COLUMN 47 – EEN GLAZEN HUIS

Steeds weer duiken nieuwe dingen op. De creativiteit van de menselijke geest is oneindig. Dat is
mooi. Althans voor zover het zaken voortbrengt die mooi zijn. Niet alles wat de mens uitdenkt is de
moeite waard om behouden te worden. Sommige dingen kunnen beter rechtstreeks de prullenbak
in, of –om in funeraire stijl te blijven- de verbrandingsoven in. Er zijn heel veel slechte dingen in de
wereld, die ons als mensheid in het geheel niet verder brengen of zelfs de vernieling in helpen. Ik
ga ze niet bij name noemen, want ik wil niet op een blacklist van ongelovigen komen, als privacy
schendende zoekmachines in mijn columns terechtkomen en ik daardoor vogelvrij verklaard en om
zeep geholpen word. U kunt zelf wel bedenken welke nietsontziende groeperingen ik bedoel.
Maar over dat soort slechtigheid ga ik het niet hebben. Ik heb het nu gewoon over wat ik zie als
minder goede ideeën, die de menselijke creativiteit heeft voortgebracht. In vergelijking met bovenstaande slechtigheden zijn ze zelfs bijzonder mild te noemen, waar maak je je druk over, zou je
zeggen.
Nou, dat deed ik in vorige columns -een beetje- over natuurbegraafplaatsen. Ik heb diverse reacties
gehad. Op twee na zijn ze het allemaal met me eens. Eentje was heel boos en wil zelfs onze updates
niet meer ontvangen, maar ja, die had zelf belang bij het bestaan van natuurbegraafplaatsen. En
eentje bestrijdt me door mij dingen in de mond te leggen die ik niet gezegd heb, die snapt het het
dus volgens mij niet.
Misschien ga ik het daar nog wel eens over hebben, maar niet nu.
Nu komt eindelijk resomeren en lyofilisatie (cryomeren) aan bod. Want als ik dat nu niet doe, maakt
minister Plasterk misschien de verkeerde keuzes. En op deze steekwoorden wil ik wel gevonden
worden.
Nieuwe vormen van lijkbezorging, onze fantasie en creativiteit kennen geen grenzen. We begraven
al eeuwen en we gaan het nu zelfs volop in de natuur doen. We cremeren, heel vroeger al en nu
weer. In India cremeert men zelfs in het openbaar. Is het nog een kwestie van tijd dat we dat hier
ook gaan doen? Misschien een idee voor Oud-en-Nieuw? Een vreugdevuur begeleidt je dan naar
betere oorden, onder oorverdovend geknal om de boze geesten weg te jagen.
Als je dit allemaal niet ziet zitten kun je er altijd nog voor kiezen om je op een andere manier in de
natuur te laten ‘begraven’, namelijk in zee. Het wemelt in zee van de aaseters. Het consumeren van
aaseters is in het Jodendom niet koosjer en ik snap wel waarom. Ik hou overigens wel van vis, hoor.
In Tibet gebruikt men zelfs aaseters om de lichamen op te ruimen: bloot bovenop de berg leggen
en de gieren ruimen het op. Wij hebben geen bergen hier. En geen gieren, wel ‘aasgieren’.
Wat ook nog kan is je lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. Hoewel het een uitstekend
doel is, kiezen relatief weinig mensen hiervoor. Het is ook wel vreemd, een afscheidsdienst zonder
lichaam en geen graf of plekje om te bezoeken en nooit weten wat er met het lichaam is gebeurd.
Maar nu zijn er dan –al sinds enige tijd- twee nieuwe vormen van lijkbezorging. Er moet tenslotte

