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Iedereen heeft een levensloop die hem of 
haar bijzonder maakt. Op een afscheids-
bijeenkomst is het dan ook vaak deze 
levensloop die centraal staat. Vanwege de 
emoties die onlosmakelijk aan een afscheid 
verbonden zijn, is het voor nabestaanden 
niet altijd makkelijk dit verhaal zelf tot 
uiting te brengen. Verteller en zangeres 
Jolanda Bazen ondersteunt nabestaanden 
hierin, samen met pianist Jörgen Versteeg.

Muziek raakt
“We maken een Luizterverhaal, dat is een combinatie van 
muziek, zang en vertelkunst. Hierin staan we bijvoorbeeld stil bij 
belangrijke gebeurtenissen uit iemands leven. Maar ook anek-
dotes en kenmerkende eigenschappen van de overledene komen 
naar voren. We halen herinneringen op aan de overledene. Ieder 
leven heeft een uniek verhaal dat het waard is om verteld en 
nooit vergeten te worden”,  zegt Jolanda Bazen. “Muziek heeft 
bij uitstek de kwaliteit om ons diep in ons hart te raken. En herin-
neringen die je het meest dierbaar zijn, bewaar je nou juist niet 
alleen in je hoofd, maar vooral ook in je hart. We gaan samen met 
de nabestaanden op zoek naar dingen die echt laten zien hoe de 
overledene was. Dit doe ik vanuit mijn achtergrond in coaching 
en begeleiding. Eerder leerde ik bijvoorbeeld tijdens grote orga-
nisatieveranderingen mensen omgaan met de nieuwe situatie. 
Vanuit die basis ga ik nu ook met nabestaanden een traject in. 
Ook bij een overlijden moet je namelijk duidelijk een proces van 
verandering door. Je moet afscheid nemen van het vertrouwde en 
wennen aan een nieuwe situatie.” 

Verstop de dood niet
“Ik heb me er altijd over verbaasd dat er zo verstopperig werd 
gedaan over de dood. Dat afscheid altijd maar in een treurig 
achterafzaaltje moest gebeuren. Met de muzikale levensloop 
laten we enerzijds het licht schijnen op datgene wat geweest is 
en alle herinneringen die er zijn. Maar vooral ook op alles wat er 
uit iemands leven is voortgekomen. Want dat mooie van iemand, 

dat neem je als nabestaande mee na een overlijden. Op een uit-
vaart zijn het altijd liedjes die gaan over de dood, over afscheid 
nemen… allemaal heel verdrietige dingen. Maar iemands leven is 
niet alleen maar verdrietig geweest! Daarom zingen wij bijvoor-
beeld ook over de liefde, of over hoe bijzonder het is dat er een 
kindje kwam. Soms voegen we zelfs een carnavalsnummer toe, 
als dat bij een fase uit het leven van de overledene past. Juist de 
mooie dingen uit een leven willen we benadrukken. Dat maakt 
dat mensen even uit hun verdriet gaan, weer even terug kunnen 
naar die mooie herinneringen. Wij vieren echt het leven van de 
overledene. Natuurlijk is er ook plek voor verdriet en gemis, maar 
niet alléén maar.” 

In de prijzen
Eerder dit jaar won het duo de Yarden ‘Afscheidsprijs’. Dit is een 
publieksprijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt aan het meest 
innovatieve idee binnen de uitvaartbranche. “De publieksprijs is 
extra bijzonder om te winnen”, zegt Jolanda. “Alle passie en ener-
gie die we hierin gestopt hebben, wordt dus gezien en gewaar-
deerd door mensen.” Daarnaast hebben ze recent maar liefst 
twee prestigieuze EUFIA-awards (European Funeral Innovation 
Awards) gewonnen. “Het is heel erg onwerkelijk nog, we zijn 
nog geen jaar bezig in de uitvaartbranche! Ik heb heel sterk het 
gevoel dat er een kentering bezig is in de beleving van een uit-
vaartdienst. Deze manier van een afscheid vormgeven geeft zo’n 
wezenlijk andere beleving. Het maakt een heel ander gevoel los. 
Ik hoop dat dit over een aantal jaar de nieuwe standaard is.”

Een Luizterverhaal kan tijdens een herdenkingsceremonie, uitvaart 
of condoleance ten gehore worden gebracht. De muzikale levensloop 
wordt in samenspraak met de nabestaanden vormgegeven tijdens 
een persoonlijk gesprek. Voor meer informatie:  
www.muzikalelevensloop.nl of bel naar (06) 53888242.
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