijd ter sprake.
Zijn ogen beginnen opnieuw te glimmen
als hij vertelt wat voor streken ze in die
tijd uithaalden.

Zo zag ik een
vitrinekast met wel
150 katten in allerlei
vormen, maten en
uitvoeringen
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‘Waarom doe je dit
werk eigenlijk?’
Die vraag wordt me wel eens gesteld, als ik vertel
dat ik vrijwillig uitvaartspreker ben.

Als ik weer eens onderweg ben naar een
plek waar ik ga spreken, vraag ik me dat
ook wel eens af.
Als ik eerlijk ben, zijn er veel antwoorden
mogelijk:
• Omdat ik denk dat ik het kan
• Omdat ik boos kan worden over ‘liefdeloze’ uitvaarten
• Omdat ik denk dat ik het beter kan
dan anderen
• Omdat ik denk dat ik mensen iets te
bieden heb
• Omdat ik er tijd voor heb
• Omdat ik ijdel ben
• Omdat ik toch maar in zo’n volle aula
‘de dienst uitmaak’
• Omdat ik het fijn vind te horen dat ik
het zo goed heb gedaan
• Omdat ik zelf weet hoe troostend het
is als iemand dit voor je doet
Ja, en als het een keer wat moeilijker
loopt, als ik ineens een week nauwelijks
tijd voor andere zaken heb, ja, dan denk
ik ook wel eens: waarom doe ik dit
mijzelf aan?

Tes Gybels - van de
Warenburg
Regio Limburg

Maar als ik dan terugkom van een gesprek
met een familie, waar het verdriet zo
voelbaar aanwezig was, waar de tranen
soms het spreken moeilijk maakten, de
details van die laatste hartverscheurende
week-dag-maand-jaren het zicht op de
tijd daarvoor ontnamen, als dan langzamerhand de tranen veranderen in een
glimlach, een uitbundige lach, als dan
wordt gezegd: ‘Oh, wat is dit fijn, om zo
over hem/haar te kunnen praten.’
Als boos verdriet verandert in zacht
verdriet, als de teleurstelling om gemiste
kansen veranderen in mededogen en
begrip…
Als radeloosheid verandert in het zich
gesteund voelen….
En als na de uitvaart tijdens een handdruk, een omarming uit het oogcontact
spreekt: het was goed, fijn dat je er was…
dan weet ik weer heel goed, waarom ik
het doe!

gedicht

VERGANKELIJKHEID
De steen is sterk, maar het ijzer breekt hem.
Het ijzer is sterk, maar het vuur smelt het.
Het vuur is sterk, maar het water blust het.
Het water is sterk, maar de zon verdampt het.
De zon is sterk, maar de wolk verduistert haar.
De wolk is sterk, maar de wind drijft hem voort.
De wind is sterk, maar de mens weerstaat hem.
De mens is sterk, maar de dood slaat hem neer.
De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde.
De liefde vergaat nimmer meer.

Frits van der Kolk
Regio Limburg
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De ruwe
zwarte
steen
Op de strakke vurenhouten kist ligt
een groot stuk zwarte steen. Alleen
dat rotsblok ligt op de kist, niets
anders. De bloemen liggen naast de
kist.

Wouter Beekman
Voorzitter Stichting
Humanistische Uitvaartbegeleiding 2010-2014

Het winterse zonlicht schijnt op de steen.
Bas zit met zijn ouders op de eerste rij.
Hij kent de steen. Die lag in het atelier
van zijn opa te wachten om tot een
krachtig beeld te worden gemaakt. Maar
zover is het niet meer gekomen. Opa werd
ziek, erg ziek en een paar dagen geleden
is hij doodgegaan. Bas heeft verdriet. Hij
houdt veel van opa. Opa kwam hem vaak
uit school halen. Dan bleef hij bij oma en
opa eten en vertelde hij over wat hij had
beleefd en had geleerd. Ze gingen samen
fietsen en naar een museum. Opa leerde
hem stenen hakken. En nu is opa er niet
meer. Hij is dood. Zijn lichaam ligt in de
kist onder het rotsblok.
In de aula van het crematorium zitten
veel mensen. De meeste kent Bas niet.
Hij knijpt maar eens in de warme hand
van zijn moeder. Dan loopt een man naar
voren en begint te praten. Bas begrijpt
niet zo goed wat hij zegt. Maar als zijn
oom en daarna zijn vader over hun vader
vertellen, luistert Bas goed. Zij vertellen
dat hun vader altijd druk bezig was. Toen
zij nog jongens waren, had hij niet veel
tijd voor hen. Hij kwam pas thuis als zij
al in bed lagen. Maar zij hadden wel veel
van hem geleerd. Dat je eerlijk moet zijn.
Dat je andere mensen moet helpen. Dat
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Zonder woorden geven de stenen
het verhaal van eerlijkheid,
verantwoordelijkheid, respect en

vertrouwen door

je zelf je leven maakt. En dat iedere dag
telt. Na de verhalen van zijn vader en zijn
oom speelt zijn moeder op haar viool. Zij
glimlacht, maar er lopen ook tranen over
haar wangen.
Dan gaat een mevrouw praten. Zij heeft
een klein zilveren speldje op. Een speldje
van een mannetje dat zijn armen omhoog
steekt. Zij vertelt dat zijn opa duidelijkheid en eerlijkheid erg belangrijk vond.
Niet eromheen draaien, eerlijk de waarheid zeggen. Staan voor je opvattingen.
Verantwoordelijkheid nemen. Mensen
helpen en bijstaan. Mensen respecteren.
De mevrouw zegt dat zijn opa voor andere
mensen een voorbeeld was. Hé, zo voelt
Bas dat ook. De mevrouw wijst op de
zwarte steen op de kist. ‘Die steen,’ zegt
zij, ‘staat symbool voor de overledene. Hij
is hard en weerbarstig. Maar hij is ook
puur en je kunt erop bouwen. De ruwe
steen is diepzwart, maar als je goed kijkt
zitten er glinsterende stukjes in.’ Bas kijkt
nog eens goed naar de steen en hij ziet
de glinsteringen. Die lijken op de glinsteringen in de ogen van opa. Bas neemt de
steen goed in zich op. Hij wil het beeld
van de steen op de kist altijd met zich
meedragen.

De mevrouw komt aan het eind van haar
toespraak. Zij loopt naar opzij en komt
terug met een handvol met brokken steen.
Ze zijn net zo zwart als de grote steen op
de kist. Zij loopt naar Bas en geeft hem
een steen. ‘Deze steen zal je altijd aan
je opa herinneren. Aan wat hij je heeft
meegegeven. Aan wat hij je over het leven
heeft geleerd. Bewaar de steen dus goed.’
Bas knikt, er loopt een traan over zijn
wang. Ja, hij zal de steen heel goed bewaren. De mevrouw geeft ook een brok steen
aan zijn oma, zijn moeder, zijn vader en
zijn oom. Iedereen is er stil van. De steen
gloeit in hun handen.
Alle mensen lopen langs de kist. Ieder
krijgt een stuk zwarte steen mee. Met die
steen krijgt ieder de waarden van de opa
van Bas mee. De stukken zwarte steen
symboliseren zijn geestelijke nalatenschap.
Zonder woorden geven de stenen het
verhaal van eerlijkheid, verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen door. Het
verhaal dat de opa van Bas nalaat.
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Tijd brengt ruimte
Een familiegesprek op het kruispunt
van verdriet en humor waarin in feite
in één zin het leven van de overledene
wordt verwoord.

T

oen ik zo’n tien jaar geleden, na
mijn stageperiode, werd ‘losgelaten’,
kreeg ik een uitvaart in de Hoeksche
Waard.
De overledene – ik noem hem Jan – blijkt
een man van begin tachtig. Hij is was nogal ‘sukkelig’ aan zijn einde gekomen, zoals
de familie het noemde. Op een dag daalt
Jan, laat in de avond, af van de zoldertrap.
Het is er pikkedonker, maar Jan verzuimt
uit zuinigheid om het licht aan te doen.
Het gevolg is bijna te raden. Hij struikelt
op de trap en breekt zijn rechterheup.
Operaties halen weinig uit, Jan belandt in
een rolstoel en raakt uiteindelijk aan bed
gekluisterd. Dat valt niet mee voor Jan
die altijd een overactieve man is en overal
nadrukkelijk aanwezig. In zijn jonge jaren
heeft hij zich opgewerkt van landarbeider
tot vertegenwoordiger in tabaksartikelen
bij Theodorus Niemeyer. Maar gaandeweg
beseft hij hoe schadelijk tabakswaren zijn.
Daarom stapt hij over naar een baan bij
Siemens; daar brengt hij het uiteindelijk
tot rayonhoofd van de concernvertegenwoordigers.

Evert Eshuis
Regio Zuid-Holland

Jan is een gedreven man. Als Pa ‘s avonds
aan het avondmaal is gezeten en de
telefoon gaat, dan is elk lid van de familie daaraan ondergeschikt: de bestelling
wordt hoe dan ook opgenomen. Daarbij
maakt een hap eten in je keel niet uit:
doorslikken en de beller te woord staan,
zo luidt het devies bij Jan thuis.
Als hij uiteindelijk op zijn 65e jaar moet
stoppen met werken, is hij diep beledigd.
Als verse AOW’er solliciteert hij toch
maar gewoon weer en wordt prompt
aangenomen bij de concurrent. Hij verkoopt er weer lustig op los, vissend in de
vijver van zijn voormalige werkgever; dat
maakte Jan niet uit.
Jans werk is immers de lust in zijn leven.
Jan is ook naast zijn werk erg actief. Hij
is lid van de gemeenteraad en vervult
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allerhande bestuursfuncties. In dit verband is hij betrokken bij de bouw van een
buurthuis annex sportaccommodatie. Als
er niemand is met de juiste horecapapieren, dan kruipt Jan op zijn 65e jaar nog
even achter de boeken om die te verkrijgen. Kortom, Jan is begaan met zijn gezin,
maar bovenal met zijn werk en met de
gemeenschap.
Soms laat ik bewust even een stilte vallen
in zo’n gesprek. Ook hier. Onder het
genot van een kopje koffie mijmert de
familie wat weg, om nieuwe inspiratie op
te doen.
Achter in de grote kamer en suite ligt Jan
opgebaard in een massief grenenhouten
kist. En plots, in zo’n moment van rust,
klinkt er een harde klap.
Het doffe harde, macabere en indringende
geluid lijkt uit de kist te komen, waarin
het stoffelijk overschot van Jan met zorg
is afgelegd.
Dochter Jeanine weet niet meer of ze
moet huilen van verdriet of van de lach.
Terwijl tegelijk de tranen over haar
wangen biggelen, roept ze uit de grond
van haar hart uit: ‘Wel potverdomme, nu
bemoeit hij zich er nóg mee’. Die woorden
leiden bij de rest van de familie tot een
ontlading vol hilariteit. Met die ene zin

raakt Jeanine immers de kern van Jans
geleefde leven. Zijn dierbaren zijn zich
bewust van hun respect voor zijn inzet en
het harde werken. En bedekken zo Jans
dominante karakter met de mantel der
liefde.
Bij een gelegenheid als deze zie je vaak,
dat nabestaanden op een veel diepere
manier naar hun dierbare overledene kunnen kijken. Er is ruimte om achter diens
dagelijkse beslommeringen en hebbelijkheden gevoelens te vinden van begrip,
respect, mildheid. Ruimte voor het besef,
hoeveel de overledene bij leven voor hen
betekende. In de afgelopen jaren heb ik
dat gelukkig heel vaak mogen ervaren.

Met die ene zin raakt
Jeanine immers de kern
van Jans geleefde leven
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duiven

Het is december 2012. Extreem
winterweer met sneeuwbuien.
Iedereen die er niet echt uit hoeft,
wordt aangeraden thuis te blijven.
Er komt een aanvraag voor een
uitvaart, op Flakkee. Dat is vanuit
Schiedam met openbaar vervoer
goed te bereiken.

Hanneke Scheeres
Regio Zuid-Holland

‘Hij was duivenmelker: duiven, postduiven, de duiven gingen altijd voor.’
Na een paar inleidende woorden bij een
kopje koffie is dit het eerste wat ik hoor
als antwoord op mijn vraag iets te vertellen over het leven van Jan.
Ik zie me nog zitten in het kleine woonkamertje van een dijkhuisje. Ik pas er nog
net bij. De boel is een beetje aan de kant
geschoven, zodat vader thuis opgebaard
kon worden: ‘Dat is toch het laatste dat je
voor iemand kan doen, iemand die je zo
lang gekend hebt.’
En dat is dan één van de weinige vriendelijke zinnen die ik tijdens dat gesprek over
de overledene hoor.
De overledene, Jan – 75 jaar geworden – is
de stiefvader van Jaap en Anneke. Zij beiden en hun partners zijn bij het gesprek
aanwezig.
Regelmatig vliegen de herinneringen in
onvervalst Flakkees over tafel. Ik versta er
niets van, maar de boze gezichten spreken
voor zich. Gelukkig zien ze kans ook in
voor mij verstaanbare taal het verhaal
over Jan te vertellen.
Jan was jarenlang de buurman van Jaap
en Anneke, kleine kinderen toen nog. Hij

SPrEkErS Bij UITVAArTEN

had zijn duivenhokken bij hen achter in
de tuin. Hun moeder – Hannie – hield
ook van duiven. Ze zorgde voor de beestjes als Jan voor zijn werk als chauffeur
met de vrachtwagen van huis was.
De vader van Jaap en Anneke kwam jong
te overlijden. Na enige tijd besloten Jan en
Hannie samen hun leven te delen.

symbool voor vrede. We weten nu ook,
dat duiven in het leven van Jan niet altijd
een symbool van vrede hebben betekend,
maar helaas ook vaak een bron waren van
onvrede en spanningen.
Toch mag ik namens de familie deze toespraak over het leven van Jan nu eindigen
met de woorden ‘hij ruste in vrede.’

Samen hun leven delen, maar: ‘Ze kunnen
niet met mekaar en niet zonder mekaar’,
zo blijkt als ze samen ook de kleine ruimte van het dijkhuisje moeten delen. Twee
mensen die allebei bekend staan als streng,
allebei stijfkoppen met hetzelfde motto:
mijn wil is wet. En altijd die duiven.
Altijd gaan de duiven voor.
Vooral voor Anneke, die als opgroeiende
puber nog een aantal jaren bij Jan en
Hannie thuis woont, was dat bepaald niet
altijd gemakkelijk. Er ging wel érg veel
tijd en aandacht naar de duiven.

Hij ruste in vrede.
Die woorden had ik nog nooit gebruikt,
zal ik ook nooit gebruiken. Ze roepen bij
mij een beeld op van een overledene, waar
ik niets mee kan. Van ‘iemand’ achter de
grens van de dood.
Maar bij het zoeken naar deze slotwoorden herinnerde ik mij ook weer – naast al
het gemopper – de berustende woorden
(ongeveer) van de familie: ‘Het is goed zo,
punt erachter’; verzachtende woorden
over hoe hij voor zijn zieke vrouw had
gezorgd; en de opmerking over het opbaren aan het begin van het gesprek.
Die rust en die vrede, niet van de overledene, maar van de nabestaanden: dáár
ging het mij om.
Dat vond ik wel een mooi humanistisch
inzicht, zo vlak voor Kerst.

Ik ga een lang verhaal kort maken, want
het gaat mij hier om het slot van mijn
toespraak. Dat werd na enige aarzeling als
volgt:
‘Een duif op de rouwkaart.
We kennen allemaal wel de duif als
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Samenwerking

Monuta Zuid-Limburg en de
Humanistische Uitvaartbegeleiding
Monuta regelt reeds negentig jaar
uitvaarten van A tot Z, dit betekent
vanaf het moment van overlijden
tot en met de dag van de uitvaart.
Op de dag van de uitvaart
begeleiden we de naaste familie
en de belangstellenden bij dit zo
belangrijke, laatste afscheid.

S

oms maken we gebruik van de
sprekers van de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Op verzoek van de
familie of op verzoek van ons, begeleiden
de sprekers de familie tijdens de uitvaartplechtigheid.
Uiteindelijk moet het een afscheid worden voor de familie. Een afscheid dat een
blijvende herinnering zal zijn. De sprekers
van de Humanistische Uitvaartbegeleiding
zijn zo gedreven, dat dit voor hen geen
punt is. Door hun treffende bewoordingen
en hun ontspannen uitstraling tijdens
een dienst, brengen zij rust én weten zij
de belangstellenden te boeien met hun
teksten. De rode draad die door hun verhaal heen loopt en het betrekken van de
nabestaanden geeft daarbij een extra goed
gevoel. Vandaar dat wij, medewerkers
van Monuta, graag samenwerken met de
Humanistische Uitvaartbegeleiding.
Monuta staat voor kwaliteit en verwacht
dit ook van haar partners. De Stichting
Humanistische Uitvaartbegeleiding is zo’n
partner waarbij ons bedrijf zelf ook durft
in te staan voor de geleverde kwaliteit!
Gefeliciteerd met het lustrum!
Namens de medewerkers van
Monuta Zuid-Limburg,
Nicole Arets - Starmans
Manager Uitvaartzorg

‘Namens onze hele familie willen we je bij deze
nog bedanken voor het mooie afscheid, de fijne
en eerlijke

teksten en de betrokkenheid bij

ons allen bij het afscheid van onze moeder. Het is
nog allemaal erg onwerkelijk en we zijn nog
erg verdrietig maar kunnen terugkijken op een
mooi en waardig afscheid. We hebben hiervoor
al verschillende complimenten ontvangen van
familieleden.’

