Interview

Rouw en rituelen rond het graf

‘Eerlijk zijn
scoort hoog’
Vanouds geloven we in het voortbestaan van de ziel na de dood. Dat
geloof is op z’n retour, maar ”het idee dat we onsterfelijk zijn, is misschien wel onsterfelijk”, zegt cultuurpsycholoog Joanna Wojtkowiak.
Zij onderzocht oude en nieuwe gebruiken bij sterven, uitvaart en rouw.
“Kist, muziek en rituelen maken tegenwoordig deel uit van je unieke
lifestyle.” En: “Een echtgenote die uitvoerig vertelt hoe vervelend ze
haar man vond, is geen uitzondering - het moet echt zijn en kloppen.”

Door jan van hooydonk foto’s bert beelen

“Ik voel me een bevoorrecht mens”, zegt cultuurpsychologe Joanna Wojtkowiak (30), die vorige week
vrijdag aan de Nijmeegse universiteit promoveerde
op een studie over de omgang van de Nederlanders
met sterven, dood en rouw. Voor haar proefschrift
‘I’m dead, therefore I am’ (Ik ben dood, dus ik besta)
deed zij niet alleen literatuurstudie maar was ze ook
aanwezig bij dertig uitvaarten en voerde ze gesprekken met stervenden, nabestaanden en mensen uit de
uitvaartsector. Twee jaar lang werkte ze als vrijwilligster in de terminale thuiszorg. “Ik kwam bij stervenden thuis, vaak doodgewone mensen in doodgewone
flats. Juist zij hebben mij heel mooie dingen verteld.
Ik heb veel van ze geleerd, niet alleen over de dood,
maar ook over het leven.”
Nee, ‘depri’ is de jonge doctor van haar werk naar
eigen zeggen zeker niet geworden. Voor een cultuurpsycholoog vormt de dood trouwens toch een buitengewoon boeiend studieobject. “De dood is immers de
meest ingrijpende ervaring in het leven van een mens.
Hoe mensen omgaan met sterven, afscheid en rouw,
zegt heel veel over onze samenleving.”
Het onderzoek van Wojtkowiak – van oorsprong Pools
en rooms-katholiek maar geen kerkganger - biedt
inderdaad een boeiend inkijkje in de geestesgesteldheid van hedendaags Nederland. “Kerkelijkheid is in
Nederland steeds minder belangrijk. In dat opzicht
leven we in een geseculariseerd land. Maar wat
opvattingen betreft zijn we helemaal niet geseculariseerd. Het klassieke christelijke geloof in een letterlijk

Joanna Wojtkowiak op de Nijmeegse begraafplaats
Rustoord: “We drukken ons ook uit in onze uitvaart.”

voortbestaan na de dood is tanend, maar dat betekent
voor de meesten niet dat met de dood alles afgelopen
is. De klassieke religie gaat steeds meer voorbij, maar
het idee dat we onsterfelijk zijn, is misschien wel
onsterfelijk.”
Centraal in uw proefschrift staat het idee van het
‘postself’: de zorg die mensen hebben voor hun reputatie na hun dood. Die zorg lijkt wel steeds groter
te worden.
“Ook vijftig jaar geleden kon je in overlijdensadvertenties mededelingen aantreffen over de persoon van
de overledene. Ook toen al bevatten grafzerken verwijzingen naar de relatie met de overledene: ‘Hier rust
onze lieve moeder…’ Mensen stelden met het oog op
hun overlijden een testament op, soms ook een geestelijk testament. De zorg voor het postself, voor wie
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we na onze dood zijn, was vroeger ook al aanwezig.
In onze tijd krijgt die zorg een nieuwe betekenis en
invulling. Het idee van een persoonlijk voortbestaan
na de dood in een andere wereld, is voor veel mensen
vaag geworden. We weten het niet meer. Maar wat we
wél weten, is dat we na onze dood zullen voortleven
in de herinnering van onze nabestaanden en in de
dingen die we hun nalaten. We leven niet meer voort
in letterlijke zin maar in sociale en symbolische zin.
Zoals we onszelf uitdrukken in de inrichting van onze
woning of onze kleding, drukken we ons nu ook uit in
onze uitvaart. De kist waarin we opgebaard worden,
de muziek en de rituelen bij de uitvaart: dit alles
maakt tegenwoordig deel uit van je unieke lifestyle.

