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de kraai

In mijn mailbox komt een bericht binnen. ‘Ik ben
ziek en ik wil graag een afspraak maken.’ De
vrouw woont in Rotterdam. ‘Hier kan ik nie-

mand vinden die bij me past.’
Na wat heen-en-weergemail weet ik zeker dat ze mij
als haar uitvaartbegeleider wil hebben. Ik neem de
A4 en kom uit bij een mooie Rotterdamse woning
met uitzicht op het water. Een charmante man van
in de veertig doet de deur open. Op de bank zit een
mooie vrouw. Een deken ligt om haar schouders.
Om haar heen zitten haar zussen.
“In welke fase zit je nu?” vraag ik haar.
“Bijna vier jaar geleden werd kanker geconstateerd.
Maar ik leef mijn leven. Ik wil in goeden doen voor-
bereid zijn op mijn afscheid.” De vrouw is een geor-
ganiseerd type. “Ik wil thuis opgebaard worden in
een mooie wade op een opbaarplank. Een vriend
van mij is modeontwerper. Hij zal de wade maken.
Ik wil dat hij fuchsiaroze is, want die kleur staat me
goed.” Ze kijkt haar zussen aan. “En ik wil dat jullie
mijn haar nog even wassen.” De vrouw wil gecre-
meerd worden. “En o ja, ik wil niet te veel ballon-
nen.” De locatie is belangrijk. “Het moet een stijl-
volle ruimte zijn, geen aula van een uitvaartcen-
trum.” Nu kijkt ze mij aan. “Laten we er samen één
zoeken.”
Aan het einde van het gesprek loopt ze
mee naar de deur. “Dan zien we el-
kaar niet meer,” zegt ze.
“Sterkte, misschien zien we
elkaar inderdaad niet
meer.” “Je kijkt me
recht in de ogen, de
meeste mensen kij-
ken weg.” Kort om-
helst ze me.
De weken die vol-
gen zoeken we los
van elkaar naar de
juiste locatie. De
meeste willen geen
overledene in huis
hebben. Uiteindelijk

vindt ze er één. Kroonluchters, rode vloerbedekking,
uitzicht over het water. Ik maak een offerte en de uit-
vaart ligt klaar op papier.
Driekwart jaar later belt haar man. “Het is gebeurd.
In overleg met de huisarts heeft ze gekozen voor ter-
minale sedatie. Het eerste gedeelte is niet zo rustig
verlopen, maar ze is toch vredig ingeslapen.”
“We gingen net haar haren wassen,” zeggen de zus-
sen als ze me binnen zien komen. Ik neem het in-
structielijstje door. ‘Opmaken bed in overleg met
mijn zus en man. Geen bloemen, op 49 rozen van
mijn man na. Graag mijn doopkaars dagelijks bran-
den tot de laatste dag. Enkele hartballonnen voor de
nichtjes en neefjes die ze na de ceremonie op mogen
laten. In de sociëteit is een vleugel voor 95 procent
bespeelbaar en zuiver.’
De locatie is op loopafstand. Direct achter haar loopt
haar man in een prachtig – niet zwart – pak. De lijk-
wade is gesloten. In Nederland mag een overledene
niet onbedekt vervoerd worden. Auto’s, fietsers en
voetgangers snellen langs. Sommigen schrikken, an-
deren blijven uit respect even stilstaan.
De vleugel wordt bespeeld. Het nummer Alles is
liefde klinkt. Er wordt liefdevol gesproken. De man
heeft een muziekstuk gekozen dat meer dan tien mi-
nuten duurt. Spem in alium van componist Thomas

Talies vult in al zijn hevigheid de ruimte.
In het hemelse gezang komt er

telkens een stem bij. Al
die tijd zit de man met

zijn ogen dicht.
Bijna zichtbaar
lijkt de vrouw
met het aan-
zwellen van de
stemmen haar
man te verlaten
en op te stijgen.

Alleen49rozen

‘Je kijkt me recht in de
ogen, de meeste
mensen kijken weg’

Achter elke rouwadvertentie gaat een verhaal schuil.Mickelle Haest tekent
wekelijks de ervaringen op van een Amsterdamse uitvaartverzorgster.
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