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Collection of places 
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Yarden, Haarlem 
Een reiger vliegt hoog van het westen naar het oosten. Door de ramen 
die van de grond tot het plafond reiken kan ik hem volgen. Als je de 
zaal binnenkomt kun je achter je, de bomen zien wieken op het cadans 
van de wind die dag. Ik loop op een licht grijze vloer van natuursteen 
en in de ruimte staan aan elke zijde, deuren van meters hoog die bij het 
openslaan je gelijk buiten doen wanen. De bomen te gemoed.  
 
Er valt een goud zonnetje de ruimte in, die speelt met lichtvlekjes op de 
vloer en enkele muren. Mijn hand bestrijkt de banken van botergeel en 
zacht grijs fluweel, waarop strepen geborduurd zijn. Je voelt hoe de 
structuur van het materiaal veranderd onder je vingertoppen. De bomen 
ritselen zachtjes en ik hoor het gekraak van grind onder autobanden. Ik 
ben alleen.  
 
Ik voel me vredig, alsof ik een boek zou kunnen openslaan en de tijd 
zou kunnen vergeten bij het lezen van de pagina’s. Het is warm en 
zonnig die dag. De winterzon zakt langzaam en werpt een goud licht op 
de buitenplaats die ik vanaf de aula kan zien. Een buitenplaats die niet 
zou misstaan als terras in de zomer. Op het stenen pleintje staan houten 
tafeltjes en stoelen. Het pleintje wordt omringd door rijen grote grijze 
en witte kiezelstenen met sporadisch een perkje bestaande uit wilde 
grassen en graan.  De zon richt zijn stralen op de keramieken urnen in 
de stenen stellage aan de rechterzijde van het gebouw. Ik vraag me af of 
het express zo gebouwd is dat de zon daar elke avond onder zal gaan.  
 

Als ik niet naast me kijk. Dwaalt mijn blik niet omlaag, maar omhoog. 
Ik vraag me af: Wat maakt deze ruimte een ruimte van rouw? Op welke 
manier kan hier zijn, mij troosten?  
 
Als ik vanuit de aula naar de aangrenzende familie kamer loop vallen 
vooral de kleuren op; koele kleuren als antraciet, beige en licht grijs 
afgewisseld met de kleuren van zand en de warmte van  oranje, roest, 
goud en koperen tinten. Groene plantjes en nep orchideeën staan in de 
hoeken van de kamer. Het gevlochten kleed op de houten vloer. De 
fluwelen bank, stoelen en poefs. De donker houten tafel met daarboven 
hangend een klok. Op de tafel liggen doosjes tissues en een openstaand 
kistje met zakjes thee.  

De geur van amber, lelies en tuberozen vult de kamer.  
 
Tegenover de tafel is een stenen aanrecht tegen de muur geplaatst. Er 
staan onaangeroerde mosgroene en wit gestippelde kopjes en 
schoteltjes. Een waterkoker, een koffiezet apparaat en een grote plastic 
beker gevuld met bont gekleurde rietjes.  
 
Alles lijkt hier zich langzamer te bewegen. Verborgen achter een lichte 
sluier van een zachtgeel gordijn. 

 



 

 



Begraafplaats St Barbara, Utrecht 
Wit marmeren graven begroeten me bij binnenkomst. Rijen van 
dezelfde steen. Het wit weerkaatst het zonlicht zo fel, dat het moeilijk is 
de namen op de stenen nog te lezen. Het lijkt alsof ze anoniem zijn. 
Vergeten na al het oorlogsgeweld? Waarvoor ben je dan gestorven?  
 
In de verte hoor ik een kraai kraaien. De mast naast de graven maakt 
een dof metalig geluid. Er hangt geen vlag aan. Het geluid komt door 
de wind die een metalen kettingtje van- en tegen de mast aan zwiept.  
 
De begraafplaats is groot en wordt onderverdeeld in verschillende 
afdelingen. Perken die verschillen met wie - en hoe zij die zijn 
gestorven - begraven wilden worden. De planetenlaan is kleurrijk met 
twee grote gouden Maria-beelden en verlaten bossen bloemen. Ik wordt 
omringd door kale beuken. De paden zijn aangeduid met grijze 
kiezelstenen, afgewisseld met hier en daar een bos paarse heide die 
wild zichzelf een weg langs de graven baant.  
 
Er zijn een aantal mensen. Vier daarvan lopen vlak voor me. Ze slaan af 
en bekijken een graf dat pas net gedolven is. De bloemstukken op het 
graf zijn vers. Naast het graf staat een bankje waar niemand op zit. Ze 
houden elkaar vast en huilen zachtjes. Het graf ligt op het gedeelte van 
de begraafplaats dat paden heeft die rond afbuigen. Rouwen gebeurt 
hier vandaag in cirkels.  
 
Er groeien sneeuw klokjes tussen de kiezels.  

Ik durf niet te veel te focussen op de graven. Het voelt oneerbiedig te 
lang stil te staan bij een graf van iemand die ik niet ken. Het ene graf 
lijkt nog persoonlijker dan het andere. Ik vraag me af of het door het 
mooie weer komt, dat er zoveel bloemen en planten staan. Dat er 
knuffels liggen en kaarsen aangestoken zijn. 

 
Een graf waar ik langsloop ligt verborgen tussen struikgewassen en een 
woekerende klimop. Op het verweerde steen kan ik nog net een datum 
lezen: 1822. Zijn nabestaanden moeten vast veel van hem houden.  
 
Op zoveel graven liggen verwelkte bloemen; rottende grafstukken, 
slappe tulpen en geknakte rozen. Het maakt me misselijk.  
 
Opeens besef ik me waar ik ben. Dat ik ben op een plek waar lichamen 
net zo rottend in de grond liggen, als de bloemen erboven. Vroeger zag 
ik de romantiek van een verwelkte bos bloemen op een graf. Nu niet 
meer. Ik wil weg. Ik wil de dode bloemen van de graven halen en ze 
naar iemand smijten. De geur van drassig water vermengt zich met de 
zoete lucht van rottende lelies. Ik wil huilen en lachen tegelijkertijd. 
Vandaag haat ik de bloemen.  
Ik maak in mijn hoofd de aantekening: als mijn moeder sterft plant ik 
bossen lavendel op haar graf. Lavendel is sterk. Lavendel gaat niet snel 
dood. Met lavendel kan ik leven. Zelfs al voedt het zich uit het 
stoffelijk overschot van mijn moeder.  
 
Ik stop met denken. ‘Niet daar heen gaan, niet daar aan denken’.  
 
Ik loop door en ga zitten op het bankje naast de zigeuner graven die het 
verst van de ingang vandaan liggen. Het bankje is van hout en is 
mosgroen geschilderd. Dezelfde kleur als de emmertjes die ernaast 
staan. In de verte zie ik een man zich met zo’n zelfde emmertje, een 
weg langs de graven banen. Boven me rijken de kalen takken van de 
bomen de hemel in. Ik hoor de kraai niet meer. Wel andere vogels. Ze 
zingen samen mee met het geluid van een schep dat achter me een 
nieuw graf aan het graven is. Het schraapt over de grond. Ik kijk niet 
achter me. Ik hoef die man niet te zien. 

