029_GPV1QU_20110514_PSW01_00.qxp_PSvW 5/12/11 11:47 AM Page 29

de kraai

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

H

et is maandagochtend. Dochter van zes
wordt aangespoord haar jas aan te trekken.
Moeder zoekt nog snel een sjaaltje. De
ochtend begint koud. Ontbijtborden met resten
hagelslag en glazen halfvolle melk blijven achter.
Op school aangekomen, veegt moeder nog even de
melksnor van het meisje weg en geeft haar een kus.
Ze zwaaien elkaar na. “Ouderraadvergadering is
vanavond.” “Gaat jouw dochter ook op de knutselclub?” “Op welke dag gaan jullie naar zwemles?” Na
een kort praatje fietst ze naar huis. Het stoplicht
springt op groen als ze de kruising nadert. Ze fietst
rechtdoor, een vrachtwagen slaat rechtsaf. De vrouw
wordt geschept.
Ik schud de nabestaanden de hand. Ouders en een
rijtje vriendinnen in een leeg huis. De dochter is
door haar vader, die elders in de stad woont, van
school gehaald en meegenomen. Verdwaasd zit
iedereen bij elkaar, de tafel is nog niet afgeruimd.
“Vinden jullie het fijn als ze thuiskomt?”
“Nee, nee, dat willen we niet.” Alle hoofden schudden nee. “Denk er maar over na,” zeg ik rustig. “Ik
raad het aan, dan kun je afscheid nemen.” Bij een
heftige doodsoorzaak willen nabestaanden vaak de
confrontatie zo min mogelijk aangaan. De vrouw is
de deur uitgegaan en niet meer teruggekomen. Voor
de verwerking is het goed als iemand nog
thuiskomt, al is het weliswaar een dood lichaam
met wonden.
Ik meld me diezelfde middag
voor de verzorging van de vrouw
bij het OLVG. Het is net Pasen
geweest, gele krokussen
bloeien in het park. “De
familie komt zo,” zeg
ik. Een medewerker
van het mortuarium schuift de
juiste lade
open. Op de
voorkant staat in
een sierlijk
handschrift

haar naam. Haar hoofd schuift eerst naar buiten. Ze
draagt een ziekenhuisjurk. Op het kaartje dat met
een elastiekje aan haar grote teen zit, staat nogmaals haar naam. Alleen een schaafwond op haar
linker gezichtshelft verwijst naar het ongeluk, de
dodelijke verwondingen zitten inwendig.
Rustig begin ik met de verzorging. De vriendinnen
melden zich een klein half uurtje later. “Nee, we
willen niet helpen. Wij kijken van een afstandje.”
Hun ruggen buigen iets naar achteren, hun handen
hangen strak langs hun lichaam. Eén van de
vrouwen geeft mij de kleding. Een King Louiejurk
met bloemenprint. De jurk gaat over haar hoofd.
“Hoe willen jullie deze strik?” Ik kijk achter me. De
vier vriendinnen komen dichterbij. “Ze droeg de
strik altijd aan de linkerkant.” Niet veel later hebben
de vrouwen de verzorging ongemerkt overgenomen.
De make-up wordt gedaan, de nagels gevijld. “Nog
een vestje tegen de kou?” vraagt één van de
vriendinnen.
Die avond krijg ik een telefoontje. “We willen toch
graag dat ze thuiskomt,” zegt de vader van de
vrouw. “Haar vriendinnen hebben me overtuigd. Ze
ziet er prachtig uit, zeggen ze.”
“Morgen komt ze thuis,” verzeker ik de man. Een
wake met wijn en milde herinneringen duurt tot aan
de dag van de begrafenis. De dochter aait zo nu en
dan haar moeder en kruipt bij oma of vader op
schoot. Vrienden dragen de kist het huis uit.
Groot verdriet wordt
samen beleefd. Aan het
einde van de dag zak ik
naar kniehoogte, als
laatste neem ik afscheid van de dochter.
Het meisje woont vanaf
nu bij haar vader.

‘We willen toch graag dat
ze thuiskomt. Ze ziet er
prachtig uit, zeggen ze’
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