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Allerheiligen

Allerheiligen

“Er mag een strik rond elk leven”
aan ieders wensen en de sfeer die men
wil neerzetten. Het is bepalend voor
hoe de rouwperiode wordt ingezet.”
“Met die gegevens ga ik aan de slag.
Gemiddeld trek ik zo’n zes à acht uur
voorbereiding uit per uitvaart. Het
verschil zit hem immers in het voorbereidend gesprek en het schrijven.
Soms zijn er al eens uitvaarten die me
minder tijd kosten maar daar staat tegenover dat ik er ook heb waarvoor
ik twee dagen in de weer ben. Een
uitvaartondernemer kan zich zoveel
tijd nooit permitteren, maar ik ben
dan ook geen uitvaartondernemer.
(lacht) En zeg nu zelf: wat zijn nu
twee dagen werk tegenover een heel
mensenleven? Een leven dat je moet
kunnen vertellen tijdens een plechtigheid van een uur zonder in te boeten
aan waarde en essentie.”

Cabaretière
wordt
‘uitvaartvrouw’

E

r is niets persoonlijkers
dan afscheid nemen van
een dierbare. En dus vond
de Antwerpse cabaretière
Karin Struyf dat er eindelijk
ook eens werk gemaakt moest
worden van echt persoonlijke
teksten. De uitvaartvrouw was
geboren.

 Wanneer Struyf naar een begrafe-

nis moest, was ze het beu om steeds
ongeveer dezelfde teksten te horen waarbij de voordrager bij wijze
van spreken nog snel de naam van
de moeder of de nonkel had aangepast. Zo begon ze teksten op maat te
schrijven en langzaam maar zeker
werd dat ook voor een deel haar beroep. Nu schrijft ze uitvaartteksten,
persoonlijke levensverhalen en stelt
ze het draaiboek van de plechtigheid
samen. Daarnaast gaat ze ook de ceremonie voor.
“Ik vond en vind nog steeds dat iedereen recht heeft op een mooie, persoonlijke uitvaart. Wat ik dus vooral
niet meer wou, is dat de familie en
vrienden gedurende de hele plechtigheid het gevoel hebben gegijzeld te
worden in een verhaal waar ze geen
boodschap aan hebben. Dat dient het
afscheid niet”, vertelt Karin Struyf.
“Sommigen noemen me een ‘ritueelbegeleider’, hoewel ik geen voorstander ben van de titel. Het dekt de lading niet. Een ritueel bedenken omdat
je denkt dat dat de plechtigheid meer
elan geeft, daar pas ik voor. Uiteraard
kennen we allemaal de rituelen die bij
een kerkelijke uitvaart als vaste waarde aan bod komen, maar als gekozen
wordt voor een burgerlijke dienst dan
valt dat allemaal nog wel mee. Wij zijn
niet het volk van de grote rituelen hè?”
Levensschets
Wanneer Struyf gecontacteerd
wordt, gaat ze daags na een overlijden in gesprek met de familie en nabestaanden. “Ook gebeurt het meer en
meer dat ik word ingeschakeld door
iemand die terminaal ziek is en belang
hecht aan de manier waarop zijn of
haar uitvaart zal worden uitgevoerd.
Tijdens zo’n gesprek maak ik een levensschets op, stem ik de muziekkeuze af en bespreek het verloop van de
plechtigheid. Ik hecht veel waarde

Verzoenen
“Ik heb inmiddels de nodige levenservaring en ik ‘herken’ het leven. Het
gaat bij zo’n gesprek trouwens over
veel meer dan verlies en rouw. Als je bij
een familie binnenstapt om over het
leven van hun dierbare te praten dan
is er zoveel dat er gebeurt. Ja, er zijn
tranen, maar er wordt evengoed gelachen omwille van de ﬁjne momenten en de prettige herinneringen. Vaak
merk ik ook dat mensen het afscheid
aangrijpen om zich te verzoenen, om
families weer samen te brengen. En
ieder afscheid raakt me. Je bent getuige van de verslagenheid, het grote
gemis dat zo’n afscheid met zich meebrengt.”
“Wat ik het allermooiste vind, is dat
je meteen contact hebt met zo’n familie. Alle franjes vallen weg. Ze laten je
rondkijken in hun leven op een moment dat ze zelf erg kwetsbaar zijn. Ik
vind het als mens een absoluut voorrecht dat ik dat mag doen. Voor mij is
elk mens de moeite waard. Zelfs uit
een schijnbaar eenvoudig leven haal
je zaken die zeer kostbaar zijn.”
“Hoeveel dat kost? Dat is hetzelfde
als vragen ‘hoeveel kost een uitvaart?’.
Ook daar kan vooraf niemand een
exacte prijs voor geven. Pas als je je
in een situatie bevindt waarin er concreet wordt nagedacht over het verloop en de inhoud van een plechtigheid kun je een indicatie opmaken.
Maar laat ons zeggen dat mijn gage
haast nooit hoger ligt dan 10 procent
van de totale uitvaartkost: de prijs
voor een echt persoonlijk afscheid
zoals we er allemaal één verdienen.
Er mag toch een strik rond elk leven?”