 



 



Westerveld, Driehuizen 
Het is een beladen ochtend de dag dat ik naar Westerveld ga. Mijn 
moeder is die ochtend in het ziekenhuis opgenomen. Ik heb haar koffer 
gepakt: vier pyjama’s, twee paar warme sokken, een paar 
onderbroeken, een nachtlampje in de vorm van een hertje en twee 
boeken. Het voelt als de laatste curtain call, dit was het het dan mama.  

Ik hobbel heen-en-weer op mijn bankje in de bus terwijl ik niet te veel 
over de ochtend probeer na te denken. Ik had bijna afgezegd. Maar dat 
voelde niet goed. Crematoria en begraafplaatsen zijn mijn plekken van 
troost geworden. Het voelt gek dat toe te geven. Menig zou juist dat 
soort plekken in mijn situatie vermeden hebben. Maar het voelt als 
thuis komen: hier is iedereen iemand kwijt. Hier is iedereen bezig met 
de dood. Hier zijn mensen ook bewust van hun eigen sterfelijkheid.  
 
Hier kan mijn moeder gaan liggen. Hier maak ik een bedje voor haar 
klaar waar ze voor eeuwig in kan slapen.  
 
Westerveld ontwaakt vanuit grijze mist in een warm zonnetje als ik aan 
kom lopen. Het uitzicht is prachtig. Gebouwd op een heuvel doet het 
zich bijna niet Nederlands aan. Ik had net zo goed in het beroemde 
Père-Lachaise kunnen zijn in Parijs. Maar dan zonder kusjes op graven 
(Oscar Wilde) of seksende pubers achter graftombes (James Morrison). 
Ik word begroet door Jessica in een donkerblauw mantel pakje met een 
wit, blauw gestipt bloesje. Ze heeft sproetjes, haar haar zit los en ze 
draagt zwarte hakjes. We gaan zitten in het petit-cafe achter de 
begraafplaats. We zitten aan een ronde tafel, met daarop een vaasje met 
roze Veronica bloemen en nemen alle twee een cappuccino. Door de 
ramen kan ik de ontvangst ruimte zien waar een familie in zwarte 
kleren wacht op de lijkwagen. Het is geen normale wagen, maar een 
elektrische hybride soort dat ergens tussen limousine en golfkarretje 
inzit.  

 
We praten over het taboe rondom de dood. Mijn studie. Haar 
beroepskeuze. De andere crematoria. De sfeer is gemoedelijk. Voor het 
eerst laat ik aan iemand van de branche vallen dat ik mijn moeder ga 
verliezen dit jaar. In mijn mails naar crematoria haal ik dat feitje er 
bewust uit. Ik wil niet dat ze me gaan zien als klant tijdens mijn bezoek. 
Daarnaast ben ik bang dat ze me dan niet meer alles zullen laten zien. 
De ovens bijvoorbeeld.  
 
De ovens zijn juist de plekken die me het gevoel geven dat ik een tipje 
van de sluier mag zien die tussen mij en het sterven staat. Tussen mij en 
het lijk wat in een vierkanten kartonnen doos op het punt staat te 
ontvlammen tot een nietszeggend hoopje as met daar tussen rood 
gloeiende stukjes bot.  
 
Ik neem nog een slok van mijn cappuccino terwijl ze me verteld dat ze 
zelf ook kinderen heeft. Ons gesprek voelt vertrouwd. Meer dan een 
ander heeft ze verdriet gekend. Mijn verdriet is haar geen vreemde. Ze 
heeft een jaar geleden nog een vrouw met haar kinderen rondgeleid, die 
vrouw zou kort na hun bezoek komen komen te overlijden. Ze - de 
vrouw en haar kinderen - hebben huilend elkaar vastgehouden bij het 
bezoek van haar toekomstige graf. Jessica stond ernaast. 
 
We lopen vanuit het petit-cafe naar de Magnolia kamer. Het is een 
kamer in het huisje gelegen naast het cafe dat vernoemt is naar de 
magnolia boom die ernaast in bloei staat. Er staan rode leren banken 
aan weerszijden van de langgerekte kamer. Helemaal aan de rechterkant 
staat een rood glimmende bar en helemaal links van ons staan twee 
gouden kandelaars. Naast de kandelaars staan krukjes waarop een kist 
zou kunnen staan. Het tapijt heeft grijze strepen en is bijna even lang 
als de kamer zelf. Er branden kaarsen aan en de zon buiten valt langs de 
beige gordijnen als gefilterd licht door de ramen. Op de banken liggen 

 



een paar rode kussens met bijtjes erop. Rood is een kleur die ik niet 
eerder zag op dit soort plaatsen. En paar lampen binnen staan aan. De 
ruimte is klaar straks een nieuw lichaam te verwelkomen. We blijven 
niet lang.  
 
Via een achterdeur lopen we weer naar buiten en worden begroet door 
een andere medewerker van het crematorium. Hij heeft voor ons een 
golfkarretje gehaald. We rijden langs de begraafplaats naar het andere 
gebouwtje bij de ingang: de Hazelaar. In de Hazelaar ben ik eerder 
geweest. Het was een dienst van de vader van een collega van me. Zij 
was toen 16.  
 
De hazelaar is een meer conventionele crematie ruimte. Er staan lange 
rijen oranje sofa’s en licht valt binnen via hoge ramen die een panorama 
uitzicht geven van de begraafplaats. Langs de witte sticker strepen op 
het raam kun je de bomen zien. De grootste boom is een hazelaar die 
langzaam weer al zijn bladeren aan het krijgen is. We zijn hier maar 
kort. We lopen snel de familie kamer in die ernaast gelegen is. De 
ruimte is gigantisch en heeft dezelfde leren banken staan als in de 
magnolia kamer. Deze hebben echt een licht oranje en mos groene 
kleur. Er ligt een zandkleurig tapijt op de grond en een grote vaas met 
takken in de hoek. Op de houten salon tafels staan kopere vazen in de 
vorm van tulpen. Er staan planten aan weerszijde van de bank. Jessica 
verteld dat deze ruimte zo groot is omdat ze hier soms ook een dienst 
hebben. Diensten voor kleine kinderen bijvoorbeeld, waarvan de ouder 
liever niet de grote ruimte willen huren.  
 
We stappen bij buitenkomst weer ons karretje in. Jessica haar 
enthousiasme groeit.. Westerveld bestaat al 125 jaar als begraafplaats 
en was 100 jaar geleden het eerste crematorium van Nederland. Met 
ons golfkarretje rijden we de heuvel op. Het is een kronkelend paadje 
dat ons langs graven en keramiek urnen brengt. We rijden langs 

laaghangende bomen, woekerende planten en wilde bloemen.  
 
Voor ons staat een stenen toren. Het crematorium zelf, ontworpen door 
Marius Poel. Het is adembenemend. Het gebouw is qua stijl een 
mengelmoes tussen art deco en de Amsterdamse stijl. Het dak is rond 
en lijkt eerder een observatorium uit de vorige eeuw dan een 
verbrandingsoven. Het is hoekig en statig, maar ook zacht en rond. 
 
