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Op zijn 32ste was Hendrik Mus-
sche (48) – criminoloog van oplei-
ding – kantoordirecteur van een 
bank en personeelsverantwoor-
delijke van vier bankfilialen. Hij 
wou graag het goede doen voor 
de mensen, maar dat bleek niet 
altijd gelijklopend met wat voor 
de bank het beste was. Hij be-
sloot het over een andere boeg te 
gooien en volgde een opleiding 
tot begrafenisondernemer. Ter-
wijl hij daarmee bezig was, over-
leden plots zijn schoonbroer en 
zijn schoonvader…

– …  en  toen  maakte  u  wel  van  heel 
nabij kennis met het beroep?
Toen wist ik zeker dat ik begrafe-
nisondernemer wou worden. Je 
mag mens onder de mensen zijn 
en staat ten dienste van anderen. 
Ik heb altijd al energie gehaald 
uit werken met mensen. In mijn 
jeugdjaren als hoofdmonitor bij 
Jeugd en Gezondheid (nu Kazou, 
de jeugddienst van de Christe-
lijke Mutualiteiten, n.d.r.) en la-
ter bij de bank in het contact met 
klanten en medewerkers.

Ik had echter gezworen dat ik 
niets meer zou verkopen dat de 
klant niet wou en dat principe 
draag ik nog altijd hoog in het 
vaandel. Als je de toonzaal ziet, 
zou je het omgekeerde kunnen 
denken, want we bieden er heel 
wat uitvaartartikelen aan. Klan-
ten moeten evenwel kunnen kie-
zen, maar ik ga hen nooit ergens 
toe overhalen. Integendeel, zelfs. 
Als ze onmiddellijk na de crema-
tie vragen voor een urne of han-
gertje om as van de overledene in 
te bewaren, adviseer ik hen nog 
te wachten, zodat ze geen te emo-
tionele keuze zouden maken. 

– Wat  zijn  de  essentieelste  eigen-
schappen  van  een  uitvaartonder-
nemer?

Allereerst moet een uitvaarton-
dernemer over het nodige or-
ganisatietalent beschikken. Er 
moet heel wat geregeld worden, 
zowel met de familie en de ge-
meente als met de parochie of het 
crematorium. Voorts beschik je 
maar best over de nodige bemid-
delingscapaciteiten, want in nog-
al wat families is er onenigheid.

Daarnaast moet een uitvaarton-
dernemer empathisch zijn, maar 
wel op een professionele manier. 
Daaronder versta ik dat je kan 
meeleven met de mensen, maar 
wel de nodige afstand bewaart. 
Dat is nodig om de mensen vol-
doende tot steun te kunnen zijn. 
Als je te veel zou meevoelen, 
houd je het niet vol en beland 
je bij wijze van spreken binnen 
de vijf jaar in de psychiatrie. Ze-
ker uitvaarten van kinderen of 

jongeren of mensen die stierven 
door zelfdoding of een verkeers-
ongeval, zijn emotioneel zwaar 
beladen.  

Tot slot, en daar maak je als 
begrafenisondernemer het ver-
schil, moet je goed aanvoelen 
wat de familie wil. Om dat te we-
ten, maak ik voor het eerste ge-
sprek anderhalf tot twee uur tijd 
vrij. Dat is veel, maar de moeite 
waard, omdat in dat gesprek de 
basis wordt gelegd voor de verde-
re samenwerking. Ik vraag door 
over hoe ze de begrafenis zien 
en vertel hen over wat wel en 
niet kan. Zo weten mensen vaak 
niet dat ze de kist van de overle-
dene de kerk mogen binnendra-
gen. Een klein gebaar, maar wel 
erg betekenisvol. Een mooie be-
grafenis voor de nabestaanden is 
dan ook een begrafenis waarop 
in hun ogen de juiste dingen zijn 
gebeurd en gezegd om waardig 
afscheid te kunnen nemen. 

– Gaan gelovigen anders om met de 
dood?
Ik ervaar meer rust bij mensen 
die geloven dan bij hen die dat 
niet doen. Ongelovigen beweren 
zelfs soms dat ze zo’n houvast 
als het geloof missen. Een bijko-
mend voordeel van een kerkelij-
ke uitvaart is dat er veel rituelen 
en tradities zijn die helpen om 
de rouwverwerking te starten. 

