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Op internet zijn twee websites met de naam FIAT-IFTA in een onderlinge strijd verwikkeld om de
aandacht te trekken van de digitale bezoekers aller landen. Toch heel merkwaardig dat zo’n nogal
gecompliceerd acroniem twee ladingen dekt. Eén betreft het internet medium van televisiemakers:
Fédération Internationale des Archives de Télévision plus de Engelse vertaling. De andere FIAT-IFTA
is de Fédération Internationale des Associations de Thanatologues met de Engelse variant: International Federation of Thanatologists Associations. Aan de laatste heb ik mijn hart verpand sinds midden jaren 80 van de vorige eeuw. Eerst als lid van het bestuursorgaan van FIAT-IFTA: het International Council of Direction (ICD), vervolgens als International President van 1994 – 1996 om kort
daarna tot Secretary Treasurer benoemd te worden. Deze functie bekleed ik tot op heden met zeer
veel plezier.

Dirk Van Vuure sr. (1936) komt uit een familie van
begrafenisondernemers en was tijdens zijn werkzame
leven directeur/eigenaar van de Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure te Hilversum. Inmiddels
is de vierde generatie werkzaam in de uitvaartwereld.
Nog steeds is hij actief in de funeraire wereld. In 19941996 was Van Vuure president van de internationale
organisatie FIAT-IFTA: International Federation of
Thanatologists Associations. Nu is hij daarvan secretaris-penningmeester en daarnaast is hij vice-president
van de EFFS (European Federation of Funeral Services). In beide functies reist hij stad en land af.

De officiële oprichting van FIAT-IFTA geschiedde op 24 april 1970 in Monaco. In het begin was de
Federatie voornamelijk Frans georiënteerd. De oprichters kwamen uit Monaco, Frankrijk, België en
Canada. Wel was er al meteen voorzien in een Amerika sectie. Men stelde zich ten doel om vooral
de nationale funeraire organisaties bij elkaar te brengen. Onder de bezielde leiding van Jacques
Marette, groot voorvechter van de Thanatopraxie in Frankrijk en directeur van Hygéco, stelde men
ook een comité samen voor de internationale gelijkschakeling van de Thanatopraxie diploma’s. Sinds
1970 heeft FIAT-IFTA 20 Presidenten gehad uit 16 verschillende landen en er zijn leden in 60 landen.
Het Tijdschrift THANOS wordt standaard gepubliceerd in drie talen: Engels, Frans en Spaans en de
website: www.thanos.org is met het Chinees en Japans erbij zelfs vijftalig.
In mijn ogen is, zeker in de funeraire wereld, FIAT-IFTA uniek. De twee-jaarlijkse Conventie is dan
ook een kleurrijk en taalrijk gebeuren.
Natuurlijk, geen geschiedenis is zonder ups en downs. De overgang van een voornamelijk Franse
naar een meer internationale oriëntatie is niet zonder slag of stoot gegaan. En ook de ontwikkelingen
in de markt hebben hun weerslag op FIAT-IFTA. Denk alleen maar aan de nieuwe richtlijnen voor
chemische middelen. De discussie daarover wordt ook binnen onze gelederen met verve gevoerd.
Des te interessanter omdat de meningen uit vele landen aan elkaar getoetst worden. Het bewijs
daarvoor werd geleverd tijdens de laatste Conventie in juni 2008 in Barcelona. In lezingen werden
onderwerpen als: verzekeringen, internationaal vervoer, opleidingen en “The Biocide Directive” besproken vanuit uiteenlopende nationale standpunten. Zeer boeiend.
De activiteiten van de Executive Board komen voornamelijk voort uit de doelstellingen die kort samengevat de volgende interessegebieden omvatten:
international understanding;
study of legal, moral, social and cultural issues;
education;
knowledge of national and international regulations;
promotion of the funeral industry.

Zo zijn we de laatste tijd bezig met de oprichting van A.F.A. African Funeral Association – Association
Funéraire Africaine. Samen met onze leden uit 10 Afrikaanse landen wordt getracht een organisatie
voor heel Afrika op te zetten. Taai en langzaam werk. Want internationale samenwerking berust
vooral op begrip en tolerantie van de verschillende nationale gewoonten en gebruiken.
Een ander initiatief is FIAT-IFTA Heritage. Een beginnend samenwerkingsverband met UNESCO
World Heritage en de funeraire musea. Wist u trouwens dat er in de hele wereld slechts 13 musea
zijn op dit gebied? Daarnaast bestaan er wel vele particuliere collecties, vaak niet openbaar toegankelijk.
Het moge duidelijk zijn: FIAT-IFTA is de enige wereldwijd opererende funeraire organisatie die zich
steeds meer wil en ook zal manifesteren op de verschillende deelgebieden. Daar wordt aan gewerkt
en daarbij hebben wij in vele landen toegewijde partners en leden die zeer gewaardeerd worden.
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Zoals onze Honorary President Jacques Marette eens zei:
‘Dans la vie, ce qui sauve, est de faire un pas … et encore un pas !’
(‘In het leven gaat het erom een stap voorwaarts te zetten … en daarna nog één!’)