We lopen de Marius Poelzaal in uit 1913. De muren zijn gemaakt van 
opengeslagen marmer. Met rietveld achtige banken aan weerszijde van 
de zaal. De ruimte is klein maar doet toch groots aan. Op de vloer ligt 
een lange blauwe loper met een geblokt motief. Als je omhoog kijkt zie 
je een groot rond raam. Op een klein altaar aan het einde van de zaal 
staat een kandelaar in de vorm van een kale boom. Ook is daar een plek 
voor de kist. Jessica verteld me dat ze na de dienst de kist laten zakken 
naar de ovens. Het lijkt me moeilijk je geliefde naar beneden te zien 
zakken. Alsof deze opgeslokt wordt door de vloer. 
 
We lopen naar beneden via de trappen de kelder. We lopen de 
geschiedenis tegemoet, verteld ze me. Direct onder de zaal bevind zich 
een witte ruimte vol stellages met zwart marmeren urnen en 
naamplaatjes. Het is één van de zes columbaria op Westerveld. We 
staan stil bij de urn van de eerste gecremeerde van Nederland: Eduard 
Douwes Dekker in 1887. Jessica lacht: ‘kijk de datum, Madelief, dat 
was gisteren maar dan jaren geleden’, zegt ze. We gniffelen zachtjes, 
even delen we een morbide vrolijkheid. 
 
Naast de urn van Douwes Dekkers is een ingelijste brief met gratie van 
het koningshuis voor het cremeren van zijn lichaam. De brief is gericht 
naar de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding. Het voelt gek 
die naam te lezen. ‘Lijk’ voelt als het verkeerde woord. Hoe vaker ik 
met medewerkers van crematoria praat, hoe meer het me opvalt dat dit 

 



woord vermeden wordt. Een lijk is een ‘overledene’ of ‘lichaam’. Ik 
ben van mening dat we uit het woord ‘lijk’, best de giftige angel mogen 
halen. Het lichaam is dat was ik nu heb, het lijk is dat wat ik worden ga. 
Het is het omhulsel van dat wat mij maakt, en wat ze van mij in de 
oven mogen gooien als ik heen ben gegaan. Mijn lijk, mijn 
woordkeuze.  

We lopen via het tweede columbaria weer terug naar ons golfkarretje. 
We rijden nog een tijdje langs de begraafplaats. Westerveld is 
gigantisch. Onze laatste stop in het graf van familie Vissering. Het valt 
naast de paar mausolea het meest op. Het doet dienst als een kleine 
begraafplaats op de begraafplaats zelf. Jessica verteld me dat meneer 
Vissering het liet het bouwen voor zijn vrouw in 1924. Hij wilde een 
klein plekje speciaal voor hen twee omringd door stenen muren. Hij 
kwam er nog elke dag na zijn werk om er met zijn vrouw een kopje 
koffie te drinken. Zij in de grond en hij aan het kleine tafeltje en stoeltje 
ernaast. Het staat er nog steeds: de tafel en stoel. Zelfs nu meneer al 
heel lang zelf in de grond naast zijn vrouw ligt.   

Als ik thuis kom is mijn moeder alweer ontslagen uit het ziekenhuis. Ik 
til haar koffer weer naar boven en huil zachtjes van opluchting. Ik ben 
nog niet klaar om naast een graf van mijn moeder een kopje koffie te 
drinken. Nog niet vandaag. Niet op de dag af, 135 jaar nadat Douwes 
Dekker op bergen van houtsnippers niets meer werd dan een bergje as 
met stukjes bot.  

 



 



Meerbloemhof, Zoetermeer 
‘Het crematorium is gebouwd op een kleine heuvel zodat mensen 
moeite hebben hier te komen, de helling moet een last zijn, het moet 
zwaar zijn’, hij kijkt glimlachend op en strijkt afwezig met zijn hand 
langs de revers van zijn zwarte colbert: als de dienst voorbij is en de 
crematie voltooit willen we dat ze fysiek voelen dat er een last van hun 
schouders is gevallen. Dat ze gemakkelijker weg gaan dan dat ze zijn 
gekomen. Een heuvel af gaat altijd met meer gemak’.  
 
We zitten aan een lange tafel naast een aantal kantoren van het 
personeel. Voor me staat mijn flesje Fanta - ondertussen leeg - die zijn 
collega voor me had gehaald. De man gaf me er ook een rietje bij met 
gekleurde strepen. Die had hij voor me gehaald nadat hij vroeg of ik het 
eng vond om hier alleen te zijn. 
 
De man in het zwarte pak lijdt me rond. Elke deur gaat eerst met een 
klein kiertje open; om te spieken of we niemand storen. Het is druk die 
dag. In het uurtje dat ik er ben is er één dienst, één rouwkamer in 
gebruik door een andere familie en twee crematies, waaronder een 
“technische”. Dat laatste heeft eigenlijk niets met technologie te maken, 
verteld hij me, het betekend dat de nabestaanden alleen de crematie 
wilden maar geen dienst. 
 
Het crematorium is groot. De gangen lijken eindeloos en onnavolgbaar 
in elkaar over te lopen. De wanden zijn grijs. Een ondefinieerbaar soort 
grijs wat zowel niet koel als warm is. De vloer is een donker laminaat. 
We lopen naar de gang waaraan de rouwkamers liggen. Het zijn zes 
deuren, drie aan de linker- en drie aan de rechterkant van een smalle 
gang die je naar een gezamenlijke koffie ruimte brengt. In die ruimte 
staat een ovalen houten salon tafel, een paar grijze bankstellen en een 
simpele modern uitziende open haard met een chroom kleurige 
hertenkop erboven. De muren zijn grijs. Alles hier is grijs. We lopen 

een rouwkamer in die nog niet wordt gebruikt.  
 
‘Ik check vaak ’s ochtend hoe de overledene eruit ziet’.  
 
Ik bekijk de ruimte. Er is weinig licht. De ramen zijn verduisterd met 
een zwart luxaflex. Het enige beetje kleur komt van paarse leren poefs 
en een wit keramieken pot met nep magnolia takken achter de baar. 

‘Het verwarmd mijn hart als ik dan in de ochtend een glaasje wijn naast 
de overledene zie staan. De nabestaanden komen hier dan nog een keer 
proosten en schenken dan vaak ook een glaasje in voor degene die 
gestorven is. Uiteindelijk maakt het niet uit hoe rijk of arm je bent, je 
eindigt allemaal met het zelfde glaasje naast je baar’, zegt de man. Ik 
zie een liefde voor zijn vak die niet is weerspiegelt is in dit gebouw.  
 
We lopen stilletjes langs de kamer met de rouwende familie erin. Er 
hangen zwart wit foto’s van Zoetermeer aan de muren. Er rijdt een kist 
langs ons terwijl we door het gebouw dwalen naar de aula. Het is de 
tweede kist die we tegenkomen sinds ik hier ben. Ik merk zijn 
ongemak.  
 