In het landelijke Lovendegem 
en Waarschoot kiest nog zo’n 65 
tot 70 procent voor een kerkelij-
ke uitvaart, waar dat in ons fili-
aal aan de noordrand van Gent 
slechts vijf procent is.

Soms is het wel schipperen als 
de overledene katholiek gelovig 
was en zijn nabestaanden geen 
band meer hebben met de kerk. 
Ik stuur altijd aan op een rege-
ling waar alle partijen zich goed 
bij voelen, want de nabestaan-
den moeten emotioneel wel ver-
der kunnen. Vaak komt er een 
tussenoplossing uit de bus, zoals 
een woord- en gebedsdienst in 
een kerk in plaats van de klassie-
ke eucharistieviering of een kort 
afscheidsgebed in het crematori-
um zoals dat anders zou gebeu-
ren op het kerkhof.

Voor mensen die niet geloven 
gaan we soms zelf in diensten 
voor, omdat we door het vele con-
tact met de familie al een goed 
beeld van de overledene kregen. 
Dat vraagt veel tijd en energie – 
waar we geen cent extra voor vra-

gen – maar het schenkt de be-
trokken familie en ook onszelf 
als begrafenisondernemer wel 
veel voldoening.

– Een  op  zes  Belgen  nam  al  schik-
kingen voor zijn of haar begrafenis, 
bijvoorbeeld  door  een  uitvaartver-
zekering  af  te  sluiten.  Vindt  u  dat 
zinvol?
Zinvol is dat de mensen die je 
omringen weten hoe je graag 
jouw uitvaart wilt. Zo vragen 
mensen mij soms om langs te ko-
men, zodat ik kan noteren hoe 
ze hun uitvaart wensen. Dat doe 
ik kosteloos als hun uitvaart na-
dien door mij gebeurt.

De stap naar een uitvaartverze-
kering – waarbij je via voorafbe-
talingen je uitvaart betaalt – is in 
mijn ogen in veel gevallen over-
bodig. Ik vind ze enkel handig 
voor mensen die niemand meer 
hebben, waardoor ze volgens 
hun eigen wensen kunnen wor-
den begraven of voor mensen die 
niet zoveel geld hebben of hun 
familie niet met de begrafenis-
kosten willen belasten. 

– Barmhartigheid  is  altijd  erg  con-
creet  en  lichamelijk.  Zijn  we  even-
wel niet vervreemd van de zorg voor 
een overledene?
Het lichaam van een gestorvene 
wassen en kleden gebeurt nog 
maar zelden door de familie zelf. 
Ik gok zowat vijftien keer in de 
vijftien jaar die we bestaan. Dat 
komt omdat de dood steeds meer 
werd weggeduwd uit ons dage-
lijkse leven. Mijn grootvader, 
bijvoorbeeld, woonde bij mijn 
ouders thuis in en is daar ook 
gestorven. Maar nu overlijden 
mensen vaak in een woonzorg-
centrum of ziekenhuis, waar-
door ze niet meer thuis worden 
opgebaard. Als mensen ons op-
bellen om een overlijden te mel-
den, vraag ik altijd of we onmid-
dellijk moeten komen of dat we 
best nog wat wachten, zodat de 
mensen nog afscheid kunnen 
nemen op de plaats waar de per-
soon gestorven is.

Zelf zie ik het wassen en kle-
den, of uitgebreider, de doden 
begraven, niet als een werk van 
barmhartigheid, maar gewoon 
als mijn beroep. Al vind ik het 
wel zinvol werk en probeer ik 
het ook werkelijk goed te doen. 
Mocht ieder van ons dat al doen, 
dan zou de wereld er toch wat be-
ter uitzien, nee?

Zeven werken van barmhartigheid: de doden begraven

En toen wist ik het zeker
Hendrik Mussche ruilde zijn job als bankdirecteur voor die van begrafenisondernemer
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Hendrik Mussche: „Het is zinvol dat mensen weten hoe je graag je uitvaart wilt.”  © Eveline Coppin

„Ik ervaar meer rust ten 
opzichte van de dood bij 
mensen die geloven dan 
bij hen die dat niet doen”