‘Ik wil je even bedanken voor de prachtige
dienst voor mijn vader. Je hebt echt heel goed
aangevoeld hoe

onze pap was en er een

heel mooi verhaal van gemaakt.’
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Elke medaille
heeft een
keerzijde
In augustus 2010 riepen twee zussen mijn hulp in voor de uitvaart van
hun vader. Ze vertelden me, dat zij pas de laatste vier jaar weer contact
met hem hadden.

Hennie Stempher
Regio Midden-Nederland

Ze wilden het eigenlijk alleen maar over de ‘nieuwe’ vader hebben,
vooral ook omdat ze alleen over die periode iets positiefs konden
vertellen. Hun vader was alcoholist en sinds 2006 opgenomen in de
gesloten afdeling van een verzorgingstehuis. Mijn eerste gedachte
was: dat wordt een korte levensloop. Toch ben ik mijn vragen gaan
stellen: wat ze wisten over zijn jeugd, over het huwelijk met hun
moeder enzovoort. Als vanzelf kwam het alcoholprobleem aan
de orde en hoe iedereen in het gezin er mee omging. Uiteindelijk
kwam er een positief verhaal over Arie, waarin zijn drankgebruik
benoemd werd en welke gevolgen dat voor de dochters had. Arie
had ook twee zonen, maar met hen was er geen contact meer. De
levensloop is verkort weergegeven.
In herinnering: Arie
De keuzes die Arie in zijn leven maakte, veroorzaakten niet alleen
bij hem onomkeerbare gevolgen, maar brachten ook schade toe aan
mensen in zijn naaste omgeving en daarmee aan de relaties met
hem. Jannie en Joke hebben de laatste jaren bij hun vader toch ook
positieve kwaliteiten ontdekt. Elke medaille heeft een keerzijde.

sprekers bij uitvaarten

Als laatste wens wilde
hij nog wel graag één pilsje,
maar dat kreeg hij nooit
Arie was een van de negen kinderen uit een christelijke gezin,
waarvoor pa de kost verdiende als kippenhandelaar.
Als Arie vijf jaar is, begint de Tweede Wereldoorlog. Hoewel hij
toen nog een kind was, vertelde hij later over zijn ervaringen uit de
oorlogstijd alsof hij die als een volwassene had meegemaakt.
Na de lagere school ging Arie naar de ambachtsschool om machinebankwerker te worden. Hij ging na de ambachtsschool eerst met
zijn vader mee om te werken in de kippenhandel. In deze periode
maakte hij kennis met de alcohol: na afloop van de markt was het
gebruikelijk om de gedane zaken met een borrel of een pilsje ‘nat’
te maken.
Uiteindelijk ging Arie werken als machinebankwerker. Het vak
beheerste hij tot in de finesses. Wat hij op een plaatje zag, dat kon
hij maken. Hij was een vakman. Zijn baas stuurde hem erop uit om
in binnen- en buitenland klussen te klaren.
Arie trouwde in 1957 met Karin. Met haar had Arie vier kinderen:
Joke, Jannie, Frank en Huib.
Arie was door zijn alcoholprobleem niet in staat een relatie met
zijn kinderen op te bouwen. Jannie en Joke vertelden mij, dat zij
zich voor hun vader schaamden en zich tegenover vriendinnen
verontschuldigden voor zijn eventuele gedrag wanneer die vriendinnen hem zouden ontmoeten. Arie was nooit tevreden over
de prestaties van zijn dochters en zonen, wat zij ook deden. Hij
was een onhandelbare man en mensen gingen hem mijden. Karin
vluchtte nog wel eens een tijdje naar een zus. Maar over de problemen praten deden ze samen niet.
In 1975 werd Arie afgekeurd, zijn drang naar alcohol was groot en
maakte veel kapot. Zijn dochters waren al vroeg het huis uit.
In 2005 werd Karin ziek en overleed korte tijd later in oktober van
dat jaar. Na een jaar werd Arie opgenomen in een verzorgingstehuis voor geriatrische behandeling. Hij kreeg er geen druppel alcohol meer en taalde er ook niet meer naar. Als laatste wens wilde hij
nog wel graag één pilsje, maar dat kreeg hij nooit.
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‘Fijn dat je er bent’ en
‘Ik houd van je’ waren nu
uitspraken die vroeger nooit
over zijn lippen kwamen
In het verzorgingstehuis maakten Joke en Jannie kennis met de
andere kant van hun vader. In wezen was het toch een goede man.
Voor Jannie en Joke begon na zijn intrek in het tehuis een nieuwe
fase in de relatie met hun vader.
Arie waardeerde de zorg van zijn dochters voor hem en hun bezoeken. ‘Fijn dat je er bent’ en ‘Ik houd van je’ waren nu uitspraken die
vroeger nooit over zijn lippen kwamen. Hij miste zijn zonen Frank
en Huib. Jannie kon met haar vader praten over zijn persoonlijke
voorkeuren: welke kleuren en bloemen hij mooi vond.
Joke kon met Arie lachen, want gevoel voor humor had hij wel.
Het contact met zijn broers Andries en Hans stelde Arie zeer op
prijs.
Als jongeman en als jonge vader was Arie actief in de voetballerij
in zijn dorp. Als speler en als trainer. Joke herinnert zich dat zij
verschillende keren met hem mee is geweest naar wedstrijden.
Vroeger ging Arie vriendschappen aan met andere alcoholverslaafden. Deze mensen kwamen bij hem langs als hij bezig was op zijn
stukje land waar hij groente teelde en een varken hield.
In het verzorgingstehuis bouwde Arie een vriendschappelijke
relatie op met Marijke. Hij vond al die aandacht en zorg van haar
geweldig.
In zijn jeugd en in de laatste vier jaar van Aries leven speelde het
geloof een rol. Hij was bang voor het sterven en besefte dat zijn
manier van leven geen voorbeeld voor anderen was. Hij had angst
voor een straf na zijn overlijden. Teksten uit de Bijbel hebben hem
verzoend met zijn keuzes in zijn leven, zodat hij het leven los kon
laten.

gedicht

Voor Godelieve
En dan…
En dan
staat het hart stil
niet eens omdat het niet verder wil
maar omdat het òp is
de tijd op is
zoals een klok stilstaat
En dan
is het stil
er komt geen antwoord meer
op een vraag
het is een andere tijd
een andere klok
die weer gestaag
op gang komt
En dan
in dat niemandsland
van die nieuwe tijd
zoek je je weg
creëer je je eigen uitweg
zonder hem.

Joyce Hes
Regio Noord-Holland
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Humanistische
Uitvaartbegeleiding
en kwaliteit
Bij mijn aantreden als voorzitter van de Regio Drenthe,
Groningen, Overijssel en Flevoland (kortweg Regio Drenthe
e.o.) heb ik geïnventariseerd wat er allemaal op het gebied
van kwaliteit was onderzocht, gezegd en vastgelegd. Dat was
enorm en het besloeg ook vele jaren.

C

onclusie: er is al heel veel aandacht
besteed aan onze kwaliteit. En als
je zoekt op internet dan zie je dat
overal: kwaliteit krijgt veel aandacht,
maar tegelijkertijd zegt men ook dat er
geen definitief antwoord is. Men weet
niet precies wat kwaliteit is. Vaak lees je
‘kwaliteit is hetgeen iemand er van vindt’.
Ik kwam een definitie tegen die mij
aansprak:
Kwaliteit is de mate waarin de hoedanigheden van een product, proces, dienst of
organisatie een goed gevoel geven. (definitie van ir. Jan Maas)
‘Mate’ geeft in zekere zin objectiviteit aan
kwaliteit en ‘goed gevoel’ geeft de subjectiviteit aan van kwaliteit.
Hoe moeten we die onzekerheid en
onduidelijkheid vertalen naar ons werk
bij de stichting? Als je de notitie ‘Kwaliteitseisen Stichting Humanistische
Uitvaartbegeleiding’ (4 september 2013)
leest, dan valt op dat het gaat over allerlei voorwaarden waaraan moet worden
voldaan om kwaliteit zoveel mogelijk te

Lou Verhage
Regio Drenthe,
Overijssel, Flevoland

garanderen. Maar ook hier staat niet wat
onze kwaliteit moet zijn, waar dat aan
afgemeten moet worden.
Als je naar een concert van klassieke
muziek gaat, dan voel je soms de kwaliteit, er wordt op een hoog niveau gemusiceerd. Als je verschillende uitvoeringen
op cd hoort van hetzelfde muziekstuk dan
kan je dat ook overkomen: de ene uitvoering is veel beter dan de andere, er wordt
meer kwaliteit geleverd.
En dat willen wij ook bereiken: dat de
toehoorders de kwaliteit voelen. In de
Regio Drenthe e.o. werken we er aan om
dat te bereiken, het is een continu proces
dat nooit stopt.

sprekers bij uitvaarten

Dat wordt mooi geïllustreerd in de volgende figuur:
act

plan

check do

De bal stelt het proces voor om kwaliteit
te bewaken, te garanderen; de wig onder
de bal moet zorgen dat we niet terugvallen
en de helling symboliseert dat we steeds
met onze kwaliteit bezig moeten zijn om
het op een hoger niveau te brengen. Als
je kijkt naar toespraken van zo’n twintig
jaar geleden, dan zullen die er anders uitzien dan de toespraken van nu. Het gaat
geleidelijk, maar ontwikkelt zich wel. We
moeten elke keer doen alsof we voor de
eerste keer onze toespraak schrijven, geen
(onbewust) format toepassen.
In de definitie staan de termen dienst en
product. Ik kies zelf voor de term product,
omdat we iets leveren dat bestaat uit
verschillende onderdelen: onze persoon,
de presentatie, de tekst, het contact dat
we hebben met nabestaanden en uitvaartverzorger.
Het ‘goede gevoel’ moeten we bezorgen
bij de uitvaartverzorger en bij de nabestaanden, zij zullen ons beoordelen op alle
onderdelen van ons product:
• Onze persoon: hoe zien we er uit,
hoe gedragen we ons; naar nabestaanden, naar de uitvaartverzorger, naar
de aanwezigen in de aula, wij zijn het
visitekaartje
• Presentatie: hoe presenteren we de
toespraak
• Tekst: hoe hebben we de overledene
geportretteerd
• Contact met de nabestaanden: er zijn
veel contactmomenten en samen bepa-

len die hoe over ons gedacht wordt,
leggen we de toespraak voor ter beoordeling, is het gesprek goed geweest
• Contact met uitvaartverzorger: hebben we contact voor en na de uitvaart
en hoe hebben we contact en met name
hier is een belangrijke rol weggelegd
voor de coördinatie
Het is complex, maar op alle delen moeten
we positief scoren. Is één onderdeel niet
positief dan zijn de andere onderdelen
ineens minder relevant voor de beoordeling.
Ik weet dat alle regio’s binnen de stichting
aandacht besteden aan kwaliteit. In regio
Drenthe e.o. doen we dat met intervisie,
workshops en peer-review groepen.
Zoals eerder gezegd heeft kwaliteit met
gevoel, met voelen te maken, daar moeten
we aan werken, ook onderling.
Ons uitgangspunt is het humanisme; de
mens staat centraal. Maar we worden
meestal niet gevraagd omdat we humanist zijn. We worden gevraagd omdat de
uitvaartverzorger tevreden is over ons, dat
is de eerste stap die we zetten. En de uitvaartverzorger is daarnaast ook tevreden
als ook de nabestaanden dat zijn.
Echte antwoorden heb ik niet, het enige
dat ik kan zeggen is: ‘We moeten werken
aan kwaliteit, steeds weer’.

En dat willen
wij ook
bereiken: dat
de toehoorders
de kwaliteit
voelen
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Lana

Na een zwangerschap van dertig
weken kwam ze ter wereld.
Ze was dood.

Gabie Maas
Regio Limburg

Als mij wordt gevraagd haar uitvaart te
verzorgen, moet ik even slikken. Dat heb
ik nog nooit gedaan. Kan ik het wel? Zo’n
kindje heeft nog geen geschiedenis. Wat
kan ik over haar vertellen? Toch accepteer
ik de opdracht. Natuurlijk accepteer ik
die. Ik weet dat ik het kan, alleen ben ik
er nu nog even niet zo zeker van.
De ouders, wat zijn ze jong, maar ze
stralen rust uit. O ja, ze hebben verdriet,
dat zie je, maar ze praten rustig over hun
kindje. Hoe verrast en blij ze zijn over de
onverwachte zwangerschap. De angst voor
een miskraam en de opluchting als na drie
maanden alles in orde is en het een meisje
blijkt te zijn. De eerste minimale bewegingen, later het wilde schoppen van het
‘kleine kreng’.
En ze spreken over het zoeken naar een
naam; hij wil een korte, zij houdt meer
van langere namen, vooral voor een meisje. Ze kiezen voor ‘Lana’, een naam waar
ze alle twee achter kunnen staan. En dan
de inrichting van de babykamer: niet roze,
maar wat dan wel? Het wordt uiteindelijk
toch roze, knalroze, met op de muur een
grote sticker met haar naam: Lana. Een
heerlijke tijd van verwachting, hoop en
vertrouwen in de toekomst.

sprekers bij uitvaarten

Het dode kindje wordt
geboren. Kennismaken
wordt afscheid nemen

Dan de schrik van geen beweging meer
voelen. Niets durven zeggen, bang dat
met het uitspreken van het vermoeden
een vreselijke waarheid naar boven wordt
gehaald. Een week later de controle. De
wereld vergaat. De toekomst wordt in de
kiem gesmoord. Het dode kindje wordt
geboren. Kennismaken wordt afscheid
nemen. ‘Wat is ze mooi.’
Ouders willen zorgen voor hun kindje.
Nu kan het nog. Een klein wit kistje, een
zacht dekentje en een knuffelgiraf. Een
hart van bloemen, prachtige muziek en
een lieve tekst van mama.

Als iemand overlijdt, worden er herinneringen opgehaald aan zijn leven. Hoe hij
deed en hoe hij sprak, zijn interesses en
zijn blunders. Bij zo’n klein kindje kan
dat niet. Toch heeft het wel degelijk een
geschiedenis. En die geschiedenis heb ik
mogen vertellen.
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Zet vijftien
portretschilders
tegenover één
poserend model
en je krijgt
vijftien compleet
verschillende
portretten

SPrEkErS Bij UITVAArTEN

levenSKunSt

ovEr lEvEn:
UitvaartrEdE En
lEvEnskUnst

Jasper Zuijdervliet
regio Zeeland

Levenskunst, wat is dat? Het heeft een ietwat elitaire
smaak. Als je mij zou vragen om – zonder na te denken
– iemand op te noemen die een levenskunstenaar is,
dan zou ik de naam van Salvador Dali kunnen laten
vallen. Die man is in de loop van zijn leven steeds
meer op zijn eigen schilderij gaan lijken – geniaal,
excentriek, surrealistisch en vooral: herkenbaar.

M

aar levenskunst is niet aan een
elite voorbehouden: iedereen kan
levenskunstenaar zijn of daar
momenten van hebben wanneer hij probeert op een of andere manier bewust te
leven en zijn leven vorm te geven; als een
levenshouding. Dàt geeft de bijzondere
momenten, de verhalen achter de feiten.
Ik hanteer hier levenskunst als het vermogen om een goed en mooi leven te leiden,
gebaseerd op waarden en idealen met een
aantrekkelijke en authentieke stijl.