Verhalen, anekdotes en weetjes gebundeld
Een vrolijk beroep hebben
ze niet, maar bijzondere
belevenissen, interessante
weetjes, grappige anekdotes
en aangrijpende verhalen des
te meer. In het boek Afscheid
in schoonheid van Thijs
Delrue vertellen tientallen
begrafenisondernemers
anoniem over wat ze zoal
meemaken.

Over vroeger

 Antwerpse Kempen: “Als de

afstand tot de kerk te groot was,

PATRICK POPPE
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Karin Struyf schrijft teksten op maat voor begrafenissen. FOTO WIM HENDRIX

www.deuitvaartvrouw.be

“Tot ziens, dat zeg je nooit

werd een boerenkar gebruikt van
de dichtstbijzijnde boer. Het paard
dat de kar trok, mocht niet drachtig
zijn en op de houten kar zelf werden
strobusseltjes gelegd om te vermijden dat de kist van de kar zou schokken. Dat stro moest op de terugweg
in een gracht gegooid worden.”
Oost-Vlaanderen: “Vroeger
stond de pastoor in voor de koffietafel in zijn eigen parochiezaal, met
twee of drie vrouwen die hij voor
wat drinkgeld liet helpen. De pastoor ging zijn geld dan ontvangen
bij de mensen, maar toen de regel-

geving op zwartwerk strenger werd,
zijn de meeste pastoors daarmee gestopt.”
Over stijl
Vlaams-Brabant: “Ooit ben ik
een collega bijgesprongen die me
vroeg om ergens een bekisting te
doen. Zijn handen wassen vond hij
niet nodig, maar een paar borrels
drinken wel. Bij het afscheid riep hij:
‘Allez mannen, nog ne goeieavond
en tot ziens, hè!’ Hij had bij die mensen afgedaan. ‘Tot ziens’, dat zeg je
nooit als begrafenisondernemer.”

Kust: “Een familie wilde op het
kerkhof een reuzenglas vullen met
champagne. De aanwezigen moesten daar een roos in dopen en daarmee de kist zegenen. Ik dacht er het
mijne van.”
Brussel: “Een familie vroeg me
of ze de lijkwagen van een vriend
mochten gebruiken. Wat bleek?
Dat ding was felroze gespoten met
gouden korrels in de verf. De wagen
schitterde vanop 500 meter, net een
praalwagen uit de stoet van Aalst.
Het was de wil van de klant en we
doen alles om die in te willigen.”

Het Antwerpse
Père-Lachaise
Hendrik De Bouvere (midden) en Gilles Van der Stuyft (rechts) samen met een collega op het voor de gelegenheid sfeervol verlichte Schoonselhof.
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Begraafplaats Schoonselhof vanavond uitzonderlijk geopend

T

ijdens de Antwerpse
Week van de
Begraafplaatsen wordt
bijzondere aandacht
besteed aan het Schoonselhof.
Er zijn gratis rondleidingen
en vanavond vindt er voor het
eerst een nocturne plaats.

kaarsje te komen branden. Dat helpt
hen met verlies om te gaan. Recreatief zit dit domein ook in de lift. Er komen bij goed weer veel wandelaars
of joggers.”
“Het wordt niet voor niets het Antwerpse Père-Lachaise genoemd”,
aldus expert Jacques Buermans.
“Je vindt er een brok Antwerpse geschiedenis terug. Er liggen ﬁguren
die onze stad groot hebben gemaakt,
zoals Conscience, Van Ostaijen en
Elsschot. Er zijn ook prachtige werken te zien van belangrijke Vlaamse
beeldhouwers.”

 Aan de vooravond van Allerheili-

gen, de feestdag waarop de overledenen worden herdacht, kunt u uitzonderlijk ’s avonds op het Schoonselhof
terecht voor een nocturne. Voor de
gelegenheid zullen fakkels en vuurkorven het terrein verlichten. De stad
verstrekt gratis kaarsjes om op het
graf van uw dierbaren te plaatsen.
Hendrik De Bouvere en Gilles Van
der Stuyft werken voor het Schoonselhof. “Het is hier meer dan zomaar
een begraafplaats. Er zijn hier veel
unieke plantensoorten en fauna
zoals kikkers en reigers, soms zelfs
zeldzame ijsvogels. Er is overal rust
en intimiteit, maar het bruist ook van
het leven. Dat is een mooi contrast”,
aldus De Bouvere.
Het duo wil benadrukken dat de
nocturne voor heel de familie is.
“Voor de kindjes is het leuk om een

De graven van acteur Julien Schoenaerts en zanger Ferre Grignard.
FOTO’S WIM HENDRIX

