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Nu het nog kan

FRITS ABRAHAMS

ILLUSTRATIE ELIANE GERRITS

U

itvaartbedrijf Passend afscheid uit Duivendrecht
schenkt zijn potentiële cliëntenkring – wij allemaal
dus – een brochure met de titel Mijn notities voor later. Daarin kunnen wij onze wensen voor onze eigen
uitvaart invullen. „Dat zijn persoonlijke en soms ook
lastige keuzes”, schrijft uitvaartverzorgster Michèle VerburgtWester in een epiloog.
Dit was mij uit het hart gegrepen nadat ik het boekje in huiselijke
kring had doorgenomen. Even betrapte ik me zelfs op de gedachte: het ergste van doodgaan is niet het sterven zelf, maar – als je
daartoe nog de gelegenheid krijgt – het zodanig regelen van je ‘afscheid’ dat het ‘passend’ genoemd kan worden.
Je zou het vervelend vinden als de begrafenisgangers na afloop
bijvoorbeeld tegen elkaar zouden zeggen: „Waarom waren er
geen sprekers?”. „Wat een lelijke muziek werd er gedraaid” of
„Eén plakje cake is wel erg weinig als je er helemaal voor uit Groningen bent gekomen”. Om dat te voorkomen moet je met mevrouw Verburgt-Wester om de tafel gaan zitten, of maak je, zoals
ik, een begin met het alvast geestelijk beantwoorden van de vragen in haar boekje.
Ga er maar even aanstaan. Wat voor kist moet het worden? Ik telde alleen al achttien varianten. Open, gesloten, natuurlijk, luxe,
eenvoudig, modern, klassiek, hout, onbehandeld, beschilderd,
satijnen of katoenen bekleding et cetera.
Wie mag er op rouwbezoek komen, of wil je geen rouwbezoek?
Wat moet er op de rouwkaart? Een (persoonlijke) uitspraak, een
lijfspreuk, een gedicht? En moet die uitvaart in besloten kring en
in stilte plaatsvinden, of toch maar met familie en vrienden erbij?
En gaan we de afscheidsdienst nog een beetje leuk aankleden met
kaarsen, waxinelichtjes en ballonnen?
Vul ook in – mag vooral niet tevoren uitlekken – of je bepaalde
sprekers niet wilt hebben. En door wie wil je gedragen worden? Familie, vrienden, officiële dragers? Moet de kist aan het einde blijven staan of wil je liever meteen indalen? Mogen er ook mensen
mee naar de ovenruimte, of heb je iets van: dat doe ik wel alleen?
Zeg het maar – nu het nog kan.
Ik kreeg het vooral knap benauwd bij vragen over de plek waar ik
uitgestrooid wil worden. Mijn vrouw had een bepaalde plek in gedachten – merkwaardig dat ze daar nu al aan denkt – maar ik
kwam met een ander voorstel: de al eens door mij beschreven
plek aan het IJ, vlak voor het nieuwe Paleis van Justitie, waar je een
adembenemend uitzicht hebt op zowel het Centraal Station als op
Eye aan de overkant. Ik kom er regelmatig langs en blijf dan altijd
een paar minuten staan om alvast aan de eeuwigheid te wennen.
„Dat is wel in de buurt, lekker makkelijk”, zei mijn vrouw. Maar
na een korte denkpauze meende ze eraan te moeten toevoegen:
„Het kan daar erg waaien. Als de wind verkeerd staat, krijg ik al
die as in mijn gezicht.”
Het was een doorzichtige poging om het onderwerp met harde
galgenhumor te killen, want ze wil er eigenlijk helemaal niet over
praten: ‘de kinderen’ moeten het straks maar allemaal beslissen.
„Ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen”, zei ze, „ik heb al mijn hele leven lastige beslissingen moeten nemen. Je gaat lekker liggen
en je bent overal vanaf.”
Ik heb er begrip voor, maar ik vind dat je toch op z’n minst moet
zien te voorkomen dat André Hazes’ De vlieger wordt gedraaid
terwijl jij in de vlammen verdwijnt.

Verlichting

Z

ijne heiligheid roept, maar het
warme bed ook. Al weken hangt
Princeton vol posters. De dalai lama komt op bezoek.
„Ja, maar”, zegt mijn dochter, terwijl ze
de slaap uit haar ogen wrijft, „kan ik
niet thuisblijven?”
„Nee”, zeg ik, „geen sprake van.”
„Maar wie is hij dan precies?”
„Dat leg ik onderweg wel uit”, zeg ik.
Met drie berechagrijnige kinderen, ruziënd als kleuters over wie er in het
midden mag zitten, rijden we naar de
basketbalhal. Een beker koffie valt om.
Ik ben hard toe aan wat verlichting.
Mijn verwachtingen zijn hooggespannen. Mijn buurvrouw vertelde dat haar
dochter ook veertien was toen ze haar
ooit meenam naar een optreden van de
dalai lama en dat de gebeurtenis diepe
indruk op het meisje maakte. Ze werd
vegetariër en besloot zich in te zetten
voor de wereldvrede.
Op weg naar het stadion leg ik het een
en ander uit over China, Tibet, en hoe
ingewikkeld die twee zich tot elkaar verhouden, tot ik niet meer te verstaan ben
door honderden mensen achter een
hek die scanderen: „Neppe dalai lama!
Neppe dalai lama!”
„Is dit niet de echte dan?”, vraagt mijn
dochter. Het sinterklaassyndroom ligt
nog vers in de herinnering. Het blijkt
een protest van een rivaliserende, buitengesloten sekte, een vast onderdeel
bij ieder bezoek. Even later lopen we