Er rent een kind in een zwarte jurk door de gang als we langs de ovens 
lopen. Haar moeder loopt achter haar aan. We kijken hun na en lopen 
dan zelf de ruimte in. De ruimte van de oven is volledig betegeld met 
roest/bruin kleurige tegels en heeft geen daglicht. De vrouw en haar 
kind waren de laatste die hier nog waren. De oven gaat hoorbaar aan en 
de geur van houtsnippers vult de kamer. Het is een indringende en 
drukkende lucht die in razend tempo elk hoekje en gaatje van de ruimte 
heeft gevuld.  
 
‘Je hebt nog geluk, het kan heel anders ruiken’.  
 

 



De hakken onder zijn schoenen klakken hard over de tegels terwijl we 
de kamer uit gaan, weg van de hitte en de geur van hout. Er rijd weer 
een kist langs ons door de gang. Het lijkt hier wel een fabriek.  
 
We moeten wachten in de koffie ruimte omdat de aula nog in gebruik 
is. We kunnen de dienst horen via de speakers bij de bar. We staan 
onder grote bloklampen en naast een vaas met nep bloemen. Er klinkt 
een snik en een meisjes stem is aan het woord. Ik probeer me te 
focussen op het gesprek met de man en niet met de dienst over de 
speakers. Toch krijg ik flarden mee: ‘Ik kijk nu al uit naar het plakje 
cake van opa, die bakte we altijd samen’. De meisjesstem begint weer 
zachtjes in de microfoon te huilen.  
 
Als we de aula binnenkomen staat de kist van haar opa nog. Achter ons 
staan paarse en cognac kleurige stoelen en een houten ongebruikte 
orgel. De kaarsen branden. Achter de kist is een meters grote projectie 
van een panorama beeld van een paar molens. Hij verteld me dat 
familie zelf de achtergrond mag kiezen. De man kijkt er trots naar. Mij 
valt vooral op dat de ramen wederom verduisterd zijn. Dat is om de 
projectie verteld hij.  
 
'Is dat niet zonde van de het uitzicht?’, vraag ik. Ik denk aan het grote 
meer aangrenzend van het crematorium. Aan de bomen in de verte en 
de zonnige blauwe lente lucht. Hij knikt langzaam en recht zijn rug: 

‘Ja, maar het uitzicht is gelukkig prachtig vanuit de ramen van mijn 
kantoor’.  

 



 



Duin- en Bollenstreek, Lisse 
Door de meters hoge ramen zie ik het water zachtjes heen-en-weer 
deinzen. Er ligt een glinstering over het meer, het is de zon die er in 
weerspiegelt en zich een weg langs de bakstenen muren omhoog kaatst. 
Het is stil hier. Stiller dan in elk crematorium waar ik eerder was. Het is 
9 uur ’s ochtends wanneer ik bij crematorium Duin- en Bollenstreek 
aankom. Het is mijn tweede bezoek. Tijdens mijn eerste bezoek moest 
ik na een half uur weer weg. Gerard, de filiaalhouder van het pand, had 
twee diensten op de planning staan die dag. Mijn bezoek paste daar niet 
tussen.  
 
Gerard is een man met een grijze Elvis-kuif, hipster baard en tatoeages. 
Zijn hele uiterlijk staat haaks tegenover dat van de mensen in 
Westerveld of Meerbloemhof. Die manier waarop hij praat ook. Gerard 
draagt geen spreekwoordelijke fluwelen handschoentjes al hij met me 
praat. Hij zegt dat ik in mijn eentje door het hele crematorium mag 
lopen. Hij vraagt zelfs of ik wil zien wat er overblijft van een mens na 
de oven. ‘Zolang je het maar niet filmt’, zegt hij erbij. We drinken 
koffie uit papieren bekertjes in de kantine van het pand. We leunen alle 
twee tegen het keukenblok aan, een langwerpige witte tafel en stoelen 
staan voor ons. Door de grote ramen die de hele rechterwand van de 
ruimte beslaat, kunnen we de bollen velden zien. De tulpen staan nog 
niet in bloei, wel de narcissen en hyacinten. Ik heb een respect voor 
Gerard die ik niet zo goed in woorden kan vangen. Misschien omdat hij 
juist voor iemand die elke dag met de dood te maken heeft, vol in het 
leven lijkt te staan. 
 
Eerder vertelde hij me het verhaal hoe hij ooit midden in de nacht een 
lichaam ontving en verrast werd door de hele familie van de overledene 
die aan de poort stonden te wachten. Ze hadden gevraagd aan de 
chauffeur van de lijkwagen of ze achter hem aan mochten rijden, als 
afscheid. De chauffeur had niet anders kunnen doen dan medeleven 

knikken en vooruit te rijden. Gerard stond daar in het holst van de 
zomernacht in een korte broek en hemd. Zijn tatoeages vol in zicht. Hij 
is naar de familie toe gelopen en heeft het hek geopend: ‘Sorry dat ik er 
zo uit zie, ik had jullie niet verwacht. Zal ik anders even koffie zetten?’. 
Met die familie heeft hij nog uren gepraat in de kantine. Zijn vrouw 
kwam zelfs nog aangefietst met een fles wijn om te proosten op de 
overledene. Ze hebben gelachen en gepraat alsof ze nieuwe buren 
waren. Ik weet zeker dat die familie wist dat opa toen ik goede handen 
was.  
 
Na onze koffie zet ik mijn tas in de personeelskamer en pak mijn 
camera. Ik mag - op kamer 4 na waar een man opgebaard ligt - vrij door 
het crematorium lopen. Ik loop door de lange uitgerekte gangen 
omringt door bankstenen muren. Er zijn veel deuren; ze reiken hoog en 
zijn gemaakt van een lichte hout soort. Het frame wordt omringd door 
een witte led-strip  Het plafond bestaat voornamelijk uit ramen die het 
zonlicht naar binnen werpen. De vloer is gelegd met grote grijs 
gemêleerde tegels en het ruikt overal vagelijk naar schoonmaak azijn. 
In de eerste gang waardoor ik loop zijn aan mijn rechterkant de deuren 
die naar de rouwkamers leiden, aan de linkerkant is een gang waar een 
schoonmaker net de toiletten aan het soppen is. Ik kijk naar een groot 
kleurrijke schilderij van Pavarotti en loop de gang uit, langs de 
rouwkamers en sla rechtsaf. Ik raak een beetje benauwd van de opties. 
Ik weet niet wat er achter welke deur schuil gaat.  
 
Ik wordt begroet door een beeld van een engel. Het is een modern 
uitziend beeld gemaakt van zee groen metaal. Haar hoofd is een log 
blok onbewerkt glas met een blauwige tint. 
 
Links van me open ik de hoge deur en loop een donkere ruimte in. Ik 
herken erin de kleine aula die hij me al eerder liet zien tijdens mijn 
eerste bliksembezoek. Ik weet niet waar het lichtknopje is. Gelukkig 

 



valt er genoeg daglicht naar binnen waardoor ik me met gemak langs de 
rijen grijze stoelen kan begeven en naar voren loop. Je hebt geen 
uitzicht op de velden hier. Door het grote raam zie je een klein pleintje 
met een grote ronde steen bovenop zwartgrind. Naast de steen staat een 
rozenstruik in een keramiek pot. Het pleintje is omsloten met de muren 
van het crematorium.  
 