Eenheidsworst
“Vaak zit er veel symboliek achter een graf. Er zijn terugkerende
elementen, zoals het engeltje bij
een kind of de afgeknotte zuil als iemand te jong is gestorven. Dat gebeurt steeds minder. Het wordt een
eenheidsworst met prefab zerken
die aangeleverd worden uit India of
Pakistan. Ik vind daar weinig aan.”
Naast het gidsen van bezoekers zet
Buermans zich ook actief in voor het
behoud van historische graven. “Wij
van de vzw Grafzerkje beschermen
de monumenten door een systeem

van peterschap en bruikleen. Zo is
het mogelijk een graf te ‘adopteren’.
Dat is gratis, maar jij onderhoudt het.
Je kunt ook een graf in bruikleen nemen. Je kunt dus zelf begraven worden in een concessie die anders afgebroken zou worden.”
Zo ook Buermans. Het graf van
vakbondsman Adolf Dumont (18611936) zal zijn eigen laatste rustplaats
worden. “Destijds heb ik het overgenomen omdat er veel werden afgebroken. Daar is gelukkig een kentering in gekomen dankzij de gezamenlijke inspanningen van de begraafplaatsen.”
De nocturne vindt vanavond
plaats van 17.30u tot 20u en is gratis. Bezoekers krijgen van de stad
een kaarsje. Maarten Inghels leest
om 18u en 19u voor uit zijn boek De
eenzame uitvaart.
Vanmiddag vertrekt om 15.30u
aan de hoofdingang een wandeling
met Jacques Buermans als gids. Op
zaterdag 2 november om 14.30u
wordt dit herhaald. De rondleidingen zijn gratis, reservatie is niet verplicht.
DENNIS VANSANT

L www.schoonselhof.be

als begrafenisondernemer”
Over kinderen
West-Vlaanderen: “De dood van
een kind laat bij iedereen sporen na,
dan overvalt mij een enorme droefenis. Een dood kind lijkt wel te slapen. Als ik er één moest opbaren,
zei ik altijd in stilte: ‘Doe nog eens
je ogen open, kom nog eens eventjes
tot leven...’ Ik ben natuurlijk Jezus
niet, maar ik probeerde het toch.”
Limburg: “Toen ik ooit een kind
moest begraven van dezelfde leeftijd als mijn kind, vond ik dat ik me
daar niet kon mee verrijken. Sindsdien begraaf ik kleine kinderen zo

goed als voor niets. De ziekenhuizen
in de buurt schenken de kist en ik
bied het funerarium en de lijkwagen aan. Voor kinderen loop ik de
benen vanonder mijn lijf, zodat alles perfect in orde is.”
Antwerpen: “Zeker bij jongeren
valt me op dat de dood voor velen
nog een verre realiteit is... Zelfs mijn
kinderen staan er niet bij stil dat het
leven zo vergankelijk is. Dan denk
ik: ‘Jongens toch, zet jullie beide
voetjes op de grond. Elke dag overlijden mensen, elke dag gebeuren
drama’s...’”

Emoties
Limburg: “In hun verdriet zijn
mensen soms heel cru. Dan zeggen
ze: ‘Als jij er niet was, was mijn man
nu niet dood.’ En toen ik zwanger
was, zei een vrouw me zelfs eens:
‘Zo, nu heeft mijn man plaats gemaakt voor uw kleine.’”
Antwerpen: “Ik ben vaak de eerste buitenstaander op wie ze ook
eens boos kunnen zijn: ‘Het is nog
niet erg genoeg en dan moet ik ook
nog eens betalen!’”
Kust: “Het toppunt maakte ik mee
met een advocaat wiens vrouw was

overleden. Van liefde was geen sprake meer. Toen ik zijn villa binnenstapte, waren dit zijn enige woorden: ‘Het lijk ligt op de eerste verdieping.’”
Limburg: “Een man was gestorven in zijn pyjama. Ik vroeg aan de
weduwe of ik hem mooie kleren kon
aantrekken. De vrouw snoof eens
en ging wat kleren halen. Toen ze
terugkwam, zei de dochter: ‘Maar
mama, dat deed papa toch echt niet
graag aan.’ De vrouw antwoordde
bitsig: ‘Nu gaat hij aandoen wat ik
zeg. Hij heeft nooit geluisterd, maar

nu gaat hij luisteren.’”
Brussel: “Een familie had bij een
euthanasie vooraf gezegd op welke
dag en welk uur de persoon thuis
zou inslapen. Ze hadden gevraagd
om een half uur later iemand langs
te sturen om de persoon op te baren.
De ﬁrma belde op het afgesproken
moment aan. ‘Het is voor het overlijden, mevrouw.’ De vrouw die de
deur opende, antwoordde: ‘Ja, dat
ben ik, maar de dokter is wat laat.’”
DH

L Afscheid in schoonheid, Thijs Delrue,
Uitgeverij Van Halewyck

