
zaterdag 25 januari 2014

UN

Stad&Regio 29

HANSVANDENHAM

IN DE SPIEGEL Elke week houden we een regio- of stadgenoot
een spiegel voor. Wat ziet hij of zij? Bevalt het
spiegelbeeld?

‘Hetverdrietmagjeaanraken’
Uitvaartondernemer
Hiske Alting (59) staat er
na het vertrek van haar
compagnons weer alleen
voor, net als bij het begin,
acht jaar geleden. ,,Soms
voel ik me na een uitvaart
helemaal leeggehuild,
zonder dat er tranen
waren.’’

IN DE SPIEGEL
,,..zie ik iemandmet energie van een
40-jarige. Een individualist én ro-
manticus. Geloof dat ik ook best
aardig ben en creatief. Het uiterlijk?
Je denkt dat de tijd je vergeet, dan
ineens: rimpels erbij. Ben tevreden,
maar verf wel mijn grijze haren.’’

DODEN
,,Ik heb er honderden gezien en voel
me erg op mijn gemak bij ze. In de
dood zijn we allemaal gelijk: weer-
loos en kwetsbaar. Dat ontroert me.
Ik ga respectvol met ze om, ook al
heeft de geest het lichaam verlaten.
Ik begin met zorg voor ze, niet met
verzekeringspapieren. Staand bij
het bed komen de verhalen los. Dat
is een mooie start van de uitvaart.
Zorgen dat die goed wordt, dat is
mijn uitdaging.’’

ALTING & PARTNERS
,,Ik begon alleen, maar gaandeweg
kwamen er drie vrouwelijke col-
lega’s bij. Nee, vrouwen zijn niet per
definitie beter in dit vak, mannen
kunnen het ook. Maar als vroeger de
tranen kwamen, ging de begrafenis-

ondernemer een blokje om, want
dat was zijn afdeling niet. Liever een
glanzende rouwauto dan empathie.
Zeven jaar hebben we hard gewerkt,
maar de ideeën over de bedrijfsvoe-
ring liepen te zeer uiteen. Nu gaan
de drie andere dames samen verder
en ik alleen. Ik was in rouw, maar
inmiddels geloof ik dat het goed is.’’

OVERLEDEN
,,Mensen bellen me dan. Ze hebben
hulp nodig, zijn uit hun gewone
doen. Het is mooi om dienstbaar te
zijn, dingen te regelen. Maar vooral:
je ontmoet dan mensen die écht
zijn. Geen decorummeer, geen con-
venties. Dat valt allemaal weg.
Klinkt misschien gek, maar ik voel
heel erg mijn eigen levendigheid als
ik me om de doden bekommer.’’

CHATEAU
,,Mijn partner en ik verkochten in
2003 onze huisjes in de Bollenhof-
sestraat en kochten een joekel van
een chateau aan de Lot in Frankrijk.
We wilden een centrum voor be-

wustzijnsontwikkeling beginnen. Na
twee jaar klussen bleek het kasteel
niet warm te stoken en kwamen de
bedrijven niet opdagen. Toen heb-
ben we de boel weer verkocht.’’

BOOS
,,Ik kan heel licht ontvlammen. Ik
ben perfectionistisch en kan niet
tegenmensen die er met de pet naar
gooien. Daar kom ik altijd op terug:
‘dat moet beter’. Maar ik geef het
ook toe als het mijn fout is geweest.’’

SWITCH
,,Ik begeleidde mensen in het on-
derwijs, maar liep tegen een burn-
out op. Daarna was de liefde voor
dat vak over. De dood van mijn

vader plantte het zaadje, acht jaar
geleden kwam ik in de uitvaarten te-
recht. Ik werk nu 50 tot 60 uur per
week en doe dat fluitend. Als het
werk je passie is, je levensdroom,
dan lukt dat gewoon.’’

WOONGROEP
,,Ik woonmet negen andere 50-plus-
sers in het centrum van Utrecht.
Geen bewuste keuze. Terug uit het
buitenland had ik geen woonruimte
en zag de advertentie. Het klikte ge-
lijk. Een ideale start van de rest van
mijn leven. Ieder heeft een apparte-
ment’; woonkamer, atelier en tuin
zijn gezamenlijk. Twee keer per
maand eten wemet elkaar. Het is lat
voor ouderen. Een gouden formule.’’