Feiten verzamelen en verbinden
Een toespraak, die alleen uit feiten
bestaat, komt in wezen neer op een wat
opgedirkte curriculum vitae. Maar als
humanistische uitvaartbegeleiders moeten
wij méér willen, omdat een mens méér is

dan z’n curriculum vitae. Wij willen een
overledene als het ware tot leven brengen
om een blijvend en natuurgetrouw herinneringskader te scheppen.
In ons gesprek met de nabestaanden zullen
wij in elk geval de feiten van het leven van
de overledene moeten verzamelen, die relevant en representatief zijn voor dat leven.
Maar als we alleen naar die naakte feiten
kijken, hebben we niet in de gaten dat
die zomaar losse kralen zijn, maar in een
welgekozen samenstelling in een ketting
aaneen zijn geregen tot één sieraad. Ik
heb het hier over het verhaal dat ontstaat
wanneer je als uitvaartbegeleider die losse
naakte feiten van het leven nader gaat
beschouwen. Je bent als uitvaartbegeleider in je toespraak méér dan een simpele
registrator.
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Het beschouwende element in de
toespraak
Ik ben een sterk voorstander van een
beschouwende toespraak. Bij het einde
van een leven kan de uitvaartbegeleider
(mede) een invalshoek kiezen van ‘de
balans opmaken’. Zeker niet om tot eigen
oordelen of uitspraken te komen: dat
moet worden vermeden. Maar we kunnen
wel proberen zichtbaar te maken, hoe een
overledene zijn leven geleefd heeft, welke
keuzes hij maakte, hoe die tot stand kwamen, welke invloed die vervolgens hadden
op hemzelf en zijn omgeving. En of daar
een patroon in zit.
Deze invalshoek van ‘het beschouwende
element’ hoeft zeker niet in de plaats te
komen van ‘een normale toespraak’, maar
kan in veel gevallen voor de nabestaanden
iets kostbaars of iets extra’s toevoegen aan
een speech.

De plaats van de levenskunst in de
toespraak
Er zijn niet zovéél mensen bij wie de
levenskunst al bij de eerste aanblik van
hun dagelijks doen en laten af spat. Meestal zien we ‘gewone mensen’. Kunnen dat
dan ‘dus’ geen levenskunstenaars zijn?
Ik neem Robbie als voorbeeld: een man
van 43 jaar die beperkte verstandelijke
vermogens had. Een paar jaar geleden deed
ik zijn uitvaart. Zijn hele leven heeft hij
op moeten boksen tegen het BLO-stigma,
maar met uiterste doorzettingsvermogen
slaagde hij erin om vrachtwagenchauffeur
te worden en rond te rijden in de best
onderhouden en mooist opgepoetste truck
van heel Nederland. Het was ontroerend
en groots om zijn altijddurende strijd
te zien tegen de vooroordelen van zijn
omgeving. Ik wil daarmee maar zeggen,
dat achter een mooi opgepoetste truck een
verhaal staat dat het belang van die truck
verre overstijgt. De truck is een feit van
zijn leven; het niet aflatende volhouden
was een feit over zijn leven.
Het is aan ons, uitvaartbegeleiders,

om zulke dingen te ontdekken in onze
gesprekken met nabestaanden. Sóms moet
je daarvoor echt je best doen; sóms lijkt
het je eigenlijk gewoon niet te kunnen
ontgaan.

De vormgeving van de uitvaartbegeleider
Het thema ‘levenskunst’ kan een belangrijk oculair zijn, waardoor je naar het
leven van een overledene kijkt. Maar de
persoon van de uitvaartbegeleider is net
zo góed een kwaliteitsbepaler. Deze kan
helpen de levenskunst van iemand zichtbaar te maken.
Ik streef er in al mijn uitvaartspeeches
bewust naar, om elke vorm van zelfplagiaat buiten de deur te zetten. Elke
toespraak – zo was en is mijn norm –
moet nieuw zijn. Omdat elk mens nieuw,
anders is. Dat is wèl worstelen. Er moet
iets rijpen. Veel gebeurt in bed. Eigenlijk
is het al een vorm van vóórproeven en
dóórproeven van ‘het materiaal’. Om in de
sfeer van Salvador Dali te blijven: je bent
alvast aan het denken over de kleurstelling van je verf en de manier waarop je
die wilt gaan mengen. Het is kneden en
knijpen en proberen en zo boetseer je met
opgestroopte mouwen beetje voor beetje
het beeld van de overledene. Dan blijkt
ook de niet te overschatten ‘inbreng’ van
elke individuele uitvaartbegeleider: het
wordt zijn portret van de overledene. Zet
vijftien portretschilders tegenover één
poserend model en je krijgt vijftien compleet verschillende portretten die slechts
één ding gemeen hebben: elk portret zal
onmiskenbaar voor iedereen herkenbaar
zijn als dat van het poserende model.
Hiermee relativeer ik tegelijk weer wél:
onze toespraken zijn niet ‘heilig’ in die
zin, dat ze de enig denkbare zijn. Ze zijn
ook nooit compleet, maar dat hoeft ook
niet.

gedicht

Waar ben je?
Waar ben je? Ik weet het niet
Ik voel me alleen, wie begrijpt mijn verdriet?
De dagen gaan voorbij alsof er niets is gebeurd.
Mensen gaan gewoon hun gang,
Vogels die fluiten, de zon die de aarde opfleurt.
Hoe kan het toch dat de wereld niet even stilstaat
Op het moment dat jij ons verlaat?
In mijn gedachten ga ik mee met de wind,
Ik zie niets van al het moois op aarde
Daar, hoog boven de wolken, ik hoop dat ik je vind.
Ik beleef weer onze liefde, ze is van onschatbare waarde.
Waar ben je? Ik weet het niet
Ik voel me alleen, ik hoop dat je me ziet.
Duisternis valt over me heen
Het zonlicht kan me niet bekoren,
Ik mis je armen, je warmte
Ik zou zo graag je stem nog eens horen.
Leef verder in mij en geef me je kracht
Om ooit op een dag weer te kunnen lachen
En te kunnen zeggen:
ik ben ontwaakt uit die donkere nacht…

Truida Bijlholt-Feringa
Regio Friesland

74

Bijzondere uitvaart

avonduitvaart
met honderd
fakkels
‘Ik ben blij je gekend te hebben,
Gerard’. Bij de deur draaide ik me
nog even om en zwaaide. Het was
mijn laatste contact met hem. De
volgende dag zou Gerard overlijden.

Annelies van Kooten
Regio Noord-Holland

Aan die laatste groet waren zeer intense
dagen vooraf gegaan. Toen mij gevraagd
werd om een uitvaart te begeleiden, wist
ik alleen dat het om een zeer ernstig
zieke man ging die graag – bij leven – een
gesprek met iemand van de Humanistische Uitvaartbegeleiding wilde hebben.
Zo maakte ik kennis met Gerard, met zijn
vrouw, dochter, zoon en schoondochter.
Vanaf het begin was het een open gesprek.
Ik voelde me snel vertrouwd met de familie en dit bleek andersom ook zo te zijn.
Gerard kon prachtig en boeiend vertellen
over zijn levensloop en zijn opvattingen
over het leven en werd daarbij regelmatig
aangevuld door zijn vrouw en kinderen.
Er waren momenten van groot verdriet,
maar we hebben ook veel gelachen. Gerard
had heel bewust gekozen voor euthanasie. Er was geen uitzicht op genezing en
een leven op bed met veel pijn paste niet
bij hem. En hij wilde ook niet afhankelijk zijn van zijn familie. Zijn vrouw en
kinderen respecteerden zijn keuze en
hierdoor konden we open met elkaar over
zijn levenseinde praten. We spraken af dat
ik nog een keer terug zou komen om de
uitvaart te bespreken. Gerard wilde daar
graag bij aanwezig zijn.
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Ik vond het een wonderlijke ervaring
om zo uitvoerig over Gerards uitvaart te
spreken waar hij zelf bij was. Hij hoorde
alles aan, glimlachte en had er alle vertrouwen in, dat het een prachtig afscheid
zou worden.

Een paar dagen later ging de telefoon:
overmorgen zou de euthanasie plaatsvinden. De avond ervoor ging ik naar de
familie om uitvoerig over de vorm van
de uitvaart te spreken. De familie wist
precies wat zij wilde: een avonduitvaart
met fakkels in de kapel bij een katholieke
begraafplaats; deze was veel warmer van
sfeer dan de wat kille zaal van het crematorium. Daarna zouden ze naar het crematorium lopen dat schuin aan de overkant
van de kapel lag. We maakten een tijdsindeling. Daarbij werd al snel duidelijk,
dat we aan vijfenveertig minuten in de
kapel niet genoeg zouden hebben, omdat
alle familieleden iets persoonlijks wilden
bijdragen. En ook ik had tijd nodig voor
het levensverhaal van Gerard. Zo kwamen
we tot de afspraak, dat de uitvaart met
een tweede deel in het crematorium zou
worden afgesloten.

Gespannen liep ik op de avond van de
uitvaart richting begraafplaats… Hoe
zou het gaan en zou het lukken met de
fakkels? Toen ik de kapel bereikte, hield
ik even mijn adem in. Langs de oprijlaan
brandden aan beide zijden honderd lange
fakkels. Het was heel koud en door de
vallende avond zag het geheel er wonderlijk mooi en vredig uit. Weg was mijn
spanning. Opeens wist ik dat het precies
zou worden zoals de familie zich had
voorgesteld. Ontroerend om te zien, hoe
de rouwstoet, langzaam rijdend door de
haag van fakkels en wachtende mensen,
de kapel naderde.
Aan het einde van de liefdevolle en
emotionele dienst werden de familie en
andere aanwezigen verzocht om achter
de kist aan te sluiten en een fakkel mee te
dragen. Inmiddels was het buiten aardedonker geworden, waardoor de fakkels
nog helderder leken te branden. Door de
vrieskou liepen wij stil achter de kist aan
richting crematorium. Zeer indrukwekkend! Daar aangekomen plaatste iedereen
zijn of haar fakkel in een van de drie
grote plantenbakken die daarvoor waren
klaargezet. Sprookjesachtig mooi.
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Weer thuis
Even stond ik als aan de grond genageld in de
deuropening naar de huiskamer. Mijn verbazing
en verwondering over wat ik zag, moet door de
aanwezige familieleden gezien zijn. Dat kan
haast niet anders. Later in het gesprek bleek
dat ook inderdaad het geval te zijn.

I

k stapte de huiskamer binnen en het
leek of ik vijftig jaar terug in de tijd
ging… Het was de huiskamer van mijn
ouders!
Dat was natuurlijk niet zo, maar die illusie
kreeg ik door het zien van dat dressoir
tegen de muur, de eikenhouten eettafel en
de stoelen met zachte, opgevulde zittingen
eromheen. En ook door de twee zware,
ouderwetse fauteuils in de zithoek, waarvan de armleuningen ook hier de sporen
vertoonden van jarenlange wrijving met
ellebogen.
Maar het was vooral het grote schilderij
dat mijn aandacht trok: een gezicht op
een haventje met een enkele vissersboot.
Ook dat hing bij mijn ouders thuis aan de
muur, en het moest dus wel een reproductie zijn. Bij het overschrijden van de
drempel kwam ik weer thuis en de hele
kamer ademde de sfeer van mensen begin
jaren zestig in een provinciestadje.
Zoon, schoondochter en dochter nodigden
me uit plaats te nemen. ‘Mag ik even in
de kamer rondlopen om zo de sfeer van

Han van Poelje
Regio Zeeland

wonen en leven van uw ouders in me op
te nemen?’, vroeg ik. Natuurlijk mocht
dat, maar waar ik dan mijn kopje koffie
wilde hebben? In de zithoek of aan de
tafel? ‘Wat mij betreft graag aan de tafel,
want dan kan ik aantekeningen maken
tijdens ons gesprek’, antwoordde ik.
Eenmaal aan tafel en na de gebruikelijke
introductiewoorden van mijn kant en hun
ervaring van de laatste momenten met
hun eergisteravond overleden moeder,
startte ik het echte gesprek met de vraag
of er sinds hun jeugd iets veranderd was
aan de inrichting van het huis.
Dat was niet echt zo. Natuurlijk waren
er wel vernieuwingen in apparatuur
aangebracht en waren de keuken en de
badkamer eind jaren tachtig eens grondig gerenoveerd, maar de meubels in de
kamer waren op enkele kleine dingen na
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Ik stapte de
huiskamer
binnen en
het leek of ik
vijftig jaar
terug in de
tijd ging

niet veranderd. Vanuit die start kwamen
alle facetten van het leven van hun ouders
en dan vooral dat van hun moeder aan
bod. Ook daarbij ervoer ik veel herkenning. Hun ouders waren direct na de oorlog politiek bewust geworden en hadden
zich aangesloten bij wat ze toen de ‘rooie
familie’ noemden. Lid van de PvdA, lid
van het NVV (de voorloper van het huidige FNV), lid van de VARA, boodschappen
doen bij de Coöperatie, zingen bij het
plaatselijke koor de Volksstem, enz.
Op het eind van het gesprek kwamen
we bij de organisatie en invulling van de
afscheidsbijeenkomst en vroeg ik naar de
muziekkeuze met de vraag: ‘Mag ik eens
raden naar de voorkeur van uw moeder?’
En daarop volgend: ‘Ik denk dat zij graag
een lied van Harry Belafonte gedraaid
wil hebben of één van Charles Aznavour.’
Toen stond de verbazing op hun gezicht te
lezen… ‘Ja, moeder wil dat nummer van de
Banana Boat van Harry Belafonte gedraaid
hebben, want dat was haar favoriet’, zei de
dochter, ‘Maar Aznavour was meer vaders

smaak en van Aznavour hebben we twee
jaar geleden een nummer laten horen bij
vaders crematie.’
En zo werd een verdrietige reden om bij
elkaar te komen ook de reden voor een
feest van herkenning voor alle gesprekspartners.
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De verschillende
keuzes die ik heb
gemaakt en hoe
ik over dingen
denk, wil ik in de
toespraak naar
voren laten komen

sprekers bij uitvaarten

GESPREK BIJ LEVEN

Geef je eigen
uitvaart vorm
Een gesprek bij leven geeft rust, merkten Thea en Cees
Schoenmaker. Zij hebben nu niet alleen hun uitvaarttoespraak
klaar, maar kennen elkaar ook nog eens beter dan ooit.

S

tel je voor, je bent dood en bent
bezoeker op je eigen uitvaart. Wat
wordt er dan over je gezegd? Welke
muziek horen je vrienden en familie?
Komen alleen de positieve dingen aan
bod of ook de negatieve? En wordt in de
toespraak recht gedaan aan wie je bent.
Kortom: wordt er een volledig beeld van
jouw persoonlijkheid geschetst? Om daar
zekerder van te zijn besluiten steeds meer
mensen zaken rond het overlijden goed te
regelen via de Humanististische Uitvaartbegeleiding.
Zij laten ook een verslag van hun leven
maken dat voor een toespraak bij de
uitvaart kan worden gebruikt. Het echtpaar Thea (71) en Cees (69) Schoemaker
heeft enkele jaren geleden besloten tot
zo’n ‘gesprek bij leven’. Zij hebben geen
kinderen die hun levensverhaal kunnen
vertellen en wilden zeker stellen dat hun
verhaal wordt verteld.

Fortunée Ledeboer
Landelijk medewerker

Ze vonden het belangrijk dat de verschillende aspecten van hun persoonlijkheid
aan bod kwamen.
Cees: ‘Je leeft op een bepaalde manier
waarbij je je aanpast aan de omstandigheden. Welke rol je speelt kan verschillen
van situatie tot situatie. Zo ben ik atheïst, republikein, naturist en roker. De
verschillende keuzes die ik heb gemaakt
en hoe ik over dingen denk, wil ik in de
toespraak naar voren laten komen.’
Thea is jaren actief geweest bij een afdeling van het Humanistisch Verbond.
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Uit die tijd kende ze de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. Toen het
echtpaar alles rond de uitvaart goed ging
regelen, hebben ze op Thea’s initiatief
contact gezocht met de stichting. Contactpersoon werd Hennie Heuff, die haar
eerste ‘gesprek bij leven’ met Thea en
Cees voerde. ‘Ik vond het ook een beetje
spannend, omdat we in dezelfde gemeente
woonden. Ik kende hen van naam, maar
niet persoonlijk. Ik weet niet of ik het
gesprek aangegaan zou zijn als ik hen wel
had gekend. Al tijdens het eerste gesprek
begreep ik dat ik vooral ook met beiden
afzonderlijk moest spreken. Ze waren zo
verschillend. Om ze hun eigen verhaal te
laten vertellen ben ik op het idee gekomen
een lijst te maken met tien aandachtspunten waarmee ze zelf aan de slag konden.
Mijn advies daarbij: vooral los van elkaar
schrijven, maar elkaar ook bevragen over
bijvoorbeeld karaktertrekken, levensvisies,
gebeurtenissen, verlies en verdriet.’

Aandachtspunten ‘gesprek bij leven’
1.

Karaktereigenschappen

2.

Levensloop

3.

Afkomst/familie

4.

Relaties/vriendschappen

5.

Verlies/verdriet

6.

Emotie (blij-boos)

7.

Gedachten/levensvisie

8.

Idolen/leermeesters

9.