Ik ga even zitten op één van de voorste stoelen. Ik blijf niet lang.  
 
Ik loop weer langs de engel de gang in en loop deze helemaal uit. Ik sla 
rechts af en loop de grote dienstruimte in. Tijdens mijn vorige bezoek 
heb ik door een kiertje kunnen spieken hoe deze eruit zag. Er was een 
dienst bezig dat moment. De dienst bestond uit een klein groepje 
mensen. Gerard vertelde me later dat ze de grote ruimte wel moesten 
gebruiken, omdat de overledene niet door de deur van de kleine ruimte 
kon. Zijn kist was twee keer zo groot als de standaard kist.  
 
Deze keer is de ruimte leeg. Geen kist, geen mensen, alleen ik en rijen 
van plastic stoelen met grijze bekleding. De muren zijn wit. Het is een 
ruimte met weinig poes-pas. Daar waar in de gangen grote kleurige 
schilderijen hangen, ligt in deze ruimte de focus op de glazen voorwand 
en het uitzicht die deze biedt. Voor me ligt een grote aangelegde vijver 
met fontein. Het zonlicht weerkaatst een lichtspel op de muren in de 
ruimte.  
 
Er zwemt een eendje langs. 
 
Ik loop langs de zwarte vleugel links, de gang weer op. Ik sla gelijk 
weer rechts af en kom stil te staan bij een nieuwe deur. Als ik deze open 
sla sta ik oog-in-oog met twee grote ovens. Door het hoge plafond valt 
een strip van daglicht naar binnen. Ook is er een groot zwart rooster in 
het plafond gemonteerd om de rook te filteren voordat deze naar buiten 

sijpelt. Er staat een bloemstuk gelijk rechts van de deur op een pilaar. 
Er zit tijm in het stuk, ik herken de geur gelijk. Tijm vermengt met 
voorjaarsbloemen en rozen. Overal door het pand staan bloemstukken 
op pilaren. Maar deze is speciaal. Deze aanschouwt waar de dienst 
eindigt en het afscheid echt begint. 
 
De ruimte is groot. In het midden staan een grote metalen tafel. Er 
zitten knopjes aan de zijkant, één daarvan licht groen op. Het is warm 
in de kamer. De oven maakt een zacht zoomend geluid als ik er voor 
sta. Ik denk dat de oven aan het opwarmen zijn. Er is een deur naast de 
ovens. Ik durf deze niet open te doen. Ik ga in een andere deur weer 
naar buiten.  
 
Ik kom in een slecht verlichte loods terecht met grote garage deur. Er 
staan kasten aan weerszijde van de ruimte. De vloer is van beton en 
hier-en-daar ligt een poel water. Ik denk dat hier de lichamen 
binnenkomen. Op één van de deuren staat ‘verzorgingsruimte’. Ik film 
de ruimte maar stop omdat er iemand binnenkomt. Twee schoonmakers 
tillen een stofzuiger naar binnen. We kijken elkaar aan. Ik voel 
schaamte. Is filmen hier oneerbiedig? Ik wil tegen de vrouwen zeggen 
dat ik nooit zomaar een lijk zou filmen. Maar dat zeggen, voelt juist als 
toegeven. Ze vroegen er niet naar. Als ik het filmen van lijken zomaar 
opbreng lijkt het juist of daar naar opzoek was. 
 
Dat ben ik niet. Al zou ik liegen als ik niet beken dat ik me wel steeds 
afvraag wat er achter de zwarte deur in de loods bevind.  
 
Ik zet mijn camera uit en loop terug naar de personeelskamer om mijn 
tas te pakken en naar huis te gaan. Er zijn daar  op dat moment twee 
mensen: een man en een vrouw. Hij beheert de ovens, de vrouw is één 
van de schoonmakers. We raken aan de praat. Ik vertel over mijn 
onderzoek en de man verteld dat hij hiervoor ook bij Westerveld heeft 

 



gewerkt. ‘Prachtige plek, maar veelte te afstandelijk. De familie mag 
niet eens bij de ovens komen, terwijl ik ze hier juist aanmoedig zelf de 
knop in te drukken die het lichaam vanaf de tafel de oven in laadt’, zegt 
de man. Ik vraag hem waarom hij dat doet. Hij verteld me dat hij van 
mening is dat het een stukje verwerking en afscheid is dat belangrijk is 
voor mensen.  
 
Ik denk na over zijn woorden en kom tot de conclusie dat hij misschien 
wel gelijk heeft. Ik weet niet of ik op het knopje zou kunnen drukken 
dat mijn moeder langzaam de oven in laat glijden. Maar ik weet ook 
niet meer zeker of de afstand die Westerveld tussen lijk en nabestaande 
creëert de juiste is. De manier waarop we met onze doden omgaan is 
drastische veranderd de afgelopen 100 jaar. Vroeger waste de familie 
die dode zelf. Ze kleden het lijk, kamde diens haren en stopte hem of 
haar haar terug in bed tot de begrafenis. Vandaag de dag bellen we na 
het overlijden gelijk iemand op, om het lichaam op te halen en te 
verstoppen in een vrieskist. We doen het liefste zo snel mogelijk afstand 
van het lijk. Wat er mee gebeurd na overlijden en tot de dienst laten we 
over aan iemand anders. En als het aan Westerveld ligt, blijf je als 
familie na de dienst, ook zo ver mogelijk weg van de ovens.  
 
Alles om het maar niet te erkennen. Niet het lijk. Niet de dood. Niet ons 
sterven.  
 
Misschien is de band die wij als nabestaande hebben met het lichaam 
na overlijden, juist datgene wat ons bang maakt voor de dood. Het 
onbekende over niet alleen dat wat er na de dood is, maar ook met dat 
wat er met het lijf gebeurd dat achter blijft. De bacteriën die nu op mijn 
huid leven, mij mijn leven lang al kennen en na mijn sterven langzaam 
mijn huid afbreken. Hoe vocht langzaam uit mijn lichaam zal trekken. 
Hoe mijn spieren zich langzaam verslappen als laatste blijk van 
eeuwige ontspanning. Mijn huid zal verkleuren in oranje, paars, rood en 

groen.  
 
Als ik dood ga wil ik mijn lijk volledig zijn gang laten gaan in al zijn  
ontbindende glorie. Laat mijn lichaam het leven geven aan al die 
organismes die op en naast mij hebben geleefd. Laat mijn stoffelijk 
overschot opgaan in de aarde onder en boven mij. Ik wil na mijn dood 
terug de kosmos in en als duizend sterren uit elkaar spatten. Voor 
eeuwig weer niets, maar ook alles om ons heen zijn.  
 