Flessenpost uit de VS
Schrijfster Pia de Jong
verhuisde met haar gezin
van Amsterdam naar
Princeton, in de Verenigde
Staten. Ze schrijft over wat
haar opvalt.
tussen monniken in saffraangele pijen
en passeren zingende en trommelende
Tibetanen in klederdracht. Ze dragen
kleurige vlaggen met leeuwen in de ene
en de Amerikaanse sterren en strepen
in de andere hand. Verder nogal wat politie, die als voornaamste doel heeft te
zorgen dat de partijen elkaar niet in de
haren vliegen.
Een jonge moeder in hippiekleren met
een gelukzalige blik draagt al dansend
een peuter op haar arm met een Tibetaans mutsje.
Dan mogen we het grote stadion in,
waar mijn kinderen regelmatig sporten.
We moeten door een detector, hoogst
ongebruikelijk in dit stadje waar deuren
altijd openstaan. En dan komt hij binnen, de negenenzeventigjarige dalai lama. Met een blote arm uit zijn pij wuift
hij als een popster naar het publiek, dat
in enorme aantallen is toegestroomd.
Midden op het podium gaat hij staan,
buigt, en gebaart dan dat we moeten

Veiling Koop een rol in een
roman van Ian McEwan
Door Roderick Nieuwenhuis
Altijd al als personage willen fungeren in een roman? Dan hoef je de
pen niet zelf ter hand te nemen. Op
een veiling in Londen koop je binnenkort gewoon een rol in de nieuwe Ian McEwan. En dat doe je dan
ook nog voor een goed doel, namelijk Freedom from Torture, een Britse organisatie die slachtoffers van
mensenrechtenschending bijstaat.
Op 20 november organiseert de
organisatie in Londen een literaire
avond die zal eindigen met de ‘immortality auction’, de veiling voor
onsterfelijkheid. Aanwezigen – voor
30 pond kom je binnen – kunnen
bieden op een rol in een roman van
grote Britse schrijvers als Margaret

Atwood, Ian McEwan, Alan Hollinghurst, Zadie Smith en Pat Barker.
Sinds gisteren kan ook geboden
worden via freedomfromtorture.org op een rol in verhalen van
Adam Foulds, Adam Mars-Jones en
Alan Hollinghurst. Het openingsbod
is 300 pond, een kleine 400 euro.
Het idee is afkomstig van Man
Booker Prize-winnaar Julian Barnes, die recentelijk een personage
in een kort verhaal ter donatie aanbood. Het begin van de literaire
avond zal dan ook bestaan uit een
ode aan Barnes door deelnemers
van de schrijfcursus ‘Write to Life’.
Dit is een werkgroep van Freedom
from Torture die met lezingen en
cursussen mensen bewust wil maken van de gevolgen van martelen.

gaan zitten. Een mevrouw van de interreligieuze studentenclub heet zijne heiligheid welkom.
Als een professional checkt hij, wanneer hij eenmaal zit, de afstand tot de
microfoon. Dan reikt hij in de plooien
van zijn monnikspij en haalt er een
oranje petje uit. Princeton University
staat erop. Hij zet het op en barst in een
bulderende lach uit. Mijn kinderen kijken elkaar aan. „Ik dacht dat hij heilig
was?”, zegt mijn dochter.
„Sssht”, zegt mijn zoon, „wacht maar
tot hij gaat praten.” Hij heeft Seven Years
in Tibet gezien en verwacht veel van deze bijeenkomst. De lezing begint.
Het thema is wereldvrede door compassie en de rol van de wetenschap daarin.
Althans, dat denk ik. Omdat hij binnensmonds praat en zijn Engels vrij slecht is,
versta ik maar één op de tien woorden.
De wereldeconomie en klimaatverandering komen regelmatig langs.
„Wat is de sleutel tot geluk?”, vraag iemand uit de zaal. „Geld”, roept de dalai
lama uit. „En anders seks.” Weer die
schaterlach. „Hoe herinnert de dalai lama zijn schooltijd?”, vraagt een student
naast mij. „Ik deed er niet veel mee”,
zegt hij. „Ik was vooral aan het spelen.”
„Ik geloof niet dat hij voetbal bedoelt”,
fluistert mijn zoon. Mijn kinderen schaterlachen nu ook. Terug in de auto is het
ochtendhumeur opgeklaard.
Reacties via pdejong@ias.edu

IK@NRC.NL

Nuancering
De trein rijdt weg bij station Tilburg.
De conducteur neemt het woord:
„Dames en heren, welkom in de trein
richting Venlo. Wilt u er rekening mee
houden dat het in de stiltecoupés ook
echt stil moet zijn. Wilt u gezellig zijn,
dan kunt u een andere coupé opzoeken.”
Volgt een paar seconden later:
„Daarmee wil ik niet zeggen dat de
mensen in de stiltecoupés niet gezellig zijn!”
C.I. den Heijer
Lezers zijn de auteurs van deze rubriek.
Een ikje is een persoonlijke anekdote
of ervaring gevat in 120 woorden. U
kunt zelf een ikje inzenden via onze
website nrc.nl/ik.