Werk/hobby’s,interesse

10. Anekdotes
Het echtpaar vond deze werkwijze heel
verhelderend. Het viel hen op dat ze niet
alles van elkaar wisten. Thea: ‘Het deel
dat je partner niet ziet, bijvoorbeeld de
werk-Thea, daar kun je nu zelf over praten

en schrijven. Maar het waren ook hele
beschouwende vragen die tot nadenken
stemden. Ga jezelf maar eens uitbeelden:
wie ben je nou?’
Hennie: ‘Tijdens het tweede gesprek
werden sommige onderdelen verder
uitgewerkt, uitgediept en doorgesproken.
Daar hoorden vragen bij als: klopt het
dat..., kun je vaststellen dat..., hoe ging je
om met...? Daarna heb ik de twee toespraken volledig uitgeschreven. Zij kregen
vervolgens weer tijd om te wijzigen, toe
te voegen en door te strepen. De teksten
moesten hen vooral een goed gevoel
geven. Dat is gelukt.’
Het echtpaar is heel tevreden dat ze het
nu allemaal hebben geregeld.
Thea: ‘Als je partner overlijdt ben je vaak
veel te emotioneel om nog helder na te
denken. Het is goed om daarom nu vast
alles te regelen, dat geeft rust. Daarbij
helpt het praten en nadenken over het
leven ons om de dood te aanvaarden. Ik
accepteer de dood nu.’
Dit stuk is gepubliceerd in Human #4,
december 2013
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motivatie

Verschillen
Ik ben sinds 2012 ‘werkzaam’ als
humanistisch uitvaartbegeleidster.
Ik kan alleen maar zeggen, dat dit werk
mijn leven heeft verrijkt en dat doet het
nog steeds. Wat zijn al die levensverhalen
boeiend om te horen!
Eind 2012 had ik twee uitvaarten binnen
een week, die veel indruk op me hebben
gemaakt; een groter verschil in situatie
en mensenlevens had ik nog niet eerder
ervaren.
De eerste uitvaart was van een alleenstaande man van 51 jaar. Het familiegesprek was met de moeder, broer en
schoonzus van de overledene. Uit de
verhalen die over de overledene werden
verteld, leek hij weinig vreugdevols in zijn
leven te hebben meegemaakt. De kansen
die het leven hem bood, leek hij niet
opgepakt te kunnen hebben. Zijn werkzame periode was erg kort geweest, hij
had geen hobby’s, hield niet van sport en
had geen andere interesses. Kortom: een
moeilijke opdracht om een levensverhaal
te schrijven.
Dat was niet het enige moeilijke. Ik vond
het ook lastig om goed om te gaan met het
negativisme binnen deze familie. Toen ik
terugreed naar huis dacht ik: als elke situatie zo zou zijn, dan ga ik meteen stoppen
met dit vrijwilligerswerk.
De overledene was wel loyaal geweest in

Trees Blaauw-Kram
Regio Midden-Nederland

zijn vriendschappen; daar heb ik in mijn
toespraak ruim aandacht aan besteed. Op
de strikt besloten herdenkingsplechtigheid waren drie vrienden aanwezig: grote,
bonkige kerels. Toen ik de vriendschappen
benoemde, zaten ze alle drie met tranen in
de ogen. Het was uiteindelijk een mooie,
rustige bijeenkomst. Daarmee verdwenen
mijn sceptische gevoelens en verwachtingen.
De uitvaart die ik enkele dagen daarna
had, was van een oude heer van 91. Bij
het gesprek waren de weduwe van 90, de
vier dochters en drie schoonzoons aanwezig. Wat een warmte binnen het gezin.
En wat een rijk leven had de overledene
gehad. Veel kansen had hij in zijn leven
niet gekregen. Hij had veel meegemaakt,
was intens geconfronteerd met ziekte.
Maar hij had zijn echtgenote zeer gelukkig gemaakt en ervoor gezorgd dat zijn
dochters een prachtige jeugd hadden.
Wat is het dan een voorrecht om de
familie te helpen bij de vormgeving van
de uitvaart en daarin die warmte te laten
doorklinken.
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coördinatie

Coördinator van de Humanistische Uitvaartbegeleiding:

een echte
uitdaging!

Het coördinatieteam van de Regio Midden-Nederland is verantwoordelijk
voor het goed verwerken van de aanvragen. Heel belangrijk daarbij is het
maken van de juiste match tussen de aanvraag en spreker.

D

aaraan gaat de samenwerking tussen
coördinatoren, uitvaartondernemers
en sprekers vooraf, waarbij doorgaans geldt: zonder coördinatieteam geen
spreker bij een uitvaart. Verder geldt ook
voor het werk van het coördinatieteam:
een uitvaart kun je maar één keer doen!
In de Regio Midden-Nederland zijn de
meeste leden van het coördinatieteam zelf
ook spreker.
Het werk van de coördinator en dat van
de spreker, vindt altijd plaats onder een
bepaalde tijdsdruk. Het is dan ook van
belang om op de dag van de aanvraag een
spreker te vinden die op tijd het gesprek
kan voeren en het verhaal kan schrijven,
zodat de familie nog de tijd heeft om iets
wel of niet in het verhaal aan te passen.
In de afgelopen jaren heeft er in het werk
van de coördinatoren een aantal zeer positieve veranderingen plaats gevonden. Een
voorbeeld daarvan is de doorgaans langere
tijd tussen het overlijden en de uitvaart:
zes in plaats van vijf dagen, waardoor er
voor de spreker meer tijd beschikbaar is.
Verder zorgt de mobiele telefoon voor

snellere bereikbaarheid en door het vooraf
aangeven door sprekers van hun beschikbaarheid, weet je wie je in principe wel of
niet kunt benaderen. Ook het doorsturen
van de informatie per e-mail werkt efficiënt en kan misverstanden voorkomen.
Voor een coördinator is een aantal communicatievaardigheden van groot belang.
Je moet vriendelijk, ondersteunend/
helpend en geruststellend kunnen zijn
als nabestaanden zelf bellen. In geval van
een aanvraag via een uitvaartondernemer
gaat het meer om het snel, adequaat en
accuraat verkrijgen van de juiste informatie en deze goed vastleggen. Dat vraagt
een zakelijkere insteek. Daarbij hebben
we in dat contact wel oog voor een goede
en open relatie, zodat uitvaartondernemers in geval van negatieve ervaringen
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geen drempels ervaren om dit aan ons te
melden. En bij het benaderen van sprekers
gaat het even ook om het persoonlijke
contact. Zowel voor de sprekers als de
coördinatoren is het immers een solistisch
beroep. Door dat contact geven we elkaar
het gevoel met elkaar verbonden te zijn,
wat heel motiverend is. Omdat we naast
onze rol als coördinator veelal ook spreker
zijn, kunnen we ook een klankbord voor
de sprekers zijn.
Als coördinatoren mogen we niet voor
honderd procent afgaan op de aangegeven
beschikbaarheid, en daarom is onze eerste
vraag dan ook altijd of de beoogde spreker
kan op het tijdstip van de uitvaart. Er kan
immers altijd iets gebeurd zijn waardoor
een aangegeven beschikbaarheid niet
waargemaakt kan worden.
Na de aanvraag door de familie of uitvaartondernemer moet de coördinator op
basis van allerlei factoren binnen een kort
tijdsbestek een beslissing nemen welke
spreker hij of zij zal benaderen.
Factoren die daarbij een rol spelen, naast
de wensen van de nabestaanden zijn: de
beschikbaarheid van de sprekers, hun
eventuele wensen (bijvoorbeeld: geen
uitvaart van een overleden kind of bij een
suïcide), een zo evenredig mogelijke verdeling van de uitvaarten over de sprekers
en de wensen met betrekking tot de af te
leggen reisafstand, bijvoorbeeld maximaal
een uur reizen.
Het resultaat van al die beslissingen is
het ‘ja’ van een benaderde spreker: die
komt dan als de juiste persoon op de juiste
plaats en op het juiste tijdstip!
Als een uitvaart goed is ondergebracht
en dus overgedragen aan een spreker en
alle informatie op de juiste plek is aangekomen, geeft dat een goed gevoel. Dit
geldt des te meer als het een bijzondere
en daardoor vaak ook geen gemakkelijke

Het geeft
voldoening
als de spreker,
familie en
uitvaartondernemer
vertrouwen
hebben in deze
match
uitvaart betreft. Voorbeelden hiervan zijn
een jonge moeder die kleine kinderen
achterlaat of een jong kind met zeer verdrietige ouders. Het geeft voldoening als
de spreker, familie en uitvaartondernemer
vertrouwen hebben in deze match.
Het voorgaande is een illustratie van de
taak van de coördinator. Samengevat is en
blijft de kern van deze belangrijke taak het
zorgvuldig te woord staan van mensen,
alle relevantie informatie goed noteren,
er tegen kunnen dat je op onverwachte
momenten gebeld wordt en dat je door je
coördinatiedienst een aantal dagen min
of meer aan huis gekluisterd bent en het
onderbrengen van soms wel drie aanvragen tegelijkertijd.
Met de genoemde, positieve veranderingen in het werk van de coördinatoren is
het niet alleen een echte uitdaging, maar
ook een voorrecht om dit werk te mogen
doen!
Coördinatieteam Midden-Nederland
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In de geest
van Alois

Geen bloemen op zijn kist. Daar is
ze resoluut in. Alois hield niet van
bloemen.

Gabie Maas
Regio Limburg

Ook al was er plaats genoeg, hij wilde
geen bloemen in zijn tuin. In de bloembakken aan de schutting stonden plastic
geraniums. Die waren minder bewerkelijk.
Hij kweekte liever groenten, die hij dan
met gulle hand aan iedereen uitdeelde.
Maria heeft al een lijstje klaar voor de
bloemist. Een lijstje van groenten die ze
in het stuk verwerkt wil zien: spitskool,
prei, wortel, paprika… Gelukkig is het
hartje zomer, er is een groot assortiment
verkrijgbaar in allerlei vormen en kleuren.
Daar moet iets van te maken zijn.
En inderdaad. De bloemist heeft zichzelf
overtroffen. Ik ben onder de indruk van
het resultaat. Als Maria de aula binnenkomt onderwerpt ze het kunstwerk aan
een inspectie, knikt tevreden en neemt
dan plaats. Haar man zou genoten hebben
van zijn kleine groentetuintje.
Na afloop van de dienst gaat het gezelschap naar de koffiekamer. Ik blijf nog
even napraten. Dan loop ik naar buiten.
Bij de bloemengalerij staat een groepje
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hier, pak maar, lekker voor
vanavond. Alois zou het fijn
vinden als jij ook iets meeneemt

mensen. Er wordt druk gepraat en gelachen. Wat is er aan de hand? Dan hoor ik
mijn naam roepen en zie ik Maria staan
met twee bloemkolen in haar handen.
‘Wil jij ook iets meenemen? Anders gaat
het maar liggen rotten.’
Ik loop naar het groepje toe en zie wat
vanavond bij iedereen de pot schaft: paprika, dat zal pasta worden. De witlof gaat
misschien in een salade en bij de bloemkool hoort natuurlijk een sudderlapje.
Wil ik ook iets meenemen? Ik weet niet
goed wat te doen, voel me wat gegeneerd,
maar veel tijd om na te denken heb ik
niet want Maria duwt me een rettich in
mijn handen. ‘Hier, pak maar, lekker voor
vanavond. Alois zou het fijn vinden als jij
ook iets meeneemt.’ Och ja, waarom ook

niet, al heb ik geen idee wat ik met een
rettich moet doen.
Er komt een donkere man voorbij met
een fiets aan de hand. Met fietstassen. Hij
wordt erbij geroepen en na een praatje
verdwijnen de laatste groenten in de
tassen. Hij lacht blij. Hij woont in het
asielzoekerscentrum.
Thuisgekomen zoek ik op internet naar
recepten met rettich. Ik maak een salade
en nodig de buurvrouw uit om te komen
eten. Het is inderdaad lekker en in stilte
zeg ik: ‘Op de gezondheid, Alois.’
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‘Dank je wel voor de goed gekozen woorden bij
het afscheid van onze moeder. Je hebt onze

verhalen op een mooie wijze weten te

verwoorden, dusdanig dat recht gedaan werd aan
mama op een objectieve liefdevolle manier.
Precies zoals wij het ons gewenst hadden.’

‘Nog eens wil ik je van harte bedanken voor je
steun, je aanwezigheid, voor je ‘In memoriam’.
Wat jij noch ik hadden verwacht, gebeurde, heel

verwonderlijk. In de uren, waarin we met
elkaar praatten, ontstond er een groot vertrouwen
van mijn kant, -en ook een beetje wederzijds-,
je steunde me door me de mogelijkheid te geven
mijn gevoel te volgen en zonder grote zelfcontrole
te vertellen. Het leek wel alsof langjarige

vrienden bij elkaar waren. Dat deed goed, en

was heilzaam, want door omstandigheden binnen
de familie voelde ik me tamelijk alleen, tot er hulp
en steun kwam. Dank je wel.’

SPrEkErS Bij UITVAArTEN

uitvaartondernemer

ErVArINGEN VAN

coöperatie DELA met de
Humanistische Uitvaartbegeleiders
Als er een spreker van de stichting
Humanistische Uitvaartbegeleiding
bij een uitvaart wordt betrokken,
betekent dit dat er dan veel
aandacht is voor de nabestaanden.

D

e nabestaanden vinden het gesprek
met de humanistisch uitvaartbegeleider altijd erg waardevol. Dat
gesprek gaat vaak de diepte in en dat vinden de nabestaanden fijn. Het geeft hun
het gevoel dat ze gehoord worden en zorgt
voor een stuk verdieping over wat ze
eigenlijk over hun naaste willen zeggen.
Voor de uitvaartverzorger/-leider betekent
de inzet van een spreker van de stichting
bij een uitvaart, dat de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de plechtigheid gezamenlijk wordt gedragen, met
ieder een eigen rol.
Er zijn verschillende maatschappelijke
trends waarneembaar. Onder andere het
regelen van een uitvaart met gebruikmaking van het internet. Ook worden
nabestaanden mondiger en weten ze
steeds beter hoe ze de uitvaart wel of juist
niet willen hebben. Als er gekozen wordt
voor een spreker bij de uitvaart, zal het
gesprek met de nabestaanden altijd blijven
bestaan, want de inhoud is altijd maatwerk.
Kortom, wij uitvaartverzorgers vinden de
sprekers van de humanistische uitvaartbegeleiding een mooie toevoeging aan de
sector van rituele sprekers en begeleiders
en zijn blij met de goede samenwerking.

Feemke van der Voort-Jansen
Uitvaartverzorger
coöperatie DELA
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toespraak

Gerda
Van de doden niets dan goeds……
Wat lijkt een mooiere afronding dan iemand de hemel in prijzen
en alles wat er niet was -maar toch had moeten zijnte verbergen op een stille plek in ons hart,
waar het met ons meegaat als een vage verre pijn?
Misschien is het ook goed, in het zicht van de dood
onvolkomenheid van de ander aan ons toe te laten.
De moeilijke weg van samengaan, van samen leven
met barmhartigheid onder ogen te zien.
(uit een gedicht van Yvonne van Emmerik)

José Raijmakers
Regio Zeeland

sprekers bij uitvaarten

Iedereen die hier vandaag aanwezig is, weet heel goed hoe het
leven van Gerda gelopen is.
Mijn verhaal kan aan de feitelijkheden van haar leven niets meer
bijdragen.
Wel misschien aan de manier waarop haar gedrag, haar geschiedenis, haar doen en laten en vooral haar nalaten door jullie, als
zussen van Gerda, herinnerd zal worden.
Gerda is als jongste geboren in een traditioneel gezin: haar vader
was marineman en vaak lange tijd van huis en haar moeder was
er voor het gezin met vier dochters. Als vader na maanden weer
eens thuis was, liet hij met strenge hand zijn gezag gelden. Jullie
waren samen met Gerda op je hoede voor jullie vader en gedroegen je voorbeeldig om zijn boosheid en straffen niet uit te lokken.
Je kon die namelijk altijd verwachten vanwege een kleinigheid of
om iets anders wat hem niet beviel. Ook wilden jullie voorkomen
dat jullie moeder van hem harde kritiek kreeg op haar opvoedingsstijl als jullie je niet gedroegen zoals het volgens hem hoorde.
Opgevoed worden met angst voor straf leert je vaak niet om een
gevoel te ontwikkelen voor wat kan en niet kan, voor wat bij jou
past en wat niet, voor wat schadelijk is voor jezelf en anderen en
wat niet.
Je hebt aandacht nodig van anderen die een positieve invloed
uitoefenen op je gevoel van eigenwaarde. Daardoor ontwikkel je
zelfrespect en leer je keuzes te maken op weg naar zelfstandigheid
en zo een leven op te bouwen dat goed genoeg is.
Omgaan met vrijheid leer je het best als je langzaam maar zeker
steeds meer aan die vrijheid wordt blootgesteld en kunt ontdekken
wat de consequenties zijn van je keuzes. Ineens uit een kooitje
ontsnappen kan een desastreus effect hebben als je nog geen
innerlijke rem of norm ontwikkeld hebt waaraan je kunt toetsen
of het goed is wat je doet, of het bij je past, of je er anderen geen
schade mee berokkent.
Dan kan het gebeuren dat de remmen losgaan. Zoals bij Gerda op
haar zestiende, toen ze van huis wegliep en ging wonen bij een
oudere man.
Vanaf haar achttiende was ze al verslaafd aan alcohol, zeiden
jullie.
Zij betaalde hiervoor een grote prijs en heeft niet alleen zichzelf,
maar ook anderen daarmee zeer tekort gedaan. Met familie, vrienden en stiefkinderen kreeg ze conflicten, met jarenlange breuken
tot gevolg. Door het keer op keer niet nakomen van afspraken of
zich onttrekken aan sociale verplichtingen, gingen mensen haar
ontlopen en werd haar wereldje kleiner en beperkter.
Gerda gedroeg zich stoer en ongeremd, altijd met volle kracht voor-