Ik wil dat voor mijn moeder ook. Maar ik wil haar ook onthouden als 
hoe ze nu is. Of eigenlijk als hoe ze was: warm, zacht, lief, gezond en 
levend. Ik kan van alles denken over het concept: lijk, en hoe we daar 
als maatschappij mee om moeten gaan. Maar als het om mijn eigen 
moeder gaat… Ik weet niet of ik het beeld van haar levenloze lichaam 
op mijn netvlies wil hebben. Ik denk niet dat ik in staat ben het koude 
en stijve lichaam van mijn moeder te wassen. Ik heb moeite genoeg met 
het herinneren van hoe mijn moeder was van voor haar ziekte.  
 
Maar als ik niet kan zorgen voor mijn dan overleden moeder, laat het 
dan iemand als Gerard zijn die dat doet. Iemand die de dood recht in 
zijn ogen kijkt en deze niet vies of eng vind. Maar deze juist begroet als 
nieuwe buur.  
 

 



 

 



Algemene Begraafplaats Maarssen 
Als ik de begraafplaats op loop weet ik niet zo goed wat ik er doe. Het 
voelt tevergeefs. Hoeveel bezoeken zijn er nodig om tot een nieuwe 
ontdekking te komen, een nieuwe koers te vinden en een nieuw stuk te 
schrijven? Wat is het verschil tussen deze begraafplaats in Maarssen en 
St Barbara in Utrecht? Naast degene die er liggen is er niet veel wat 
over blijft wat onderscheidt. Heb je er één gezien, dan zag je ze 
allemaal. Dezelfde rijen na rijen van graven. Dezelfde stenen met 
daarop andere namen en data. De bomen die verspreid op de 
begraafplaats geplant zijn om je verdriet te waarborgen en de identieke 
groene gietertjes naast een waterkraan. Het heeft een vaste blauwdruk: 
boompje hier, graafje daar, vlag op halfstok.  
 
De begraafplaats in Maarssen bestaat uit gras- en kiezelvelden die met 
kleine paadjes aan elkaar verbonden zijn. Door de bomen worden de 
paden soms van het zicht onttrokken waardoor de begraafplaats groter 
is dan op eerste oogblik lijkt. De velden staan omringd door bomen en 
struiken. Elke keer dat ik tussen de bomen en struiken glip ontdek ik 
een nieuwe rij graven, hun doden en lees diens namen. Ik loop de 
graven na, niet echt zoekend naar iets specifieks en ik voel voor het 
eerst sinds mijn onderzoek helemaal niets.  
 
Het ruikt op de begraafplaats naar vers gemaaid gras. Misschien ben ik 
vandaag verzadigd in eigen tragiek en verdriet? Vandaag heeft mijn 
moeder weer chemo in het ziekenhuis. De laatste van de heftige kuur. 
Een kuur die haar in een paar weken tijd veranderde tot iemand die ik 
niet meer herken. Een uiterlijk getekend door ziekte en een karakter 
veranderd door medicatie en vocht in haar hoofd. Ik mis mijn moeder.  
 
Terwijl ik verder langs de graven loop vrees ik opeens de naam van 
mijn eigen moeder te lezen op de grafstenen. Maar die kans lijkt 
verwaarloosbaar. Niet op dit veld waar de graven klein van formaat 

zijn. Te klein voor mijn moeder. Dit zijn kindergraven en ik heb nog 
nooit zoveel achter elkaar gezien. Ik stop bij het laatste graf in de hoek 
van dit veld en voel opeens heet de tranen over mijn wangen rollen. Ik 
wordt overvallen door de oneerlijkheid van de dood. Op slag ben ik niet 
meer zo blind voor het verdriet van een ander. Maar komt deze juist in 
golven over me heen en sleurt me de diepte in. Het spijt me Mariska.  
 
Op jouw grafsteen staat dat ik maar een jaar ouder ben dan jij. Morgen 
wordt ik 26 jaar en jij zal altijd 11 blijven. Ik herken de knuffels die op 
je graf liggen, ik had dezelfde als klein meisje. Ik herken Bambi. Ik 
herken de glitter ogen van de wolf die in de boom hangt. Ik zie het 
verdriet en de liefde van alles wat om en op jouw graf staat.  Ik kijk 
naar je foto waar je blonde haar gevecht is en je blij naar de camera 
lacht. En ik vervloek de dag dat je stierf.  
 
De begraafplaats baadt in het zonlicht. Het is ongebruikelijk warm voor 
een lente dag. Hier-en-daar liggen volledig verdorde en uitgedroogde 
grafstukken te verbleken in de zon.  
 
Ik ga zitten op een bankje in de schaduw vlakbij de oorlogsgraven. Ik 
zit vlakbij de aula die eruit ziet als een rond koepeltje met glas-in-lood 
ramen en donkergroen geverfde deuren. De wind wiekt de bomen heen-
en-weer en ik schrijft in mijn boekje: het lijkt hier op Frankrijk. In 
Bretagne hebben mijn ouders een huisje in een boeren dorp helemaal in 
het oosten van Frankrijk. Daar liep ik als kind ook elke vakantie over 
de begraafplaats van het dorp. Niet om interesse in de dood, maar 
eerder omdat ik dan sneller van ons huis naar het bakkertje om de hoek 
was. Die begraafplaats was bezaaid met witte kiezelstenen die knerpten 
onder mijn rode laarzen. Een gedeelte van de begraafplaats in Maarssen 
heeft ook net zulke witte kiezelstenen. Ze klinken nog steeds hetzelfde 
als toen.  
 

 



Terwijl ik over de kiezelstenen loop hunker ik naar vakantie. Naar 
vroeger. Ik kijk links van me en zie tussen de graven door een gat 
tussen de struiken. Het valt bijna niet op door de bomen die er omheen 
staan, maar het is duidelijk gemaakt door mensen. Een klein 
doorgangetje voor de tuinman om van het ene gedeelte naar het andere 
te gaan zonder om te moeten lopen. Ik kijk om mee heen en zie dat ik 
alleen ben. Ik kijk nog één keer achterom en glip dan langs de twee 
grafstenen het gat in. Ik wordt omringd door bomen en struiken, het 
bladerdek kleurt het zonlicht dat binnen valt groen. Ik weet zeker dat 
waar ik sta, ik van het zich onttrokken ben als je over de begraafplaats 
loopt. Het is hier nog steeds warm. Maar een rilling trekt door mijn 
lichaam als ik merk dat er voor me op de aarde een deksel van 
doodskist ligt.  
 
Er liggen meerdere stukken van wat ooit een kist had moeten zijn. Ik 
weet vrij zeker dat dit het overblijfsel van een graf is dat opgegraven is. 
Het hout is gehavend en duidelijk getekend door de tand des tijds. Ik 
durf niet onder de deksel te kijken. Is dit hoe Maarssen met zijn doden 
omgaat? Ik probeer tussen de struiken door weer op het normale pad te 
komen.  
 
Ik vraag me af hoe lang die kist daar al zou liggen. Zou iemand het 
gewoon vergeten zijn? Ik weet niet of dat mogelijk is. Een kist lijkt me 
moeilijk om over het hoofd te zien. Maar aan de andere kant: wat weet 
ik er nou van. Misschien zijn opgravingen dagelijkse kost en zijn  

degene die de opgravingen uitvoeren allang blind geworden voor de 
overblijfselen van een graf. Ik huiver van die gedachten. Van alles wat 
ik tot nu toe weet van de industrie zijn de opgravingen hetgene wat me 
het meeste ongemak geeft. Het maakt me verdrietig, boos en verward. 
Laat de doden rusten. Ze vergaan vanzelf als je er geen betonen blok 
omheen bouwt.  

