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© Jan Aelberts Vlnr: Wanda Joosten (ex-'Familie Backeljau'),
initiatiefneemster Karin Struyf, Dieter Troubleyn (ex-'Familie'), en
Karin Jacobs (mama Cleymans).

Een groep van acht professionele podiumwerkers biedt zich aan als
‘moderatorenʼ voor begrafenissen. “We tekenen het levensverhaal op en
maken een heel draaiboek voor de uitvaart”, zegt initiatiefneemster Karin
Struyf. “Want ieder leven verdient het om verteld te worden.”

‘Vertellers van en voor het levenʼ noemen de leden van De Nieuwe Lichting
zich. Karin Struyf stond aan de wieg. “Vijf jaar geleden heb ik besloten om
mijn competenties als cabaretière, tekstschrijver maar vooral als
‘mensenmensʼ in te zetten in de uitvaartbranche. Ik werd ‘de uitvaartvrouw .̓
Geen begrafenisondernemer die de praktische kant van een overlijden
regelt, mijn doel was: vorm geven aan de plechtigheid.”

Met fotoʼs en muziek, maar vooral door het levensverhaal van de overledene

Acteurs verzorgen begrafenissen op maat:
“Ieder leven verdient het verteld te worden”



te vertellen. “Als mensen me contacteren, maak ik een afspraak en breng ik
een huisbezoek: wie was de overledene? Wat betekende hij/zij voor familie,
vrienden, collegaʼs? Welke paden werden bewandeld, welke keuzes
gemaakt? Ik verdiep me helemaal in het leven van de overledene. Daarna
verwerk ik het verhaal, maak ik een draaiboek voor de uitvaart en ga ik de
plechtigheid voor.”

Bekende namen

Begin deze maand deed Karin Struyf haar 500ste uitvaart. “Uitbreiding
drong zich al een tijdje op. En dus ging ik op zoek naar collega-
moderatoren. Die vond ik uiteindelijk in de wereld van de podiumkunsten.”

Onder hen bekende namen als die van Peter Rouffaer, Wanda Joosten, Karin
Jacobs en Dieter Troubleyn. Al is het feit dat ze BVʼs zijn weinig relevant,
vindt Struyf. “Ons enige, echte doel is een antwoord bieden op de
toenemende vraag naar een persoonlijke, professionele invulling van
uitvaartplechtigheden. Onze moderatoren gaan niet naar een uitvaart als BV,
maar als mens. Geïnteresseerden kunnen om die reden ook geen moderator
kiezen: bij ons staat de overledene centraal, niet degene die zijn of haar
levensverhaal brengt.”

500 euro

Ritueelbegeleiders of voorgangers zijn uiteraard niet nieuw. Dat nu ook
beroepsacteurs deze functie uitoefenen is dat wel. “Als professionele
podiumwerkers hebben we de juiste competenties”, denkt Struyf. “Gevoel
voor script, dictie en vorm, maar ook een grenzeloze interesse in het
individu. Tel daar een flinke dosis mensenkennis en een open geest bij en je
hebt het allerbeste in huis. We vragen 500 euro, inclusief btw. Dat is meer
dan de kleine 300 euro die je er doorgaans voor betaalt, maar we steken er
dan ook dubbel zoveel tijd en energie in. Voor één uitvaart ben ik al gauw 15
uren bezig.” Karin Struyf noemt het onomwonden de mooiste job van haar
leven. “Het is op mentaal vlak erg zwaar werk, maar het geeft tegelijk
ontzettend veel voldoening. De overledenen zijn niet altijd dametjes van 84



die een schoon leven hebben gehad. Soms zijn het kinderen, criminelen of
zelfdoders. Als mensen euthanasie plannen, kom ik niet bij de familie maar
bij de persoon zelf het levensverhaal optekenen. Twee jaar geleden kwam ik
zo terecht bij een jongeman, achteraan in de dertig. Hij wilde en mocht uit
het leven stappen omwille van ondraaglijk psychisch lijden. Ik heb hem op
het einde van ons gesprek in alle eerlijkheid verteld dat er volgens mij nog
andere opties waren, wegen die hij nog niet bewandeld had. Welnu, die man
leeft vandaag nog. Om maar te zeggen: wij luisteren écht en onze rol is niet
te onderschatten.”

Een uitzonderlijk verhaal, geeft Struyf toe, maar eigenlijk zijn ze dat allemaal.
“Geloof het of niet, maar ik herinner me nog zo goed als alle namen en
families van de 500 uitvaarten die ik heb gedaan. Er was niet één leven dat
me onberoerd liet. Ontmoeten, luisteren, ondersteunen, schrijven en samen
afscheid nemen: intens, maar erg waardevol.”

Meer info: www.dnl.vlaanderen
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