89

90

Gerda was geen

prater en

zeker niet over haar diepe
gedachten en gevoelens
uit: ‘de vlam in de pijp’ zoals jullie zeiden. Ook als ze nuchter was.
Ze had lak aan de hele wereld, ze deed wat ze wilde, was overtuigd
van haar gelijk, liet zich de wet niet voorschrijven en was totaal
niet geïnteresseerd in wat anderen van haar vonden.
Dat was wat ze jullie liet zien. Dat was de buitenkant.
Maar was dat ook haar binnenkant?
Gerda was geen prater en zeker niet over haar diepe gedachten en
gevoelens. We weten daarom ook niet welke idealen en verlangens
ze heeft gekoesterd. Was ze teleurgesteld in zichzelf of in haar
leven? Wat vond ze zelf van haar alcoholmisbruik?
Dat weten we dus niet.
Als een verslaving je in de greep heeft, word je ook onbetrouwbaar
voor jezelf.
Wat moet je doen als de onmacht om het te veranderen te groot is;
laat je dan kritiek, verdriet en eenzaamheid maar langs je afglijden? En doe je daarom uitspraken zoals: ‘lang leve de lol’ of ‘geniet
van het leven, het duurt maar even’?
Als je het vaak genoeg zegt, dan kun je er misschien op den duur
zelf in gaan geloven.
Was dat ook zo voor Gerda? Ook dat weten we niet.
Anderhalf jaar geleden werd Gerda ziek, ze had longkanker. Vrij
snel was duidelijk dat haar slechts een korte verlenging gegund
was. Ze bracht de onvoorstelbare kracht op om te stoppen met
drinken.
Deze tijd heeft veel goeds gebracht. Maar niet alleen voor háár, ook
voor jullie.
Het contact binnen de familie werd hersteld en jullie zagen ook
andere kanten van haar, ze werd zachter, kon aardig zijn en belangstellend. Jullie mochten voor haar zorgen en dat waardeerde ze.
Ze kon tevreden zijn met kleine dingen: op een bankje genieten van
de zon en een kopje koffie bij de haven samen met een van jullie.
Gerda had er vrede mee dat ze ging sterven, het was goed zo.
Ook voor jullie is het nu goed.

sprekers bij uitvaarten

GESPREK BIJ LEVEN

Een humanist
aan het woord
In zijn flat in Zevenaar sprak ik Jan, nu 92 jaar. Vier jaar geleden
overleed zijn vrouw en ik vroeg hem hoe hij ertoe was gekomen
om voor haar uitvaart een humanistisch spreker bij uitvaarten
te vragen.

J

an vertelde mij het volgende:
‘Ik weet niet of dit nu nog wel zou
kunnen, want ik ben geen lid meer.
Toen ik negentig jaar werd, heb ik alles
opgezegd, zoals de krant, lidmaatschappen
en abonnementen. Mijn vrouw kwam
uit een rood nest. Zelf ben ik buitenkerkelijk. Dus besloten we samen om ons
begin jaren zeventig aan te sluiten bij het
Humanistisch Verbond. Buiten het feit dat
de lezingen zeer interessant waren, was
het eigenlijk ook wel prettig om mensen
te ontmoeten. De lezingen gingen vaak
over het humanisme ten opzichte van
het kerkelijk leven. Het was toen fijn om
te ervaren dat ik ook een eigen mening
kon hebben. Ik was gewend dat mensen
de verantwoordelijkheid bij Onze-LieveHeer neerlegden. Er werd ook nooit over
veel dingen gesproken. Het zal ongeveer
in 2005 zijn geweest dat we uitgenodigd
werden voor een praatgroep bij een van
de leden thuis; ik noem haar Harmke. Na
verloop van tijd wilde mijn vrouw een

Renate Schapendonk
Regio Midden-Nederland

gesprek bij leven. Ik weet nu nog de naam
van Harmke, en zal die nooit vergeten.
Het was een plezierig gesprek. En tot
mijn verbazing kwam alles op tafel, want
– zoals ik al zei – er werd nooit over
dergelijke dingen gesproken. Echt hoor
mevrouw, iedere religie meent de waarheid te hebben. Dat ervoeren we toen in
dat gesprek niet. Toen mijn vrouw vier
jaar geleden overleed, heeft Harmke het
precies verteld zoals het was. Het was
prachtig weergegeven. Iedereen weet nu
precies hoe zij en ik geleefd hebben. Ik
moet het er eens met mijn zoons over
hebben hoe het moet gaan als ik dood ga.
Weet u, na de dood is er toch niets meer?’
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motivatie

Op cursus
Na tien jaar vrijwilligerswerk bij
de Telefonische Hulpdienst (nu
Sensoor) werd het tijd voor iets
nieuws.

Riet Westerweele
Regio Zeeland

Juist toen ik dat had besloten, stond er
in de Provinciale Zeeuwse Courant een
artikel over Humanistische Uitvaartbegeleiding. Meteen herinnerde ik mij een uitvaart waar zo’n spreker had gesproken en
waar ik met een goed gevoel op terugkeek.
Werd dit mijn nieuwe werk?
Na wat wikken en wegen vroeg ik om
meer informatie. Dat was er al gauw. Na
een kennismakingsgesprek met twee leden
van de Zeeuwse werkgroep besloot ik me
in te laten schrijven voor de beginnerscursus van november 2012 in Hilversum.
Het was een hele onderneming om daar
op tijd aanwezig te zijn, maar het lukte.
De cursusleiding begroette ons hartelijk.
Na de koffie en kennismaking met de
andere cursisten gingen we aan het werk.
Het voelde gelijk goed. Er was aandacht
en respect voor elkaars verhalen en
gevoelens. De leiding was op een prettige
manier strak. Het werken werd afgewisseld met korte pauzes en na de lunch en
het diner was er tijd voor een wandeling
in de prachtige, groene omgeving.
Ieder van ons had de opdracht gekregen
om thuis een ‘in memoriam’ over onszelf
te schrijven dat moest worden uitgesproken in het eerste weekend.
Wat een indringende en pittige opdracht
was dat! Erg lastig vond ik het om bovenaan de bladzijde de datum van mijn
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‘overlijden’ te vermelden. Ik stelde het
steeds uit tot ik uiteindelijk maar wat
cijfertjes invulde. Pas veel later realiseerde
ik mij, dat ik dus op 129-jarige leeftijd was
overleden en dan ook nog op 1 april. Nou
ja…. Wie weet?
Een van de opleiders had opgepikt dat ik
als koordirigent werkzaam was. Zij vroeg
of ik voor het laatste blokje van de middag
wat stemoefeningen met de groep wilde
doen. Dat was een leuk idee. Iedereen
deed enthousiast mee en mij gaf het
zelfvertrouwen om daarna mijn eigen ‘in
memoriam’ wat vrijer uit te spreken.

Dat is dus ook gelukt. Met steun van mijn
Zeeuwse collega’s. We hebben een intervisiegroep en we werkten onder deskundige
leiding een dag lang met onderwerpen uit
de humanistische canon (www.humanistischecanon.nl). Bijzonder interessant en
leerzaam.
Dit werk geeft me veel voldoening.
Gesprekken met nabestaanden raken
me soms diep. Het vertrouwen en hun
dankbaarheid doen me goed. Zeker, het
kost nogal wat tijd, maar wat krijg je er
veel voor terug.

Boordevol nieuwe indrukken en met de
opdracht nu een ‘in memoriam’ over een
medecursist te schrijven, reed ik na het
weekend met een medecursiste terug naar
Zeeland. Heerlijk om in de auto onze
ervaringen van dit boeiende weekend te
kunnen delen.
Het tweede weekend verliep al even inspirerend als het eerste. Langzaam groeide
het vertrouwen dat ik het nieuwe werk
wel aan zou kunnen.

Pas veel later realiseerde
ik mij, dat ik dus op

129-jarige leeftijd
was overleden en dan
ook nog op 1 april
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Voetbal, van
de wieg tot
het graf
Het verzoek kwam om een
toespraak te schrijven voor een
man die enkele dagen dood in zijn
woning lag voor hij werd gevonden.

Tessa Meester
Regio Limburg

Uit het gesprek met zijn zoons bleek dat
deze man een moeizaam leven achter de
rug had.
De grootste en misschien wel enige echte
liefde was voor hem zijn favoriete voetbalclub. Dat stadion was ook de enige plek
waar hij contact had met zijn zoons en
waar hij vrienden ontmoette.
Verder had hij heel veel moeite om het
leven te hanteren en was erg teleurgesteld
in zichzelf en zijn omgeving. Zo trouwde hij twee keer met dezelfde vrouw en
scheidde even vaak van haar. Ze stonden
op het punt om voor de derde keer samen
te gaan wonen toen het noodlot toesloeg.
Juist de laatste tijd leek het leven voor
Bart wat te verbeteren, hij dronk minder
en was vast van plan om het leven anders
te gaan invullen. En toen overleed hij,
volkomen onverwacht, op zesenvijftigjarige leeftijd.
Omdat hij en ook de familie helemaal
niks hadden met poëzie, gebruikte ik geen
gedicht maar schreef aan het einde van de
toespraak een nabeschouwing, zoals bij
een voetbalwedstrijd.

sprekers bij uitvaarten

De grootste en misschien wel enige
echte liefde was voor hem zijn
favoriete voetbalclub

Nabeschouwing
De wedstrijd is gedaan, uitslag: onbeslist.
Het was een wedstrijd met meer dan twee helften,
De beginfase was rustig, opbouwend, veilig spel.
Daarna ontstond er een heftige, felle wedstrijd waarbij
Bart de neiging kreeg om op te geven.
Na de rust raapte hij zijn moed weer bij elkaar en kreeg balbezit.
Opnieuw koos hij voor de aanval en scoorde.
Alleen door een grote nederlaag in die helft
Werd hij volledig buitenspel gezet.
Bart bleek een sterke speler en
In de laatste minuut keerden de kansen,
Door positief coachen won hij vertrouwen.
En toen werd Bart, net voor het einde van de wedstrijd, van het veld gehaald.
Neem je applaus, je hebt het verdiend…
Bart bedankt, je hebt je best gedaan!
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Mijn ervaring
is dat dat juist
niet als zwaar
wordt ervaren,
het lijkt alsof de
persoon juist blij
is dat hij of zij het
levensverhaal kan
vertellen

sprekers bij uitvaarten

GESPREK BIJ LEVEN

Voorgesprek
en euthanasie
Er is altijd verwarring over ‘voorgesprek’ en ‘gesprek bij leven’.
En om de verwarring nog groter te maken: in het Handboek
Humanistische uitvaartbegeleiding is een ‘Protocol gesprek
bij leven’ opgenomen, terwijl in de wilsbeschikking die moet
worden ingevuld, staat ‘Voorgesprek bij leven’.

D

uidelijk is dat er drie soorten
gesprekken zijn, ik definieer ze als
volgt:

1. Voorgesprek: gesprek met een persoon die binnen afzienbare tijd gaat
overlijden.
2. Gesprek bij leven: gesprek met
iemand die nog helemaal geen zicht
heeft op overlijden.
3. ‘Gewoon’ gesprek: interviewen van
nabestaanden.
Ik wil het hier hebben over het eerste type
gesprek. Je wordt dan gevraagd te komen
praten met degene die gaat overlijden en
eventueel met toekomstige nabestaanden. Het is denkbaar dat de patiënt niet
meer kan communiceren. Onder dit type
gesprek valt ook een gesprek met iemand

Lou Verhage
Regio Drenthe,
Overijssel, Flevoland

die door euthanasie gaat overlijden.
Op de cursus hebben we als oefening een
gesprek gevoerd met een andere cursist:
een gesprek van het tweede type. In veel
gevallen was dat al erg emotioneel, stil
moeten staan bij je eigen dood die zich
nog niet heeft aangekondigd. Hoe zwaar
moet het dan wel zijn voor mensen die
weten dat ze gaan overlijden? Mijn ervaring is dat dat juist niet als zwaar wordt
ervaren, het lijkt alsof de persoon juist
blij is dat hij of zij het levensverhaal kan
vertellen. Men ziet het ook vaak als een
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Het was bijna
alsof je zei dat
het door haar
was geschreven
ontlasting van de nabestaanden: ‘Ze hebben dan al zo veel te doen en dan komt dit
er ook nog bij.’
De voorgesprekken die ik had, vond ik
heel fijn omdat de betrokkene er nog bij
kon zijn. Als je dan op de uitvaart ook de
tekst mag uitspreken, dan voel je je meer
betrokken. Het heeft wel een andere kant.
De eerste keer werd ik even emotioneel
tijdens de toespraak toen ik aan de vrouw
terugdacht die ik had gesproken: ik zag
haar weer voor me. Professioneel gezien
kan dat natuurlijk niet, maar het is wel
menselijk. Als het niet (te) overheersend
wordt is het misschien zelfs niet erg om
betrokkenheid te laten zien.
Bij andere gesprekken zie je de persoon
over wie het gaat niet, of je ziet het
lichaam. Maar vanuit mijn ervaring met
overlijdens binnen de familie is het niet
meer de echte persoon die je ziet, er zit
geen ‘ziel’ meer in. Als ik op bezoek ga
en de overledene ligt in de ruimte of het
gebouw, dan ga ik wel even eer bewijzen,
maar eigenlijk zie ik de overledene liever
niet. Niet omdat ik er niet tegen kan,
maar om wat ik eerder aangaf.
In de gevallen waarin ik een voorgesprek
had, was het ook altijd de bedoeling dat
het leven zou worden beëindigd door
euthanasie. Maar het werd uiteindelijk
nooit uitgevoerd, hoe zorgvuldig ook de
voorbereiding was. Op het laatste moment
ging het toch niet door, om verschillende

redenen. Eén keer omdat de SCEN-arts
geen toestemming kon geven. Uiteindelijk
werd het altijd palliatieve sedatie.
Bij mijn laatste voorgesprek duurde het
ruim een jaar voordat de betreffende
vrouw overleed. In die tijd heb ik op haar
initiatief één keer contact gehad, er moest
iets veranderd worden in de toespraak.
Kort na het gesprek heb ik overleg over de
toespraak, maar daarna niet om te informeren hoe het gaat. Daar ben ik terughoudend in. Als ik dat wel zou doen, dan zou
ik het gevoel hebben te vragen: ‘En bent
u al bijna overleden?’, zonder die woorden
uit te spreken.
De laatste uitvaart na een voorgesprek
was heel mooi ingevuld door de zoon.
Mijn toespraak was opgebouwd uit drie
fasen uit haar leven en de zoon had daar
in overleg met zijn moeder een presentatie bij gemaakt. Na elke fase werd een deel
van de presentatie met muziek getoond.
Ook was er een opname van de dochter
waarin zij een gedicht voorlas voor haar
moeder. Aan het eind las ik voor wat de
zoon wilde vertellen over de laatste maanden van het leven van zijn moeder.
In de toespraak vertelde ik ook dat de
overledene bekend was met wat er gezegd
ging worden. Het was bijna alsof je zei dat
het door haar was geschreven. Alles bij
elkaar was het een prachtige uitvaart, een
mooie ode aan de overleden vrouw. Het
was voor mij de uitvaart die me de meeste
voldoening heeft gegeven. Met dank aan
de overledene.

gedicht

De Tijd
De Tijd die ons wordt gegeven
De Tijd die ieder, anders doet beleven
De Tijd die brengt ons vreugde en verdriet
De Tijd die niemand ziet
De Tijd die me doet beseffen dat mijn moeder er niet meer is
De Tijd die me doet beseffen het gemis
De Tijd koel en koud
De Tijd nooit goed of fout
De Tijd werd ons niet gegeven
De Tijd om nog mooie momenten te beleven
De Tijd om los te laten is gekomen
De Tijd weet dat ik je zal zien in gedachten en dromen

Frits van der Kolk
Regio Limburg
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Over de
doden niets
dan goeds
Het is een hardnekkig misverstand
dat de Latijnse spreuk ‘de mortuis
nil nisi bene’ betekent, dat je
over de doden alleen maar goede
dingen mag vertellen. Maar correct
vertaald betekent het, dat je over
de doden alleen op een goede
manier moet spreken.