Ik ben dankbaar dat mijn moeder voor een natuurbegraafplaats kiest. 
De gedachte dat haar beenderen ooit zullen wordt opgraven als er 
niemand meer is om voor haar graf te betalen, gruwelt me. Meer dan de 
dood dat zelf doet. Geef me dan maar een anoniem graf. 
 
Als ik vanuit de andere ingang de begraafplaats wil verlaten wordt ik 
nogmaals met een opgraving geconfronteerd. Ditmaal is deze in volle 
gang. Een graafmachine bromt hard en blokkeert het voetgangers pad. 
Naast de machine tussen een rij graven prijkt nu een gapend gat. 
Degene die de machine bestuurd is er niet. Het oude grafsteen ligt 
bovenop een hoop zand. De betonnen deksel van het graf ligt er ook al 
naast.  

Als ik het gat in zou turen zou ik waarschijnlijk de kist zien liggen.  
 
Ik loop de begraafplaats af en loop nog een tijdje door zonder achterom 
kijken.  

 



 

 



What are the 
elements of 
design at places 
of death that 
provide comfort? 
 
 
 
DAYLIGHT 
Daylight and earthy tones seem the most important. 
One could argue we do this to remind ourselves that 
what is happening to us in crematoria and 
cemeteries is part of our life. Everything that used 
to be important: the clothes we wear, the house we 
live in, the promotion at work, the city we felt so 
important in disappears. What remains is the sky; a 
big, blue, endless sky that waves us goodbye as we 
let out our last breath and roll our eyes up to our 
skull. 

There is something primitive about the means we 
want to disperse our human remains. As if we feel 
the need to smell the earth and light a fire. We like it 
to be dramatic and to be drastic. There is no room to 

get comfortable with a corpse. Just a big ol’ pyre to 
dance around. Just a shovel and a man with a dark 
and heavy coat piling sand on top of grandma. We 
want to hear the sand hit the casket. We want to feel 
the heat of the crematory ovens. We want to know 
that we did it: it is over and done. We can go on 
with our lives. 

BIG WINDOWS 
After spending many hours in crematoria these past 
months I have seen nature taking shape before my 
eyes. Often overlooking a man-made pond, garden, 
or forest, I have seen seasons change while peering 
through the big glass windows. Meerbloemhof was 
the only crematory that did not have those windows 
throughout its auditorium room. But alas, they had 
nature in the shape of a projection that tried to give 
you the illusion you were outside. 

I think the big windows are attempting to connect 
you to nature. Everything that moves outside this 
crematorium lives in a cycle: it will be born and 
decay, just as we humans do. We are not alone in 
this feeling. A cat hides when he feels the end is 
coming near. And we humans, we gather. 

After looking through the windows for so many 
hours and at so many different places. I started to 
appreciate that the glass walls also gave me the 
feeling that I could leave at any minute. Nature was 
a leap out of the window away. If I could not find 
the door, one swing with my chair would break the 

 



glass so I would be outside again. In the auditorium of a crematory, you 
are not hidden away in a dark room with no way out. In fact, it is the 
opposite: outside is everywhere around you. If we wanted to we can 
still choose to be the cat and not the human. 

"Een reiger vliegt hoog van het westen naar het oosten. Door de ramen 
die van de grond tot het plafond reiken kan ik hem volgen. Als je de 
zaal binnenkomt kun je achter je, de bomen zien wieken op het cadans 
van de wind die dag. Ik loop op een licht grijze vloer van natuursteen 
en in de ruimte staan aan elke zijde, deuren van meters hoog die bij het 
openslaan je gelijk buiten doen wanen”. Yarden Crematorium 

Not every place in the crematoria has big glass windows. There are no 
escape windows in the room where the ovens are situated. Partly 
probably because of health reasons and stigma. 

We get how the ovens work. We even like to imagine it will take such 
an oven an hour of work to return the corps to dust (and not the 5 hours 
and lots of preheating it does take). We want to know the machine 
works, but that does not mean we would like to see the heavy clouds of 
black smoke leave the chimneys. We technically do not want to know 
what a ‘cremation’ entails. Or at least, society tells us we do not want to 
know. 

Some crematoria will not even allow you in the oven space 
(Westerveld). They make you say goodbye to a casket and call you 
back a few weeks later to collect a bag of fresh ashes: here is grandma 
again. 

Completely unrecognisable; no human but a mere memory of what 
once was. 

COMING HOME 
Most crematoria tend to be both very distant 
in their interior: a lot of endless white 
hallways and the use of very neutral colors 
such as sand, beige, grey, white, and black. 
But you can see that effort is made to create a 
home in the family and condolences rooms. 
Or at least, they started the transition to 
transform those places. 

Here I could often find the comfy couches, 
bright-colored art, warm-colored pillows, and 
sometimes even a fireplace or bar with drinks. 
I assume the industry figured that being 
around a dead body is gruesome enough and 
that people prefer to focus on celebrating the 
person the corpse once was, rather than 
regarding the corpse as a Halloween prop 
installed on a cooling mat. 

OUTDOORS 
But what about cemeteries? One thing: moss-
colored green watering cans. At every 
cemetery I went to, those watering cans were 
present. They are locked to the trees with 
some bike lock. But still, for 50 cents, you 
could rent one for yourself, and water the 
plants and wildflowers around the place. Next 
to that detail, it is harder to tell you the design 
choices that went down at these places. 
Because different from the crematory, 
cemeteries have existed and been in use much 

 



longer. A cremation in itself only lasts an 
afternoon, a grave you rent for at least a few 
years. 

After visiting a few cemeteries I regard those 
more and more as time capsules of society. At 
the cemetery, you can see the funeral industry 
trends come and go. I have seen glass 
headstones with bright-colored pictures. Your 
average headstones with just a simple name 
and date. I have walked past statutes, 
mausolea, and even a little graveyard inside a 
bigger one (the grave of family Vissering). 

Next and on top of those graves, I have seen 
bottles and glasses of wine, beer cans, stuffed 
animals, children's toys, little christ statues, 
Christmas trees, fake flowers, picture frames, 
necklaces, little notes, books, ornaments, 
candles and even at one grave a tall glass with 
cigarette butts. 

- 

TO CONCLUDE 
I assume that what brings us comfort is seeing 
the living human being present surrounding 
their deaths. The traces of someone that used 
to be there, give us the feeling that we are not 
alone in dealing with grief. Tending to a grave 
and creating little traditions like leaving notes, 
lighting up a candle, or arranging flowers, 

gives us the feeling we are still connected to the person long gone. But 
also: it makes us connect to the living person that could walk past the 
grave after we went home. Could it be it is the spectators that give us 
comfort in times of grieving and death? 