ELKE DAG VERDRIET
,,Dat zeggen mensen vaak, maar na
uitleg begrijpen ze dat dit een
prachtig vak is, waarbij je ervaring
en vaardigheden moet inzetten.
Tuurlijk is er verdriet. Soms voel ik
me na een uitvaart helemaal leegge-
huild, zonder dat er tranen waren.
Er is rondom de plechtigheid ook
veel liefde en warmte. Mensen zijn
er in zo’n periode voor elkaar. Ik
evalueer altijd met nabestaanden en
hoor vaak: gek om te zeggen, maar
eigenlijk heb ik er ook van genoten.’’

ONTSPANNEN
,,Etenmet mijn kinderen, met vrien-
den naar film of museum. Ik ont-
span met cultuur. Ja, het mobiel

moet altijd mee. Opmijn eerste ver-
jaardag in dit vak had ik de huiska-
mer vol met vrienden en familie.
Toen ging de gsm. Ze hebben zonder
mij nog een gezellige verjaardag
gehad. Was niet erg. Een uitvaart is
altijd inspirerend en boeiend.’’

TERMINAAL
,,Ik zou geen longarts willen zijn. Al
die patiënten met hoop. Ik spreek
mensen als ze al uitbehandeld zijn.
Ik spreek ze meteen voor de laatste
keer en kan ze na afloop alleen een
goede reis wensen en danken voor
het vertrouwen. Ik kom zo veel
geestkracht tegen. Ze zien het onder
ogen, zijn realistisch en praktisch.
Goede uitvaart? Als er is nagedacht,
het draaiboek klaarligt, het een
beetje informeel kan, met wat diep-
gang. Samen een leven vieren, maar
het verdriet mag je aanraken.’’

UTRECHT
,,In Frankrijk had ik heimwee naar
deze stad. Naar de Stadhuisbrug of
bibliotheek. Van deze lieve, mooie,
historische stad word ik blij. Er zijn
zo veel geschikte, sfeervolle plekken
om te herdenken. En je hoeft echt
niet gelovig te zijn voor een uitvaart
in de Geertekerk.’’

EIGEN UITVAART
,,Altijd verstandig om dat op papier
te zetten. Ik was verrast over mezelf:
een sobere uitvaart is prima. Wat
we als Alting & Partners hebben ge-
creëerd, past ook bij mezelf. Ik vind
begraven wat te katholiek, maar
mijn kinderen mogen het zeggen.
Mij maakt het niet veel uit. Nee, ik
vrees de dood niet. Ik hoop haar
heel bewust te mogen ontmoeten.
Verder is er niks zinnigs over te zeg-
gen.’’

GESCHEIDEN
,,Al jaren. Maar het contact zit wel
snor. Hij is zelfs vrijwilliger in rouw-
café TrösT van Alting Uitvaarten.
Mijn kinderen Jos en Luca wonen
in Amsterdam. Ik ben altijd blij en
gelukkig als ik bij ze ben. Pure rijk-
dom. Maar ook fijn dat ik niet meer
voor ze hoef te zorgen en een eigen
leven heb.’’

HOE VERDER
,,Geen idee. Ik heb het druk, te druk
zelfs. Maar ik wil door in dit vak.
Privé? Ik ben afgelopen jaar veran-
derd, dat moet ik nog verwerken.
Groei is ook ego kwijtraken. Een
kleiner bedrijf is goed voor me.’’

Z ‘Ik vrees de dood niet. Ik hoop haar heel bewust te mogen ontmoeten.’ FOTO SHODY CAREMAN

Hiske Alting, uitvaartondernemer

Dood zijn we
allemaal weerloos
en kwetsbaar. Dat
ontroert me

PASPOORT

Geboren: 1954 in Eindhoven.
Woonplaats: Utrecht.
Opleiding: studie onderwijs-
sociologie aan de UU, oplei-
ding tot uitvaartbegeleider
Loopbaan: begeleiden van
schooldirecties en docenten,
zelfstandig uitvaartonderne-
mer.
Privé: alleenwonend in een
woongroep, twee volwassen
kinderen.