Tes Gybels - van de
Warenburg
Regio Limburg

Uiteraard een aspect dat in de cursus
tot humanistisch uitvaartbegeleider aan
de orde kwam: in de praktijk moet het
zo zijn dat wij ook de minder plezierige
aspecten van iemands karakter of leven
ter sprake brengen en op een respectvolle
manier moeten weten te verwoorden.
Dat is niet altijd gemakkelijk en al helemaal niet als je maar beperkte informatie
hebt over hoe de omgeving daarmee is
omgegaan. Want je wilt niet alleen de
overledene, maar ook de nabestaanden
niet te kort doen.
Een voorbeeld dat mij altijd zal bijblijven,
is de situatie van een alleenstaande vrouw.
Het familielid dat mij het levensverhaal
vertelde, drukte het zo uit: ‘Ze had de
laatste jaren van haar leven met bijna
iedereen ruzie gemaakt.’ Uit het trieste
verhaal bleek dat er sprake was van een
ernstige vorm van paranoia, die zich
vooral richtte op haar familie en haar
buren. Het leek erop dat iedereen haar
had laten vallen. Het klonk, waarschijnlijk
onbedoeld, nogal hardvochtig, maar ik
kon me niet onttrekken aan de indruk dat
het vooral machteloosheid was.
Ik wilde goed spreken over de dode, maar
ook over de mensen om haar heen.
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Uiteindelijk heb ik mijn toespraak als
volgt afgesloten:
Zo komt er een kalm en rustig einde aan
het leven van de vrouw die de laatste
jaren gekweld werd door onrust en angst
voor alle vijanden om haar heen, niet
beseffend dat de enige vijanden zich in
haar hoofd hadden verscholen: haar waandenkbeelden, die het leven voor haar tot
een hel moeten hebben gemaakt.
Uit de reacties van de aanwezigen, begreep
ik dat het goed was.
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Tevreden
vrijwilligers
of bevlogen
professionals
Tevreden mensen doen hun best, bevlogen mensen maken
het verschil. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat
medewerkers die passief tevreden zijn, niet zonder meer
tot een betere arbeidsprestatie komen.

T

evredenheid is een toestand van
verzadiging, waarbij een individu
niet meer actief bezig is om de
dingen te veranderen. Bevlogen mensen
vertonen een bepaalde drive en zijn actief
betrokken. Werkzaamheden die uitdagend
zijn, complexer en waar mensen meer
vrijheid hebben om er zelf invulling aan
te geven, gaan gepaard met een grotere
bevlogenheid. Oudere werknemers zijn
iets meer bevlogen dan jongeren. Er blijkt
geen verschil te zijn tussen mannen en
vrouwen. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt ook, dat bevlogen werknemers 18%
productiever zijn dan anderen, 27% minder verzuimen en 62% veiliger werken.
Bevlogen werknemers zijn ook tevreden.
Tevreden werknemers zijn echter niet per
definitie bevlogen. Het is een verschil tussen een verzadigd gevoel (tevredenheid) of
een energiek gevoel (bevlogenheid).

Coby Molenaar
Regio Midden-Nederland

Er zijn meer interessante verschillen.
Bevlogen medewerkers staan op scherp en
gaan er voor, terwijl tevreden werknemers
gewoon hun werk doen en het verder wel
goed vinden. Diametraal tegenover bevlogenheid staat een burn-out. Opgebrande
werknemers voelen zich onplezierig en
zijn passief, zij ervaren vermoeidheid en
verdriet. Hetzelfde diametraal geldt voor
tevredenheid en werkverslaving. Daar
waar tevreden werknemers zich rustig en
kalm voelen, voelen workaholics zich juist
rusteloos en gespannen. Ze zijn weliswaar
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zeer actief, maar altijd eenzijdig met
het werk bezig en dat voelt onplezierig.
Bevlogenheid is een vorm van intrinsieke
motivatie, motivatie omdat de activiteit
zélf plezierig en belonend is.
Het lijkt waardevol om binnen de Humanistische Uitvaartbegeleiding het perspectief te verschuiven van tevreden vrijwilligers naar bevlogen professionals. Daarmee
streeft de organisatie in feite meer naar
gelukkige en actieve vrijwilligers in plaats
van tevreden vrijwilligers. Niet alleen de
organisatie heeft voordeel bij de bevlogenheid van professionele vrijwilligers. Want
wie bevlogen is, komt ’s morgens met
plezier uit zijn bed om aan de slag te gaan.
Bevlogen mensen zijn geen superhelden.
Zij voelen zich ook wel eens moe aan het
einde van een dag hard werken. Maar zij
beschrijven hun vermoeidheid als plezierig, omdat het in verhouding staat tot een
positieve prestatie.
Onze focus ligt op inhoud en het bieden
van kwaliteit, niet op het binnen halen
van opdrachten. Echter een lage score in
dienstverlening, een neerwaartse spiraal,
ligt niet in de lijn van een professionele
ontwikkeling van de organisatie en het
individu. Samenwerken, scoringsdrang en

profilering zijn niet verkeerd en passen in
de visie op de strategie en het beleid van
de organisatie. Op het gebied van ‘human
research management’ is meer mogelijk,
maar zoiets laat zich niet goed ontwikkelen in een organisatie met vrijwilligers
die tevreden zijn. De ontwikkeling van
de organisatie heeft meer kans in de
professionalisering van het individu en
de werkprocessen. Centrale kaderstelling
en facilitering zijn een voorwaarde om
de ontwikkeling te laten plaatsvinden.
Het realiseren van een gedeelde verantwoordelijkheid voor o.a. strategie, beleid,
vakinhoudelijke ontwikkeling, samenwerking en communicatie, is de kracht
van kwaliteit binnen de Humanistische
Uitvaartbegeleiding.
De Humanistische Uitvaartbegeleiding
zal als organisatie en op niveau van de
spreker steeds flexibeler en wendbaarder
moeten worden om in te kunnen spelen
op de eisen en verwachtingen die onze
opdrachtgevers stellen. Dit betekent, dat
we moeten blijven zoeken en geloven in
veranderingen en dat we moeten streven
naar beweging en dynamiek om die verbetering en innovatie mogelijk te maken
die passend zijn bij de maatschappelijke
ontwikkeling van de uitvaartzorg.

Daarmee streeft de
organisatie in feite
meer naar gelukkige en
actieve vrijwilligers
in plaats van tevreden
vrijwilligers
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Reisbagage
Het was de eerste keer dat ik in de
Kruiskerk in Burgum kwam. Ik zou
spreken bij een begrafenis van een
vrouw van 73 jaar.

Aukje HooglandPeenstra
Regio Friesland

Wat een prachtig gebouw, dacht ik toen
ik volgens de TomTom mijn bestemming
had bereikt. Bij het gesprek had de familie
gezegd: ‘Alles kan, niets ligt vast.’
Toen ze met de kist arriveerden, moest
eerst de muziek aan. ‘Goed hard!’ En
de muziek moest tijdens de hele dienst
doorgaan.
‘Toch niet tijdens de toespraak?’ vroeg ik.
Er werd nadrukkelijk geknikt. ‘Ja hoor,
moeke kon niet tegen stiltes.’
Oké, dacht ik, het is jullie feestje, jullie
krijgen het zoals jullie willen.
De blankhouten kist werd in het midden
van een kring van stoelen gestald. Ik zocht
een plekje in de buurt van het spreekgestoelte en wachtte tot de plechtigheid zou
beginnen. Nou ja, plechtigheid, dat was
het eigenlijk niet echt. En het begin liet
even op zich wachten.
Er werden viltstiften uitgedeeld en ieder
familielid mocht een passende tekst
schrijven of een tekening op de kist
maken. Eerst werd er diep nagedacht en
overlegd voor ze eindelijk begonnen. Toen
verschenen er hartjes en teksten die ik
niet begreep, maar de familie wel. Er werd
gelachen, gesnikt en geknuffeld. Op de
kist werden kaarsen in glazen potjes aangestoken en van de kinderen en kleinkinderen werd een mooie foto in een metalen
lijst tussen de hartjeskussentjes met lieve
teksten geplaatst.
Ik zocht een stoel en ging zitten, want dit
ging wel even duren.
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Toen de familie ongeveer twintig minuten
later ook plaatsnam – nog een heel gedoe
wie bij wie en waar – ben ik maar naar de
weduwnaar geschuifeld en vroeg of ik kon
beginnen.
Hij keek even om zich heen, net of het
hem niet echt aanging en daarna zei hij
wat onverschillig: ‘Ja, dat kan nu wel, doe
maar.’
Allereerst het woord van welkom. Vreselijk! Mijn woorden kwamen van wel
vijf kanten bij me terug, de kerk galmde
ontzettend. En dan die muziek er nog bij.
Doorzetten, dacht ik, ‘alles kan!’
Het werd de familie zo te zien ook iets
teveel en met een woest gebaar naar achteren werd bode Ruud duidelijk gemaakt
dat de muziek zachter moest.
Ik deed mijn verhaal en probeerde me
niets aan te trekken van alle echo’s om me
heen. Wat een opluchting toen ik ermee
klaar was.
Het raampje op het deksel van de kist
werd gesloten en de kist werd de kerk
uitgereden - de muziek op windkracht
12. Geen rondjes om de kerk – ‘aan die
flauwekul doen we niet’ – en al snel
stonden we bij het graf aan de rand van
het kerkhof. De familie droeg de kist zelf;
ik hield mijn hart vast vanwege de hoge
smalle hakjes van de dames. Zouden die
dat gewicht wel kunnen dragen? Met
assistentie van Ruud ging het gelukkig
goed.
Tot besluit las ik het gedicht De steen van
Bram Vermeulen voor.
Mooi op tijd thuis, dacht ik, want ik
moest nog naar een verjaardag.
‘Ho’, riep een van de dochters toen: ‘De
foto moet nog met!’
Haastig draafden de hakjes over gras en
graven de kerk weer in. Met de handen

vol kwamen ze terug. Ik zag de foto, de
kussentjes en de glazen potjes met kaarsen
– gedoofd gelukkig.
Het raampje werd weer open geschroefd
en de hele handel naar binnen geduwd, de
foto met lijst en al. Ik keek stiekem naar
Ruud, maar die verbleekte niet.
De familie keek elkaar met een vragende
blik aan: ‘Klaar?’
‘Nee, se mut hur sigaretten oek nog met
hewwe.’ Dus ging er ook nog een pakje
Marlboro de kist in, het was even zoeken
om een plekje, zag ik.
De andere dochter haalde een aansteker
uit de tas: ‘En een aansteker! Stel je voor
dat ze straks bij de hemelpoort staat en
Petrus het geen vuur!’ Toen ze het ding in
de kist deponeerde, lachte ze: ‘Der staat
hierboven één te lachen, hoor!’
Nou, dacht ik, niet alleen hierboven...
Ik probeerde mijn gezicht in de plooi te
houden en deed net of mij dit dagelijks
overkwam. Ik durfde niet naar Ruud te
kijken.
Toen ze niets meer konden bedenken,
schroefde de familie het raampje weer
op de kist en maakte aanstalten om te
vertrekken.
‘Blijft de kist staan?’ vroeg ik aan de
weduwnaar. ‘Ja hoor’, zei die, ‘daar redden
ze zich maar met.’
De familie vertrok, Ruud en ik volgden op
gepaste afstand.
‘Mag dit allemaal?’ fluisterde ik.
Ruud grijnsde en zei: ‘Ik doe wel eens een
oogje dicht.’
Bij de auto nam ik afscheid van de familie
en vertelde dat ik graag naar huis wilde
omdat mijn broer zijn verjaardag vierde.
‘Had dat maar seid!’ zei de familie, ‘dan
hadden we het een dag uitsteld!’
De hele terugreis reed ik met een glimlach
om mijn mond.
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Waarom
vrijwilliger?
Het mysterie rond de geboorte
en rond de dood, daar ben ik
nieuwsgierig naar!

Soms vertellen nabestaanden spontaan
over wat ze meemaakten tijdens het ziek
zijn of tijdens het overlijden van een
familielid.
Voor mij zijn dat cadeautjes.
Nabestaanden durven zich, nadat het ijs
gebroken is, veelal kwetsbaar op te stellen.
Ik heb daar met respect mee om te gaan.

Riet Berghuijs,
Regio MiddenNederland

Steeds weer mag ik een kijkje nemen in
een geleefd leven van een uniek mens.
Voor mij is dat ongelooflijk waardevol.
Leermomenten in de reis, die we leven
noemen. Ik word er vaak stil van.
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‘Bij deze wil ik u vooral namens mijn moeder en
de familie ontzettend bedanken voor de mooie
toespraak bij de crematie van onze vader. Het
heeft bij ons een blijvende mooie indruk achter
gelaten. We hadden het niet mooier kunnen
afsluiten. Ook het gesprek vooraf was heel

ontspannen en mooi verlopen. Nogmaals
onze dank.’

‘Namens de

hele familie bedankt voor de

mooie woorden tijdens de crematie plechtigheid.
Iedereen die we gesproken hebben was onder de
indruk. Het geeft ons veel steun

en kracht.’

‘Wij willen je nog graag hartelijk bedanken
voor de wijze waarop jij het afscheid hebt
vormgegeven. Wij krijgen veel positieve
reacties van mensen die aanwezig waren bij de

afscheidsdienst. Je gaf ons het gevoel dat
alles goed was en dat was prettig.’
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Als een
adelaar
sterft
Een heel bijzondere uitvaart in de
vorm van een Grieks-orthodoxe
begrafenis heb ik meegemaakt
bij een 43-jarige man van Griekse
afkomst.

Tom Ruitenga
Regio Zuid-Holland

Op de rouwkaart stond de volgende tekst:
‘Een adelaar sterft in de lucht,
Vrij, trots en sterk’
Die tekst is een prachtige metafoor voor
de levensstijl van deze man: geniet van
het leven en pak alles wat je pakken kan,
het leven kan maar zo kort zijn.
Alsof hij het wist dat zijn leven niet zo
lang zou duren. Als een wervelwind leefde
hij zijn leven, alles en iedereen in zijn
omgeving meetrekkend. Geen seconde
wilde hij missen van dit leven Hij was
geliefd bij velen, maar hij dreef ook velen
tot wanhoop door zijn chaotische levensstijl. De vier ex-vrouwen die allen bij zijn
uitvaart aanwezig waren, waren daarvan
het expliciete bewijs.
Ik had gelijk een heel bijzondere band
met de familie en het door mij geschreven
levensverhaal van deze man werd met
veel Griekse warmte ontvangen. Toen ik
de levensschets voorlas gebeurde er iets

SPrEkErS Bij UITVAArTEN

als een griek zijn
emoties niet kan
verwoorden en
een machteloos

verdriet voelt, dan
gaat hij dansen om
zijn gevoel te uiten

heel bijzonders in de overvolle aula. Ik
was bijna aan het eind van mijn verhaal
toen een Griekse zwager, die geen woord
Nederlands sprak of verstond, overspoeld
door emoties ging staan en begon te dansen. Even later volgden vele anderen.
Ik heb de laatste alinea niet meer uitgesproken, maar heb het sein gegeven
om het laatste muziekstuk te starten.
Een Grieks lied, vanzelfsprekend! Hierin
vertelt de tekstschrijver over het feit
dat uiteindelijk iedereen weer zijn juiste
plaats vindt in het leven, behalve hijzelf.
Een tekst die zo toepasselijk is voor deze
overleden Griek. De aula was gevuld met
emotie, het was ontroerend om dit mee te
mogen maken.
Later, toen we met zijn allen in een Grieks
restaurant opnieuw afscheid namen van
de overledene, nu met drank en heerlijke
spijzen, kreeg ik de uitleg te horen over de
in mijn ogen chaotisch afloop in de aula.
Als een Griek zijn emoties niet kan
verwoorden en een machteloos verdriet

voelt, dan gaat hij dansen om zijn gevoel
te uiten. In de oude film ‘Zorba de Griek’
met Anthony Quinn wordt dat gevoel zo
prachtig weer gegeven.
Toen ik na afloop van de uitvaart thuis
kwam, heb ik de film onmiddellijk
gedownload en opnieuw bekeken; ik was
tot tranen toe bewogen!
Voor mij is het een voorrecht om dankzij
de humanistische uitvaartbegeleiding
zoiets te mogen beleven!
Een week later werd er van het graf van
de Griek een adelaar gestolen, die daar
door een dochtertje liefdevol was neergelegd. Dat je als ordinaire dief zo diep kunt
zinken, is voor mij ongelooflijk... Gelukkig
was er een kunstenaar zeer begaan met de
familie van de overledene en nu staat er
een prachtige bronzen adelaar op het graf.
Vrij, trots en sterk.
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Vanuit het
perspectief van
een bestuurder
interview met Hans Brassé, lid landelijk bestuur

Hoe ben je bij de organisatie terecht
gekomen?
Dat was geen bewuste keus. Mijn vrouw
studeerde humanistiek en meldde zich in
1998 aan bij de stichting Humanistische
Uitvaartbegeleiding in de regio Limburg.
De werkgroep verkeerde in een overgangsfase en maakte voor overleg gebruik
van mijn kantoorruimte. Zo ben ik er bij
betrokken geraakt. Er was een voorzitter
nodig voor de regionale groep en die taak
heb ik toen op me genomen. Ik kwam er
echter al snel achter dat het voorzitten
van een vrijwilligersorganisatie absoluut
niet bij mij past. Na een half jaar wisselde
ik met Paul Brand van functie en ben ik
penningmeester geworden.