‘Iedereen is tegenwoordig een ster.
Ook bij je uitvaart moet je dat zijn’

Vandaar dat veel mensen aanwijzingen geven voor
hun uitvaart.
“Driekwart van de Nederlanders van 25 jaar en ouder
zegt dat ze zich niet te jong vinden om over hun uitvaart na te denken. Ik heb voor mijn onderzoek met
mensen gesproken over de planning van hun uitvaart.
De belangrijkste reden die ze daarvoor opgeven, is dat
ze de nabestaanden niet tot last willen zijn.
Het is voor nabestaanden heel moeilijk als ze geen
enkele aanwijzing van de overledene hebben gekregen over de uitvaart. Wie zulke aanwijzingen wél
geeft, helpt zijn nabestaanden absoluut. Wat weer wat
anders is dan een volledig draaiboek voor je uitvaart
ontwerpen. Gelukkig willen de meeste mensen niet
over hun graf heen regeren, en laten ze ruimte voor de
nabestaanden om ook zelf inbreng te hebben in het
ritueel.
Als je geen kerkelijk ritueel wil, heb je geen ander
houvast dan dat je handelt in de geest van de over-
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ledene: ‘Vader zou het zo gewild hebben.’ Of je moet
volkomen afgaan op je eigen gevoel, maar niet iedereen is zo creatief dat hij mooie teksten kan maken of
een goed ritueel kan ontwerpen. De uitvaartindustrie
speelt daar tegenwoordig goed op in. Het begint er
al mee dat je op de website van de uitvaartverzekering een persoonlijkheidstest kunt invullen. Op basis
daarvan kun je kiezen welke uitvaart het beste bij jou
past: een klassieke uitvaart, een Bourgondische, een
sportieve, een Hollandse – om maar enkele mogelijkheden te noemen. Het repertoire van wat allemaal
mogelijk is, is tegenwoordig reusachtig.”
Zitten er aan die commercialisering van de uitvaart
ook geen bedenkelijke kantjes?
“Dat vind ik een moeilijke vraag. Kijk, als een uitvaartondernemer met een goed hart zijn werk doet, is dat
prima. Maar als hij alleen maar wil verkopen, vind
ik dat moreel bezwaarlijk. Overigens zijn de meeste
mensen in mijn onderzoek heel tevreden over de
uitvaartondernemer. Ik heb veel met uitvaartverzorgers gesproken. Naar mijn indruk zijn het bijzondere
mensen. Mensen die met de dood te maken hebben
– dat geldt bijvoorbeeld ook voor verpleegkundigen in
de palliatieve zorg – beschikken doorgaans over een
grote empathie en een respectvolle houding. Ik denk
nu terug aan mijn gesprek met een beheerder van een
begraafplaats. Hij zei: ‘Tijdens een uitvaart houd ik
me natuurlijk in de plooi. Maar als dit werk me niets
meer zou doen, vind ik dat ik ermee moet stoppen’.”
‘Nergens wordt zoveel gelogen als aan het graf.’
Gaat die zegswijze nog steeds op?
“Vroeger gold inderdaad: over de doden niets dan
goeds. Maar dat is veranderd. In de uitvaarten die ik
bezocht, werd ook verwezen naar de minder plezie-
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Joanna Wojtkowiak woont met haar
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rige of zelfs slechte kanten van de overledene. Dat kan
heel ver gaan: een echtgenote die uitvoerig vertelt hoe
vervelend ze haar man vond… Eerlijkheid scoort tegenwoordig hoog. Geen mythisch beeld schetsen van
iemand dat niet klopt, maar laten zien hoe iemand
werkelijk als persoon was. Authenticiteit is ook aan
het graf de norm. Het moet echt zijn, het moet kloppen.”
Kerkelijke uitvaartrituelen zijn op hun retour?
“Ze blijven natuurlijk van belang voor de groep die
nog wel kerkelijk gelovig is, maar ook daar zijn verschuivingen in de beleving merkbaar. Traditioneel
wordt in een kerkelijke uitvaart vooral gesproken over
het hiernamaals en minder over de persoon van de
overledene. Tegenwoordig willen mensen ook in een
kerkelijke uitvaart persoonlijke elementen inbrengen.
In orthodoxe kerken leidt dat soms tot problemen. Zij
willen bijvoorbeeld niet dat er tijdens de plechtigheid
cd’s gedraaid worden met de lievelingsmuziek van de
overledene of dat er te veel persoonlijke toespraken
worden gehouden.
Wat je ook ziet, is dat er in kerken uitvaarten plaatsvinden van mensen die ongelovig zijn. Men kiest
dan toch voor een samenkomst in een kerkgebouw