Even if the spectator is a duck swimming by, or a bird whistling in a 
tree. It makes us feel seen, and being seen makes time feel more valid. 
Being seen and the act of seeing, situates us in the here and now. 

And 'having time' gives us the most comfort of all. 

 



What are the 
stereotypes about 
death culture that 
prevents us from fully 
accepting what 
happens to us when we 
die? 

LET’S TALK ABOUT DEATH BABY 
Let’s talk about you and me… Talking about death is not just a morbid 
hobby. Even before my mom got ill, death was a topic that interested 
me. Death happens to us all, but somehow we try to maintain a facade 
of immortality. Apart from the period leading up to Halloween, people 
seem to avoid the topic. Death happens to villains in Disney movies. 
The dead are victorian ghosts that haunt old mansions. 
 
Even our image of a corps is clouded by the spectacular green versions 
you see in zombie movies and shows. Not even a skeleton is safe next 
to its bright white plastic counterpart that sits in the corner of a biology 
room, completely ripped off its natural color and probably adorned with 

a white lab coat and sunglasses (at least ours was at high 
school). 

Noticeably here in the western part of the world (The 
Netherlands, Europe) we do everything in our power 
to hide our death. But has this always been the 
case? 

In Victorian England, people seemed way more in 
touch with their future departure from this world. 
Think of mummy parties where people gathered to 
unwrap a mummified Egyptian corpse. Women who 
chose their wedding dress with the idea to repurpose the gown during 
their own viewing after death. People who were hired as professional 
mourners during funeral services. Art made of human hair, post-mortem 
photography, and death dolls. The Victorians had it all. So what has 
changed? 
  
The short answer: we live longer. Victorian England is from 1837 until 
1901, a time when one in three children would die before the age of 
five. Death was a part of life as living itself was. One could say all the 
customs surrounding grief and the interest in death, were a way for the 
Victorians to cope with loss. Also: Spiritualism was at an all high in 
Victorian England. Talking about and, with the death was not a taboo, it 
was part of the culture. 

UNDERTAKING USA 
However, something else happened after that time in history, that 
changed our death culture drastically. Taking care of the deceased 
became a job outside of the family. No longer was it the family that 
washed the corpse, clothed him/her, and laid him/her to rest in a bed 

 



until the funeral. Corporate America came by and 
changed tradition. And what is popular in America 
will soon be popular in the western part of Europe. 

"This being America—with a buck to be made, and 
many families no longer drawn to dead bodies in 
the living room—the modern funeral industry arose 

to tidy up and gloss over death. It did an effective 
job, embalming and beautifying the corpse, offering 
elaborate, expensive, and rot-resistant coffins, and a 

well polished therapeutic professionalism to cope with the mourning 
self and grieving relatives." 

So, death becomes something society only deals with at certain times. 
And because of that, little room is left to mourn in your own pace. 
When a person dies we remove the body as quickly as possible away 
from the family. Let the professionals deal with it. But are we not 
losing something by disregarding the body so rapidly? Are we not lying 
to ourselves by pretending death only happens to a few, and that it can 
be handled in an afternoon and a lot of paperwork? That grief is a 
custom behind closed doors? 

DANSE MACABRE 
Not every culture is as squeamish as we are. Unfortunately, we consider 
those customs often gross and wildly disturbing. But perhaps, opening 
our eyes to other death cultures could make us feel more in touch with 
our own deaths. Caitlin Doughtly did such a thing by traveling the 
world to find “the good death”. What do the people of Tana Toraja 
(Indonesia) win by performing ma’nene a tradition that exhumes their 
loved ones from the grave each year to redress and clean them? 
 

A mother unwrapping the mummified remains of her son to hug and 
talk to him again seems gruesome to us. But could it be that they would 
feel the same about us when they would realize we just leave the bodies 
to rot in the ground? 

Or for example, in Japan after the cremation, the family will go to the 
room behind the oven to pick up the shards of bones that didn’t turn to 
dust after cremation. Bones mean more than the dust in the tradition 
of kotsuage. 
 
The family spends a good amount of time collecting the bones with 
chopsticks to store in an urn. We can not imagine that doing so, would 
comfort us in times of grief, as we are not used to finding power in 
facing the reality of what cremation truly entails (and what will be left 
before the cremulator pulverize the bones into the same powdery ash). 

But as an American family in the book ‘People Who Eat Darkness’ tells 
about their experience during Kotsuage, opening up to the custom 
could provide a relief that they perhaps would not have found in 
American custom: 

"Rather than a neat box of ashes, the Ridgways were confronted with 
Carita’s calcined skeleton; as the family, their task, a traditional part of 
every Japanese cremation, was to pick up her bones with the chopsticks 
and place them in the urn. “Rob [her boyfriend] couldn’t handle it at 
all,” Nigel [her father] said. “He thought we were monsters, even to 
think of it. But, perhaps it’s because we were the parents, and she was 
our daughter . . . It sounds macabre, as I tell you about it now, but it 
didn’t feel that way at the time. It was something emotional. It almost 
made me feel calmer. I felt as if we were looking after Carita.” 

 



In Mexico, they celebrate their death during the festivities of ‘Días de 
Los Muertos’ at the beginning of November. A day when it is believed 
the dead will return to the land of the living to see if they are still 
remembered. On the day itself, dinner is cooked, headstones are 
adorned with flowers and sugary skulls, paper skeletons are cut out of 
paper and hung around the house, private shrines are installed and, the 
graveyard gets turned into a place of festivities with fireworks and 
lavishly picnics. 
 
In The Netherlands (and most parts of western Europe) we have a 
holiday with similar background: Allerheiligen, though it is way lesser 
known and celebrated. On November the second, the Roman Catholic 
Church will pray for the dead who are still not in heaven. The day is 
less about the return of the death, and more about helping the death “go 
on in the afterlife”. In America, they know the day as All Saint’s Day. 

Though coming from the Catholic Church, the custom 
of Allerheiligen did deviate around the late middle ages to not fear but 
romanticize the act of dying. Allerheiligen or All Saint’s day became 
connected to the allegory of the ‘Danse Macabre’ (translated as the 
dance of the death), often an artistic depiction of dancing skeletons, 
who celebrate the collectivity and universality of death. In other words: 
no matter who you are in life, death equalizes us all. 

TO CONCLUDE 
Does dancing with a group of skeletons give you comfort? Who knows, 
whatever works for you. The same goes for taking care of the body 
after death. Or, attending a memorial service that differs greatly from 
the one you are used to. 

Does eating sugary skeletons candy really bring back 
the death during Dias de Los Muertos? Does a priest 

really help a lost soul find the gates of heaven again? 
Who knows. Whatever you believe in. Whatever helps 

you cope with facing your own mortality and that of the 
people you love. 

What I realize more and more is that there is no right or wrong way of 
dealing with and talking about death. At least, not when we push aside 
our own prejudice and, start the conversation. It may sound like a cliché 
to state “just talk about it”, but it is honestly the biggest hurdle when 
talking about mortality. It stops us from being able to experience the 
good death. 

Because, let us be honest: what makes a good story, if it is not without 
an (extraordinary) ending. 
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