Daarna ben je ook bij de landelijke
organisatie betrokken geraakt, hoe
ging dat in zijn werk?
Vanuit de regionale groepen werden
leden afgevaardigd voor de Landelijke
Werkgroep Uitvaartbegeleiding: het
overkoepelende landelijke overleg van de
organisatie waar ik namens Limburg lid
van werd. Bestuurlijk zat de organisatie
toen gecompliceerd in elkaar. We waren
een onderdeel van het Humanistisch
Verbond, waardoor de besluitvorming van

de landelijke werkgroep moest worden
goedgekeurd door de directie, het bestuur
en de algemene ledenvergadering van het
Humanistisch Verbond. De medewerkers
van het landelijk bureau zorgden daarbij
voor de uitvoering. Dus én veel schijven
als er een besluit moest worden genomen
én ook een grote administratieve rompslomp als er een declaratie uitbetaald
moest worden.

Dus je vond het verstandig dat de
stichting tien jaar geleden is
verzelfstandigd?
Ja, dat vond ik een heel goed idee! Dat
scheelde een lange rondgang om tot
besluitvorming te komen. Het nieuwe
landelijk bestuur stond aan het hoofd
van de stichting en ter vervanging van
de landelijke werkgroep is een Raad van
Toezicht opgericht. Deze zorgde voor vertegenwoordiging vanuit de werkgroepen.
De bestuursstructuren zijn met de komst
van de zelfstandige stichting een stuk
helderder geworden.

Hoe is de stichting de afgelopen tien
jaar tot ontwikkeling gekomen?
De stichting is de afgelopen tien jaar naar
volwassenheid gegroeid. De lijnen en

sprekers bij uitvaarten

De bestuursstructuren
zijn met de komst van de
zelfstandige stichting
een stuk helderder
geworden

verantwoordelijkheden zijn verduidelijkt.
Een belangrijk moment was het uitwerken van de eenheid van de stichting in het
document ‘wij zijn de stichting’, daarmee
zijn de regio’s van afzonderlijke eenheden
tot één landelijke organisatie gekomen. De
regionale besturen vinden elkaar in een
landelijk overleg en zorgen samen met het
landelijk bestuur voor de hoofdlijnen van
het beleid. We hebben nog wat stappen
te maken, maar de stichting staat goed op
zijn fundamenten.

Wat is je eigen rol binnen de stichting
geweest?
Als lid van de Landelijke Werkgroep Uitvaartbegeleiding heb ik tien jaar geleden
actief meegedacht over de verzelfstandiging van de stichting. Daarna ben ik lid
geworden van de Raad van Toezicht en
vier jaar geleden werd ik penningmeester
van het landelijk bestuur van de stichting.
Door deze werkzaamheden heb ik een

goed beeld gekregen van de organisatie,
landelijk en regionaal.

En hoe zie je de toekomt van de
organisatie?
Tja, eigenlijk kun je zien dat we onze
doelstelling aan het verwezenlijken zijn.
De reden van ons bestaan: zorgen voor
een goed afscheid door het verzorgen van
een toespraak bij de uitvaart, kunnen
mensen steeds beter zelf doen. Daarnaast
is de uitvaartwereld enorm veranderd en
zijn er vele aanbieders die garant staan
voor het verzorgen van een goede uitvaart. Toch zie ik nog wel een rol voor
onze organisatie, we bieden tenslotte een
mooi product door gemotiveerde vrijwilligers.
Fortunée Ledeboer
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‘Een woordvoerder op een crematie
Leverde een geweldige prestatie
Voor hem misschien heel gewoon
Voor mij verdient hij een kroon.’

‘Had ik maar geweten, toen mijn vrouw
overleed, dat jullie bestonden. Wat had ik
graag op deze warme en liefdevolle

manier van haar afscheid willen nemen.’

‘Namens ons, die je sprak, maar ook namens die
directe familieleden die je niet sprak, wil ik je
graag bedanken voor de zichtbare zorgvuldigheid,
in datgene wat jij deed, bij ons afscheid van H.
enkele weken geleden.
Ons mam vertaalde dit gevoel achteraf, met
de letterlijke, eenvoudige, maar treffende
woorden: ‘die man heeft dat echt heel mooi
gedaan, hij heeft er een mooi, persoonlijk verhaal
van gemaakt, en daar ben ik blij om.’
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toespraak

‘Bloemkool’ is
in het Frans
‘chou-fleur’
Toelichting: (Verkort) levensverhaal van Marga Beukhof. Zij overleed op
92-jarige leeftijd. Haar man was een leidend figuur in de regio Zeeland.
Zij beiden waren voor mijn vrouw en mij als een paar ‘reserve ouders’.

Jasper Zuijdervliet
Regio Zeeland

Wie vanuit Oostdam het mooie badplaatsje Duinbeek binnenkomt,
wordt altijd voor een dilemma geplaatst: kijk ik naar links of kijk
ik naar rechts. Rechts, aan de strandkant van de Duinbeekselaan,
staat het indrukwekkende en mondain vlekkeloze aangezicht van
het Badhotel. Om dan nog even terloops een blik op links te werpen
naar het bijna tegengestelde evenbeeld: Huize de Staete heeft zijn
eigen statigheid en het mooie doorleefde gezicht van een oude
dame.
Wie dicht bij Marga stond, heeft dat dilemma niet; voor hem of
haar is het vanzelfsprékend om naar links te kijken, de blik één
verdieping op te tillen, zodat je tussen de opengeschoven vitrage
juist haar hoofd kan zien. Dáár zat Marga altijd, keurig gekapt aan
haar ovale tafel. Met uitzicht op het tegenovergelegen Badhotel
en de oude mensen en de dingen die voorbijgaan. Dáár las ze haar
krant, daar hield ze haar Franse les en schreef ze eindeloos haar
lijstjes met Franse woordjes voor haar leerlingen: alwie er zich
maar als bezoek aandiende. Wat betekent ‘se coucher’? En wat is
‘de zakdoek’ in het Frans? La mouchoir, zei je dan trots. Niet goed
genoeg; mouchoir is mannelijk, dus het is le mouchoir. Leren is een
serieuze zaak en dat moet je goed doen. En tegelijk is het ook spel.
Zo ging dat bij haar: bij Marga.
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Na de HBS ging Marga naar de kweekschool toen bijna elk meisje
nog naar de huishoudschool ging. In de jaren dertig was er geen
werk in het onderwijs, dus werd er een baantje als telefoniste bij
de PTT geregeld. Niet bepaald de KPN van nu. Een enkele keer zie je
het nog wel eens in een heel oude film, een vroege cowboyfilm van
John Wayne bijvoorbeeld. Een meestal wat verzuurde oude vrijster
zit achter een of andere rare toetsenwand met een telefoonplug in
haar hand, waarmee ze op aanvraag de verbinding met iemand tot
stand kon brengen. En stiekem – met rode oortjes of kwaadaardig
– kon ze mee luisteren. Dát werk deed Marga, zij het dat zij géén
ouwe vrijster was, niet verzuurd, maar wél meeluisterde ook-alhoorde-je-te-zeggen-van-niet. De telefoonnummers kende ze uit
het hoofd. Meneer Jansen uit Schuddebeurs had telefoonnummer
33, meneer Pieterse uit Bruinisse kon ingeplugd worden onder nr.
68, en meneer Beukhof: die had nummer 42. Ze had die ‘meneer
Beukhof’ – Hendrik – leren kennen op de kweekschool. Het zou een
lang samenzijn worden.
Een leven van bijna 93 jaar beschrijven is ondoenlijk. Maar Marga
vond het fijn om verhalen over vroeger te vertellen, vaak vanuit
een lang verleden. Voor haar een manier om herinneringen levend
te houden en te delen. Dan vertelde ze… Over haar liefde voor de
gymnastiek, over de oorlog, over alle reizen met Hendrik. Of ze
zong met haar broze stem haar liedjes, soms wat ondeugend:
Arie Bombarie
Regen en wind
Als je getrouwd bent krijg je een kind
Een kind met een bult
En dat is Arie zijn schuld.
Een tijdje geleden zond de NPS een masterclass uit van de pianist
en dirigent Daniel Barenboim. Een noot – zei Barenboim – is net
als het leven. Hij ontstaat uit het niets, dan is er een zekere duur
waarin hij zijn klank en kleur verspreidt en dan sterft hij uit:
abrupt of langzaam. Dat deed me aan Marga denken. Elke noot,
zei Barenboim, heeft een eigen kern. Die kun je dan aan de buitenkant wat opsmukken als je wilt, maar je moet áltijd uitgaan

Elke noot, zei Barenboim, heeft een eigen
kern. Die kun je dan aan de buitenkant
wat opsmukken als je wilt, maar je moet
áltijd uitgaan van die kern
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van die kern. Ik zie dat bij Marga ook zo. Haar kern – opgesierd
met van alles en nog wat, waar ze zélf niet om gáf – was ‘eenvoud’. Geen snuisterijen of schone schijn of kouwe kak: Marga was
puur en begaan met de mensen om haar heen. Een zelfbewuste,
intelligente en sterke vrouw. Ze wist om te gaan met de kansen
én onvermijdelijkheden van het leven. Met bewonderenswaardige
kordaatheid reageerde ze op het overlijden van haar man Hendrik.
Rigoureus kleedde ze het oude leven uit en vroeg meer aandacht
voor zichzélf, omdat ze in het voorgaande leven wel eens was
ondergesneeuwd. Ik moet nu in mijn eentje verder, zei ze. Het
werden gaandeweg moeilijkere en vereenzamende jaren. Het leek
wel of ze met het uitruimen van haar kasten ook haar leven uitruimde: het verdween gewoon stukje bij beetje. Wat eerst nog werd
opgeschreven om vast te houden, werd uiteindelijk stukje voor
stukje letterlijk weggeknipt, verdween in het alles of in het niets.
Haar levenslust nam af, en ook zijzelf leek te verkleinen. Als je haar
bij de schouders vatte om haar een kus te geven, was je als de dood
dat er iets in dat fragiele lijfje zou breken met een fatale afloop.
en ze zag dat het licht in zichzelf ging verdwijnen
en ze legde haar bril af, haar stok in de hoek
en ze legde zich neer en sloot haar ogen, licht als ze was
en wachtte op het doven
en het kwam
en ze ging, licht als ze was…
Nu is Marga hier; en het is goed zo.
Als ik Duinbeek verlaat, richting Oostdam, zal mijn oog altijd
weer getrokken worden naar dat raam met Marga’s mooi gekapte
hoofd, ook al weet ik dat ze er niet meer is. Herinneringen laten
zich niet wegpoetsen. Dan denk ik dat haar kamer nog zal gonzen
van de woorden, die daar zijn blijven hangen lang na haar vertrek. Gesprekken zullen aan de wanden kleven, liedjes tussen de
gordijnen hangen. En vast en zeker kringelen er – als rook – tegen
het plafond nog de Franse zinnetjes en woordjes die we spraken.
‘Bloemkool’ is in het Frans ‘chou-fleur’. ‘La mort’ is ‘de dood’,
‘verdriet’ is ‘la tristesse’.
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Goede kwaliteit
kent geen prijs
Sinds een paar jaar richt de Humanistische Uitvaartbegeleiding
de schijnwerpers meer op de kwaliteit van het werk. Niet
zozeer omdat dit aspect in het verleden verwaarloosd is, maar
vooral omdat rondom ons steeds vaker anderen een woordje
spreken bij een uitvaart.

D

it is een goede ontwikkeling, zeker
als familieleden of vrienden het
woord voeren. Wij stimuleren dit
zelfs, want dit maakt het afscheid persoonlijk en dierbaar. Maar omdat steeds
vaker familieleden, zelfstandige uitvaartbegeleiders en uitvaartondernemers het
woord voeren, willen wij ons als humanistische uitvaartbegeleiders vooral onderscheiden in de kwaliteit van ons werk.
Het leveren van goede kwaliteit begint
met het binnenhalen van de juiste mensen. Mensen die snel contact kunnen
maken met anderen, goed kunnen luisteren en doorvragen; mensen die de tijd
willen nemen om een mooi verhaal te
maken over wat de nabestaanden hebben
verteld en dit in een context plaatsen.
Ze moeten duidelijk en boeiend kunnen
spreken en soms ook even naast de familie
gaan staan. Na de uitvaart moet je het
geheel weer kunnen loslaten. In de regel
neem je al na de uitvaart afscheid van de
familie, soms bel je nog eens een keer en

Hannie Vonk
Regio Zeeland

meestal blijft het daarbij.
Om de goede mensen te kunnen vinden,
hanteren we een pittige selectiemethode.
Elementen daarvan zijn: een persoonlijk
intakegesprek, meelopen met uitvaarten
voordat je aan de opleiding begint, een
opleiding van een paar weekenden en een
stageperiode. Tijdens deze activiteiten
worden de belangstellenden begeleid door
ervaren uitvaartbegeleiders.
Al jaar en dag bespreken wij in de Zeeuwse werkgroep met zekere regelmaat onze
ervaringen. De wereld om ons heen
beweegt, de gebeurtenissen rondom
uitvaarten veranderen en ook wijzelf
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willen niet blijven stilstaan maar ons
verder ontwikkelen. Het is niet zo, dat als
je eenmaal de kunst van mooie toespraken
maken en uitspreken beheerst, je daarna
op de automatische piloot kan gaan draaien. Elke overledene is immers weer een
ander mens, wat er bij nabestaanden leeft
verschilt en ook wijzelf zien steeds weer
nieuwe uitdagingen, zelfs als je dit werk al
vele jaren doet.
De afgelopen jaren hebben we in onze
werkgroep regelmatig stilgestaan bij onze
ervaringen met terminale patiënten. Ook
andere ervaringen komen aan de orde,
zoals een voorgesprek waarbij nauwelijks
iets zichtbaar wordt over de overledene,
het contact met de familie na de uitvaart
of hoe het is als jouw toespraak wordt
voorgelezen door een familielid. Maar ook
praktische zaken, bijvoorbeeld: wat te
doen als je een forse cadeaubon krijgt?
Of: leg je de concepttekst voor aan de
nabestaanden?
Sinds twee jaar hebben we in Zeeland een
bestuurslid met de portefeuille kwaliteitszorg. Hij heeft het initiatief genomen
voor intervisie. In het begin stuitte dit
bij meerdere oudgedienden op enige
weerstand. Zij hadden hier niet zoveel
behoefte aan, omdat het allemaal wat veel
zou worden: de uitvaarten, de bijeenkomsten van de werkgroep, de landelijke
bijeenkomsten en dan nog eens intervisie.
Toch zijn we ermee begonnen, omdat
nieuwe werkgroepleden wel behoefte
hadden aan verdieping van vraagstukken
en persoonlijke feedback. Afgesproken is
om deelname voor zittende leden niet te
verplichten. Na één jaar experimenteren,
draaien twaalf van de zestien leden mee in
een intervisiegroepje.
Aanvankelijk leek het een station te ver
om eens met een ander mee te gaan naar
een uitvaart. Toch is dit plan bij enkelen

in het achterhoofd blijven hangen. Zij
stuurden uit eigen beweging een mailtje
naar de collega’s met de uitnodiging om
bij hen in de keuken te komen kijken. Dit
spontane initiatief leidde tot opbouwende
feedback en smaakt naar meer.
Eens per jaar organiseren we in Zeeland
een eigen themadag. We doen dat, omdat
we af en toe wat uitgebreider willen stil
staan bij een bepaald onderwerp. Afgelopen jaar verdiepten we ons in de waarden,
opvattingen en achtergronden van waaruit wij ons werk doen. Onze kwaliteitszorgman had de bijeenkomst voorbereid
met behulp van de Humanistische Canon.
Tot zijn grote verrassing bleken allen het
voorgestelde huiswerk te hebben gedaan.
Het oordeel over deze themaochtend was
unaniem: nuttig, verbindend en leerzaam.
Een goede sfeer en elkaar ruimte geven
is van groot belang voor het werk dat we
doen. Dit komt de openheid ten goede. In
zo’n klimaat kunnen we elkaar verrijken
met voorbeelden, stimulansen en hulp.
Onze bijeenkomsten zijn een waardevol
instrument om het elan in de groep en bij
elk individu gaande te houden. Op deze
wijze kan een begeesterde groep begeesterde toespraken opleveren. En dat is toch
ons doel…

Elke
overledene is
immers weer
een ander
mens
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Wat dit werk
mij ook heeft
gebracht, is meer
inzicht in de
problemen die
een mensenleven
kunnen
beïnvloeden
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motivatie

Gevoelde
geschiedenis
Als vermoedelijk een van de oudste
leden heb ik sinds april 1988 al de
nodige veranderingen binnen de
Humanistische Uitvaartbegeleiding
meegemaakt en daar wil ik graag
wat over vertellen.