vanwege de sfeer, respect voor de overledene of de
traditie. In liberale kerken is dat geen probleem. Ik
heb een dienst in een kerk meegemaakt waarin de
woorden God, ziel, hemel of paradijs niet vielen. De
priester had in deze uitvaart maar een kleine rol. Hij
gebruikte in zijn openingswoord een wel heel moderne metafoor: ‘wanneer iemand overlijdt, is het net
zo als wanneer je iemand een sms’je stuurt maar je
krijgt geen antwoord’.”
Traditioneel gaat de dood met stilte en ingetogenheid gepaard. Nu neemt de luidruchtigheid en het
spektakel toe. Hoe verklaart u die ontwikkeling?
“Voor een deel gaat het daarbij om imitatiegedrag.
Denk aan de uitvaart van mensen als Fortuyn, Hazes
en Brood. Maar de belangrijkste oorzaak ligt toch in
de individualisering: elk mens is de moeite waard om
bij zijn uitvaart spektakel te maken. Iedereen is een
ster! Bij je uitvaart ben je dat voor de laatste keer. We
willen het leven vieren. Dan ook de dood.
Deze ontwikkeling is overigens nergens zo sterk als
in Japan. Daar is het verschijnsel van de voor-uitvaart
in opmars. Mensen plannen daar niet alleen hun
eigen uitvaart, maar er vindt alvast een soort generale
repetitie plaats die zich in niets van de echte uitvaart
onderscheidt behalve dan dat de ‘te overlijden persoon’ en diens nabestaanden bij deze voor-uitvaart
aanwezig zijn. Dan ben je pas echt een ster.”
U bestudeert het postself in relatie tot opvattingen
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over onsterfelijkheid. Hoe ligt die relatie?
“De basis die aan het postself ten grondslag ligt, is
het idee dat je jezelf bij de dood overstijgt. Dat kun je
onsterfelijkheid noemen.
In de klassieke christelijke opvatting gaat het dan over
de ziel, de hemel, lichamelijke wederopstanding.
In de religieuze begrafenissen die ik geanalyseerd
heb, zijn het postself en de verwijzing naar een leven
na de dood allebei aanwezig, maar ze staan los van
elkaar. Er worden tijdens de uitvaart herinneringen
opgehaald aan wie Piet was – dat is het element van
het postself – en daarnaast zegt men: ‘Piet is nu in de
hemel’.
Dit letterlijke onsterfelijkheidsgeloof ontbreekt
natuurlijk bij atheïstische uitvaarten. Atheïsten
ontkennen niet de zin van de dood, zo blijkt uit mijn
onderzoek, maar beamen juist de eindigheid van het
menselijke bestaan.
Interessant is nu dat er naast de religieuze en de atheïstische uitvaart ook nog een mengvorm voorkomt.
Daarin wordt een niet-letterlijke vorm van onsterfelijkheid beleden. Het postself neemt dan religieuze
trekken aan, het overstijgt de dood. Men zegt dan: Piet
leeft niet alleen voort in onze herinnering, nee, hij ís
er nog echt. ‘Piet ís nu in zijn tuin’. Of: ‘Piet ís nu in
mij’.
Dit soort uitspraken hoor je vaak tijdens uitvaarten
van mensen die noch duidelijk gelovig noch duidelijk
ongelovig zijn. In die uitvaarten worden zowel religieuze als niet-religieuze rituelen gebruikt. De groep die
er zo over denkt, neemt in onze samenleving toe. Het
onderzoek ‘God in Nederland’ laat zien dat het geloof
in een leven na de dood is afgenomen maar ook het
ongeloof daarin. Ongeveer een derde van de Nederlanders is onzeker over het voortbestaan na de dood.
Juist deze mensen geloven in een niet-letterlijke vorm
van onsterfelijkheid.
Dit soort opvattingen verklaart ook de populariteit
van thuisgedenkplekken. Zo’n dertig procent van de
Nederlanders heeft in huis een plek ingericht waar
ze een of meer overledenen gedenken. Men richt die
plek in met een foto, met - veelal alledaagse - voorwerpen die aan de overledene hebben toebehoord,
plaatst er lichtjes en bloemen bij. Mensen houden op
die manier het contact met hun dierbaren in stand.
Niet zelden vragen ze op die plek advies aan de overledene of ze praten met hem.”
Heeft u uw eigen uitvaart al gepland?
“Ik heb dat niet gedaan. Ik weet niet eens of ik begraven of gecremeerd wil worden. Mij maakt het allemaal
niet uit. Maar het maakt natuurlijk wel uit voor de
mensen om me heen. Dus nu de promotie voorbij is,
moet ik maar eens snel iets gaan bedenken.” ■