wat te kiezen zijn. Onze regering dwingt ons ertoe. Gij zult kiezen. We moeten al kiezen voor een
energieleverancier, een telecombedrijf, een provider, voor een zorgverzekering, voor allerlei onduidelijke aanvullende pakketten, voor weet-ik-veel wat allemaal en dus ook voor nog meer vormen
van lijkbezorging. Minister Plasterk is zich aan het beraden hierover. Binnen de wet valt het momenteel nog zeker niet. En als het zover gaat komen dat de wet wordt ingediend, moet de Eerste Kamer
misschien ook maar een paar dwarsliggers in hun midden hebben. Dat helpt wel. Handen af van
onze vrije artsenkeuze.
Waarom dwarsliggen? Nou, misschien omdat ons allemaal niet echt duidelijk wordt gemaakt waar
we het hier over hebben en waarom het zo nodig moet.
De voorstanders bepleiten dat het milieuvriendelijker is. Maar dat valt nog te bezien, het is niet
voldoende onderzocht, er is niet voldoende bewijs voor, het is nog teveel een verkooppraatje.
Het milieu wordt wel belast door begraven en cremeren, maar beperkt, zeker als je er goed mee om
gaat. Je moet de lichamen toch ergens laten en die gieren hebben we hier immers niet.
Waar hebben we het hier over?
Lyofilisatie, ook wel cryomeren genoemd, is een vorm van vriesdrogen, men doet het in Zweden.
Het lichaam wordt eerst gekoeld, dan in vloeibare stikstof bevroren, het wordt dan bros. Dan wordt
door middel van vriesdrogen water aan het lichaam onttrokken. Daarna trilt men de overgebleven
brosse brokjes tot nog kleinere brokjes. Het niet-organische materiaal (kunstheupen en zo) wordt
eruit gevist en dan blijft er ± 25kg organisch ‘materiaal’ over. Dat kun je weer in de grond stoppen
(begraven) of verbranden (cremeren).
Het hele proces (koelen, vriesdrogen, trillen, scheiden) gebeurt nog in aparte apparaten.
Zoek de meerwaarde van dit alles.
Dan resomeren, ofwel alkalische hydrolyse. Vindt plaats in Amerika.
Men neme een lijkwade, wikkelt het lichaam hierin en schuift het geheel in een speciaal apparaat.
In dat apparaat wordt het lichaam ondergedompeld –onder licht verhoogde druk- in een alkalische
oplossing (een loog). Daarna wordt de temperatuur verhoogd tot 170ºC en na 2½ uur rest nog
slechts een wit poeder, iets minder dan bij een crematie. Plastisch gezegd: het lichaam oplossen in
verhit water met loogzout.
Ik weet niet wat voor een beeld bij u hierbij voor ogen komt, maar ik moet steeds denken aan die
kookpot bij de kannibalen, waar we vroeger nog wel over mochten lezen in Bulletje en Bonestaak.
Men zegt dat de overblijvende vloeistof gewoon kan worden afgevoerd. Wat bedoelt men hiermee?
Lozen? Op de riolering?? Ach, wat maakt het ook uit, ook nu al wordt dit tot ons drinkwater gemaakt.
En tot nu toe is dat zo slecht nog niet, dat drinkwater. Toch?
Maar Nederland zou Nederland niet zijn als we er niet mee aan de haal zouden gaan.
Een poos geleden las ik een krantenartikel over ‘dood als nieuwe levensbron in het centrum van
Kampen’. Architekt Robert Flier is er heilig van overtuigd dat Kampen de pioniersstad wordt voor de
nieuwe vorm van lijkbezorging resomeren. Er blijft slechts 2,5kg poeder over, dat na een jaar tot
compost is vergaan. Net zoals bij asverstrooiing? Zoek de meerwaarde.
In het oudste stukje van Kampen, naast de Bovenkerk in het historische hart, wil hij een soort van
glazen huis neerzetten, waarin men zich kan laten vriesdrogen. Het zou de stad moeten verlevendigen, volgens hem.

Een attractie, dat is zeker. Komt dat zien. En natuurlijk is er een uitvaartondernemer te vinden, die
er wel voor te porren is.
Kent u Kampen? Zo ja, dan weet u dat zo’n glazen doos niet tussen de historische panden hoort.
Het is Parijs niet. Nee, kent u Kampen niet? Dan zou dit uw eerstvolgende uitje in Nederland kunnen
worden, gewoon doen en genieten.
De architect vindt dat de stad aan het vervlakken is en wil Kampen nieuw leven inblazen. Hij noemt
de methode duurzaam en milieuvriendelijk, maar daarin is hij wel erg voorbarig, dat staat helemaal
nog niet vast. Hij is net zo voorbarig als Yarden is met de Haagse lobby om de nieuwe methoden te
legaliseren.
Als er maar geld mee te verdienen valt, dan moet alles maar kunnen.
Minister Plasterk vindt deze snelkookpanmethode wel interessant. PvdA en VVD staan ervoor open,
de SGP vindt het niks. Plasterk vindt wel dat er een ruime meerderheid moet zijn vóór. Yarden doet
onderzoek naar draagvlak, maar ja, Yarden wil wel. Die lijkt dus eigen vlees te keuren.
En Kampen? In een zo historisch zorgvuldig herstelde stad kan een glazen kooi wel eens misstaan.
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