Lieneke Adamsede Jong
Regio Friesland

Bij de oprichting van het Humanistisch
Verbond in 1946 behoorde een aantal
mensen uit de drie noordelijke provincies
tot de eerste leden. Deze humanisten
hielden al jarenlang voor buitenkerkelijke
uitvaarten een toespraak bij een begrafenis of een crematie. Zij ijverden ervoor dat
naast de vormen van dienstverlening die
het Humanistisch Verbond al leverde, ook
een opleiding zou komen voor sprekers bij
uitvaarten.
Dankzij een gift van de Stichting Loterij
Nederland kwam er vanuit het voormalige Centraal Bureau Utrecht deskundige
steun om landelijk de uitvaartbegeleiding
te gaan coördineren en te stimuleren. In
1980 werd de landelijke werkgroep opgericht, waarna vrijwilligers een opleiding
konden volgen. Aanvankelijk gebeurde dit
onder leiding van mevrouw M. Prummel.
Zij werd opgevolgd door de heer P. de
Vrijer.
Via een oproep in het ledenblad van het
Humanistisch Verbond heb ik me in
1980 aangemeld. Vijfenvijftig jaar, de
kinderen de deur uit, een nieuwe uitdaging. Ik volgde met elf anderen de cursus
tijdens twee intensieve weekenden in
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Het uitwisselen van ervaringen
en hoogtepunten, het bespreken
van problemen binnen ons werk

schept een band

‘De Nieuwe Oorsprong’ in het Friese St.
Nicolaasga. Pieter de Vrijer moest die klus
indertijd nog alleen klaren en dat deed hij
voortreffelijk. Er ontstond al gauw een
band tussen de deelnemers. Dat was heel
belangrijk, omdat naast veel oefeningen,
gezelligheid en intensieve gesprekken er
ook voor emoties ruimte en begrip moest
zijn.
Alle twaalf cursisten werden door Pieter
goedgekeurd en kregen bij de regionale
werkgroepen een stagebegeleider. In ons
geval traden tien mensen toe tot de Friese
werkgroep en twee kwamen aan de slag in
Drenthe.
Inmiddels waren er in andere regio’s
van ons land ook werkgroepen tot stand
gekomen en groeide de bekendheid van de
Humanistische Uitvaartbegeleiding.
Onze groep kwam elke maand een keer
bijeen in Erasmushiem te Leeuwarden
of Coornhertstate in Heerenveen. Twee
keer per jaar stond die avond in het teken
van een vergadering. De overige bijeenkomsten waren bedoeld voor intervisie,
waarbij we ervaringen uitwisselden en af
en toe kwam een deskundige iets vertellen
over een voor ons leerzaam onderwerp.
Ook werd er elk jaar zeker één cursusdag
georganiseerd. De landelijke themadagen
werden toen al druk bezocht.

Het contact met Groningen en Drenthe
was vrij intensief en elk jaar kwamen we
ergens in een van de provincies bijeen om
bij te praten en ervaringen uit te wisselen
in een ontspannen sfeer.
In de jaren negentig was ik secretaris van
onze werkgroep en afgevaardigde voor de
landelijke bijeenkomsten die het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond twee
keer per jaar organiseerde – meestal in
Amersfoort. Daarbij was ook vaak Pieter
de Vrijer aanwezig en later Wilma Reinders.
De aanloop naar de oprichting van de
Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding tien jaar geleden heeft in de noordelijke werkgroepen nogal wat beroering
teweeg gebracht. Ook die eigenwijze
Friezen gingen niet zonder slag of stoot
akkoord met het idee, dat we als grote,
regionale werkgroep niets meer in te
brengen zouden hebben!
Gelukkig is de nu tien jaar oude stichting
behoorlijk democratisch gebleven en is er
veel onderling overleg, waarbij de regio’s
hun afgevaardigden hebben.
Persoonlijk heeft mijn betrokkenheid bij
de Humanistische Uitvaartbegeleiding
mij heel veel gebracht. Na zesentwintig
jaar met veel plezier deelgenomen te
hebben aan het reilen en zeilen van onze
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werkgroep heb ik gemerkt, dat al die
mensen die in de loop van de jaren lid zijn
geweest of nog zijn, zich heel gauw in de
groep thuis voelden. Het uitwisselen van
ervaringen en hoogtepunten, het bespreken van problemen binnen ons werk
schept een band. Iedereen heeft goede
herinneringen aan de cursus voor nieuwe
uitvaartbegeleiders die ze hebben gevolgd.
Natuurlijk is er sinds 1988 het nodige
veranderd in de manier waarop inhoud
wordt gegeven aan onze opleiding. Waar
het in wezen om gaat, is het luisteren
naar de verhalen van nabestaanden en het
op een aansprekende manier weergeven
van hun herinneringen en gevoelens. Die
vaardigheid krijg je door de praktijk en
ook door de aanwijzingen en de oefeningen tijdens de trainingen.
Wat dit werk mij ook heeft gebracht, is
meer inzicht in de problemen die een
mensenleven kunnen beïnvloeden. Ik
realiseer me dat niet iedereen het zo heeft
getroffen in het leven als ik zelf. Ik kom
nu veel meer in aanraking met ziekte en
andere narigheden in een gezin, ruzies die
nooit worden bijgelegd, en schrijnende
situaties die daardoor kunnen ontstaan
bij een sterfgeval. Maar ik zie ook moed
en saamhorigheid van familieleden in
zware omstandigheden. Het zijn allemaal
voorbeelden, die je eigen inzichten in het

menselijk bestaan vergroten en misschien
je oordeel over andermans gedragingen
wat genuanceerder maken.
Zo langzamerhand is de tijd gekomen
om wat minder actief te worden binnen
onze werkgroep en gelukkig komen er
steeds nieuwe, bevlogen mensen bij die
het stokje overnemen. Maar als het zo ver
is om afscheid van de groep te nemen, zal
dat wel gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen! Ik hoop van harte, dat de
humanistische uitvaartbegeleiders nog
lang in staat zullen zijn om families bij te
staan bij het definitieve afscheid van een
geliefd mens.

121

122

advertorial

Humanitas biedt
steun bij het leren
omgaan met verlies
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Humanitas biedt ondersteuning van mens
tot mens aan nabestaanden die hun partner
of een andere naaste hebben verloren.
Vroeger of later krijgt iedereen te maken met verlies. Van een geliefde of familielid
bijvoorbeeld. Meestal gaat het om een abrupte wending in je leven, waarbij je moet
leren omgaan met een nieuwe situatie en vaak een blijvend gemis van dat wat vroeger
was. Het verlies van een dierbare maakt heel wat emoties en gevoelens los: verdriet,
verslagenheid, woede, pijn, verwarring of ontkenning. Na verloop van tijd kunnen
steun en begrip van familie en vrienden steeds minder worden. Afscheid nemen is niet
makkelijk, maar betekent ook zeker niet het einde. Maar de behoefte aan een klankbord
blijft. Met Humanitas kun je je nieuwe situatie langzaam verkennen, leren accepteren
en van daaruit je leven opnieuw inrichten.

Tweetal manieren van verliesverwerking
Door Humanitas worden twee manieren van verliesverwerking aangeboden. Ten eerste
door middel van individueel huisbezoek, waarbij een deelnemer op afgesproken tijden
bezoek krijgt van een door Humanitas opgeleide vrijwilliger. Een tweede type verlies
verwerking is lotgenotencontact. In een lotgenotengroep kunnen deelnemers in een
veilige omgeving ervaringen uitwisselen en praten over hun verlies.

Jongeren in rouw
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de activiteit Jongeren in Rouw. Elke jongere
die een verlies door de dood heeft meegemaakt zal dat op zijn of haar eigen manier
verwerken. Sommige jongeren vragen duidelijk meer aandacht, gedragen zich agressiever
of trekken zich terug en laten een onverschillige ‘buitenkant’ zien. Veel jongeren die een
dierbare verloren hebben, ontwikkelen op enig moment (ernstige) problemen.
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat jongeren veel baat kunnen hebben bij contact
met leeftijdgenoten die ook een ingrijpend verlies hebben meegemaakt.
Humanitas heeft een programma ontwikkeld om rouwende jongeren bij te staan in deze
heftige periode van puberteit/adolescentie in combinatie met een rouwproces. Wij
bieden jongeren in een lotgenotengroep een veilige plek om samen te zijn en verlies
gevoelens te delen. Ook verzorgen jongeren met een verlieservaring gastlessen op
scholen over ‘rouw bij jongeren’. De gastles duurt ongeveer een uur en kan uitgebreid
worden met een casus voor de hele klas over wat een verlies met je doet.
Steun bij verlies wordt door 54 afdelingen van Humanitas aangeboden. Kijk voor meer
informatie op www.humanitas.nl
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Het Steunfonds Humanisme
helpt als executeur bij het
zorgvuldig afwikkelen van
je nalatenschap
Voor humanisten is het glashelder.
We moeten het doen met dit
leven, hier en nu. Daarom is het zo
belangrijk er zorgvuldig mee om te
gaan. Dat geldt voor ons hele leven.
Zo ook voor de laatste periode.

En omdat je niet precies weet wanneer die
aanbreekt, is het belangrijk daar bij stil te
staan, ook al voel je je jong en vitaal. ‘Bij
een goed leven, hoort een goede dood,’ zei
de Romeinse denker Seneca al. Dat vinden
humanisten ook. Daarom is goed leven én
goed ouder worden een belangrijk thema
voor het Humanistisch Verbond.
Humanistisch Verbond: ‘Ook de laatste
fase van het leven verdient aandacht, net
zoals zelf beschikken over je nalatenschap.’

Goede gesprekken
Maar goed ouder worden valt niet altijd
mee. Ouder worden gaat immers ook
gepaard met dilemma’s, keuzes, afscheid
en verlies. Al vanaf de oprichting werkt
het Humanistisch Verbond dan ook met
humanistisch geestelijke begeleiders.
Zij kunnen als geen ander luisteren en
mensen helpen om hun eigen keuzes te
maken, door de juiste vragen te stellen en
goede gesprekken te voeren. Ook zijn zij
toegerust mensen tot het allerlaatst bij te
staan. En hun naasten natuurlijk.
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Bij de laatste levensfase horen ook praktische zaken. Eén daarvan is dat je moet
kiezen wat je wilt met je nalatenschap.
Veel mensen vinden het geruststellend om
daar ver van tevoren al over na te denken.
Ervoor te zorgen dat hun geld en materiële zaken daar terecht komen waar zíj dat
willen. Omdat het past bij hún leven en
visie.

Je nalatenschap, hoe regel je dat?
Hoe doe je dat en wie kan je daarbij
helpen? Essentieel bij het regelen van je
nalatenschap is een testament. In een
testament leg je je wensen vast, zoals je
erfgenamen. Dit kunnen familieleden en
vrienden zijn, maar daarnaast ook een
goed doel. Bovendien kun je in je testament opnemen wie het testament moet
uitvoeren: de executeur.
Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting
van het Humanistisch Verbond, die sinds 1957 als
executeur nalatenschappen afwikkelt voor leden
en niet leden. Mensen die het belangrijk vinden
bij te dragen aan een humane samenleving.
www.humanistischverbond.nl
www.steunfondshumanisme.nl

Het Steunfonds Humanisme,
een hele zorg minder
De medewerkers van het Steunfonds
Humanisme, waaronder Jan Willem
Steenks, weten bij uitstek wat er komt
kijken bij het uitvoeren van een testament.
Ze komen vaak bij mensen thuis om te
bespreken wat zij voor hen kunnen doen.
Dan horen ze onder meer waarom mensen
willen nalaten aan een goed doel zoals het
Humanistisch Verbond.
Steenks: ‘Zij willen dat omdat zij het
voortbestaan van het Humanistisch Verbond belangrijk vinden. Omdat zij hebben
ondervonden dat er behoefte is aan een
organisatie die houvast biedt voor een
moreel en zinvol leven en die de humanistische waarden bewaakt.’ In ruil voor een
erfdeel of een legaat en bespreekbare voorwaarden, voeren de executeurs de laatste
wensen uit. Een mooie wisselwerking.
De medewerkers van het Steunfonds zijn
notarieel juridisch geschoold en doen hun
werk al jaren op deskundige, zorgvuldige
en betrouwbare manier.
Hun werkzaamheden variëren van het verzorgen van de uitvaart en het leegruimen
van een huis tot het afhandelen van alle
administratieve en juridische zaken. Zij
zien er niet alleen op toe dat de inboedel
discreet wordt verdeeld of verkocht, maar
ook zorgen zij ervoor dat het geld daar
komt waar de overledene dat wil. En dat is
een hele zorg minder.

Zelf denken samen leven | samen afscheid nemen

Een persoonlijke
toespraak bij
een uitvaart?
Humanistische uitvaartbegeleiders
Een persoonlijke toespraak bij een uitvaart: een belangrijk
moment. Maar niet iedereen spreekt of schrijft makkelijk.
Humanistische uitvaartbegeleiders helpen de nabestaanden
graag. Zij verzorgen een toespraak waarin het leven van de
overledene centraal staat. Ook kunnen zij helpen bij het
uitzoeken van muziek en poëzie, of de gehele ceremonie
begeleiden.
Bekijk ook de mogelijkheden van een gesprek-bij-leven op
www.humanistischeuitvaart.nl

0900-9005030

‘

We hebben gehuild, maar ook gelachen.
Precies wat ik wilde. Heerlijk dat er mensen
zijn die deze zware taak van je overnemen
en een warme ceremonie verzorgen.

’
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nawoord
Zonder bijdragen van de leden had er geen boek kunnen ontstaan dat een zo volledig en mooi beeld geeft van de organisatie en
het werk dat wordt gedaan.
De redactie dankt daarom alle leden en gerelateerde organisaties
(uitvaartondernemers, Humanistisch Verbond en Humanitas) heel
hartelijk voor de spontane en gulle manier waarop zij aan dit boek
hebben meegewerkt. En dat binnen heel korte tijd. Het aanbod
was zo groot, dat de redactie zich gedwongen zag een selectie te
maken. Daardoor konden helaas niet alle inzendingen in dit boek
worden opgenomen.
Een van de deelnemers aan dit bijzondere boek is Tes Gybels, uitvaartbegeleider in en voorzitter van de regio Limburg en tot voor
kort secretaris van de Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiding. In de eindfase van de productie van dit Jubileumboek
overleed zij geheel onverwacht op 25 juni 2014. Door haar bijdragen in dit boek zullen wij Tes Gybels in onze herinnering kunnen
blijven houden als de bevlogen en bijzondere vrouw die zij was.
Wij denken dat alle lezers net zo geïnspireerd zijn geraakt door de
bijdragen in dit boek als wij dat zijn en we verwachten dat dit boek
een weg naar veel lezers kan vinden.

De redactie
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Al meer dan 65 jaar bieden de vrijwillige sprekers
van de Humanistische Uitvaartbegeleiding
ondersteuning bij het passend afscheid nemen
van een overledene. Zij doen dit in de vorm van
gesprekken met nabestaanden en een persoonlijke
toespraak bij een uitvaart. Ook denken zij mee over
de vormgeving van de gehele bijeenkomst.
De sprekers ondersteunen de nabestaanden bij het
verzorgen van een mooi, persoonlijk en waardig
afscheid.
In 2014 bestaat de organisatie 10 jaar als een
zelfstandige stichting. Dat is de aanleiding tot het
uitbrengen van dit jubileumboek. Het is geheel
samengesteld uit bijdragen van leden van de
stichting. Zij schrijven over bijzondere uitvaarten,
gesprekken met de families en hun motivatie
voor dit werk. Daarnaast zijn zelfgemaakte
gedichten opgenomen. Ook de geschiedenis, het
kwaliteitsbeleid en de coördinatie komen aan bod.
Zo ontstaat een compleet beeld van alle facetten
van het werk en de organisatie.
Het boek is bestemd voor de leden van de stichting,
maar ook voor alle contacten en belangstellenden
die meer over het bijzondere werk van de organisatie
willen weten. Het dient ter informatie maar vooral
ook ter inspiratie. Want hoe belangrijk het is om op
een goede en persoonlijke manier afscheid te nemen
van onze geliefden, ervaren de sprekers dagelijks
door dankbare reacties als: ‘en zo was hij precies…’
www.humanistischeuitvaart.nl
0900-9005030