column

marjoleine de vos

Vasteloavend
Wat is lezen toch een wonderbaarlijk vermogen van de
mensen.
Al een paar dagen heb ik steeds
zo’n vage herinnering aan een
indringend gesprek met iemand,
en ook het gevoel dat er iets
gebeurd is, een ontmoeting, een
nabijheid. En steeds als ik me
dan te binnenbreng wat dat voor
ontmoeting was, weet ik weer:
ach ja, dat boek.
Dat boek is de roman van Jan van
Mersbergen Naar de overkant. Ik las nooit eerder iets van
hem, dus ik begon er heel blanco aan, maar zo neutraal
ben ik niet gebleven.
Een paar uur lang zit je stil op een bank of in een stoel. In
je hoofd vormen zich woorden en die woorden worden
een wereld, een voorstelling, een emotie.
Ik heb de neiging om tegen mensen te zeggen dat ik
naar het carnaval geweest ben, of nee, dat ik vasteloavend heb gevierd. En dat ik sindsdien begrijp wat het
is. Nee het is echt niet wat je denkt, alleen maar stom
zuipen en hossen. Het gaat veel dieper. Het is een ritueel
feest.
Ik ben nog nooit van mijn leven bezuiden de rivieren
geweest met carnaval en ik heb me van kinds af aan al
voorgenomen daar ook nooit terecht te zullen komen. Ik
hou niet van bier. Laat staan dat ik er aardigheid in zou
hebben om vijftig biertjes te drinken. Volgens mij is dat
compleet onmogelijk.
Maar daar gaat het niet om, betoog ik nu steeds. Het
gaat om iets anders. Het gaat om alles loslaten, voor de
duur van het feest, om alleen maar daar zijn, om niet
meer te denken aan wie je zou willen zijn of wie je in de
ogen van anderen bent – je bent alleen maar zoals je
bent. Onopgesmukt. Bevrijd door verkleed te zijn, door
te drinken, door mee te doen met wat er is, door de
liederen van de joekskapel echt mee te zingen en niet te
denken: wat doen al die mensen hier?
En dan zul je eens zien waar je komt!
Het is ongelooflijk, hoe een sterke ervaring ik nu heb
met het afscheid van het vlees dat carnaval is. Hoe ik
door stromen viezigheid, door gehos en onzin tot diepe
inkeer ben gekomen.
Ik? Nee ik niet natuurlijk. De hoofdpersoon van die
roman. Maar dat was ik, uren, dagen lang. Ik ben aan de
overkant van de nacht gekomen. Ik heb het licht bereikt.
Door te lezen.
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