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Namens het stichtingsbestuur, januari 2010

SLUIPWEG
WAARLANGS DE DOOD HEEFT WETEN TE ONTSNAPPEN

Het bestuur van de Stichting Kunstfort bij
Vijfhuizen is zeer content met het kunstwerk
“de Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten
te ontsnappen”.
Het is een belangrijke doelstelling van het
kunstfort om bezoekers te trekken die alle
aspecten van het kunstfort kunnen beleven,
binnen en buiten. Dit grafstenenpad ligt
prachtig rondom het oude fort en maakt het
mogelijk om in alle rust een rondgang te
maken en van de buitenruimte te genieten.
De sluipweg geeft bezoekers inspiratie om
na te denken over heden en verleden, leven
en dood, vergankelijkheid en duurzaamheid.
Wij hopen jarenlang vele mensen te ontvangen die behalve voor de tentoonstellingen
voor hedendaagse kunst en voor het cultuurhistorische gebouw komen om de ronde te
maken over het pad.
Wij danken kunstenaar Hans van Houwelingen
voor dit bijzondere kunstwerk en wij zijn de
Gemeente Haarlemmermeer erkentelijk voor
de samenwerking, m.b.t. de realisatie van
dit kunstwerk en de imposante opening op
10 mei 2009.
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SLUIPWEG, WAARLANGS
DE DOOD HEEFT WETEN
TE ONTSNAPPEN
SECRET PATH ALONG WHICH DEATH
ESCAPED

RUHEZEIT ABGELAUFEN
Het Kunstfort bij Vijfhuizen maakt deel uit van
de Stelling van Amsterdam, een stelsel van
forten en geniedijken in een wijde ring rondom
de hoofdstad. De Stelling is gebouwd rond de
wisseling van 19de en 20ste eeuw. Zodra een
vijandelijk leger de hoofdstad zou willen innemen,
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kon het gebied rondom de Stelling van Amsterdam
geheel onder water worden gezet, terwijl ruim
40 forten alle toegangswegen over dijken onder
controle konden houden.
Het Fort bij Vijfhuizen was bedoeld ter “afsluiting
en verdediging van het acces, gevormd door

RUHEZEIT ABGELAUFEN
(THE TIME FOR PEACE IS OVER)
The Vijfhuizen Fort, now the Art Fortress at
Vijfhuizen, was built around the turn of the
20th century as part of the Defence Line of
Amsterdam that surrounds the Dutch capital.
This military system made it possible to flood
the countryside surrounding the ring of 45
forts if an enemy attempted to capture the
capital. The forts would then control all
access roads along the dikes.
The Vijfhuizen Fort itself was built, ’to block
and defend access provided by the orbital
canal system of the Haarlemmer Lake and
its dikes and quaysides, together with the
Spieringweg and the western edge of the
permanently dry areas of the reclaimed land
at Haarlemmer Lake.‘
Any visitor to the fort is bound to be
impressed by the sheer starkness and
monumental scale of the concrete
construction. Everything here suggests a
history of conflict and countless deaths in
battle. Nothing could be further from the
truth, however, because not one of these
7
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forts ever saw military conflict, not a single
enemy appeared and not a drop of blood was
spilt. The arrival of the air traffic coincided
with the fort system’s construction; its
strategic purpose was lost and the forts were
rendered militarily obsolete.
The ring of forts was left in peace and
in 1996 was listed as a UNESCO World
Heritage Site. The Vijfhuizen Fort became a
contemporary art museum. A century ago, it
was ‘the enemy’ that justified its existence;
now it is art that must bear the burden of
responsibility for its present and future.
This hardy 19th century fort in its romantic
setting, with ramparts that never sheltered
soldiers from artillery fire now confronts the
visitor, paradoxically, with death. Obviously
no one fell in battle here and no one was
buried at this place. In fact it is this very
absence of death that pervaded me with
an awareness of its existence. The fort is
suffused with death’s absence – something
that is as remarkable as it is intangible. In this
setting, the meaning of death finds a striking
parallel in the fort’s own unheralded nonexistence. Now, recycled as it has been for
to serve contemporary sense of meaning, I
wondered where death had gone.
A few years ago, I was confronted with the
efficiency of death. First, at the care home
that so quickly and effectively despatched
my mother to the afterlife, and then by my
encounters that followed with the Dutch
economy of death, which will only allow
8
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de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
met de daarlangs loopende ringdijk en kade,
den Spieringweg en langs de Westrand van de
Haarlemmermeerpolder droogblijvende strook”.
Wie het fort bezoekt raakt in eerste instantie onder
de indruk van de harde massa van het betonnen
bolwerk. Alles doet vermoeden dat zich hier een
geschiedenis van zware oorlogshandelingen en
talloze gesneuvelden heeft afgespeeld. Niets is
echter minder waar, er heeft bij geen van de forten
van de Stelling ooit enige slag plaatsgevonden.
Er kwam geen enkele vijand en er vloeide geen
druppel bloed. Door de opkomst van de luchtvaart
bleek al tijdens de bouw dat het strategisch
concept was verouderd.
De Stelling van Amsterdam bleef in ruste en werd
in 1996 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco
geplaatst. Het Fort bij Vijfhuizen werd een museum
voor hedendaagse kunst. Een eeuw geleden was
het een mogelijke vijand, nu is het de kunst die
het bestaan van het fort moet legitimeren en mee
moet torsen door de tijd.
Het 19e eeuwse stoutmoedige fort en zijn
romantische omgeving, waar op de geschutswal
de soldaten nooit onder vuur hadden gelegen,
confronteert op paradoxale wijze met de dood.
Het is duidelijk dat hier niemand is gesneuveld en
niemand ligt begraven. Juist het ontbreken van
de dood doordringt mij hier van zijn bestaan. De
dood heeft het fort gedrenkt in zijn afwezigheid
wat even bijzonder als onwezenlijk is. De
betekenis van de dood in deze setting vertoont
een opmerkelijke parallel met de wijze waarop het
fort werd overvallen door zijn niet-bestaan. Nu
het inmiddels gerecycled wordt voor hedendaagse

betekenisgeving vroeg ik me af waar de dood
gebleven is.
Een paar jaar geleden werd ik geconfronteerd met
de efficiëntie van de dood. In korte tijd bezocht
ik het verzorgingstehuis dat mijn moeder snel en
effectief verwerkte en kreeg te maken met de
Nederlandse economie van de dood die slechts
tijdelijk gebruik van een graf voor tien of twintig jaar
toestaat en onherroepelijk de eeuwige rust beëindigt
als de huur niet opnieuw wordt opgebracht. De
dood, dat eeuwige mysterie, die onuitputtelijke
inspiratiebron van leven en kunst, is evenzeer een
nietsontziend marktproduct. Dood zijn is duur. Het
is daarom meestal snel afgelopen met de dood.
Het rust zacht dat in veel grafstenen staat gekerfd,
is betrekkelijk. Geen dood is zeker. Wat betekent
het moment waarop de dood ophoudt te bestaan?
Wat betekent het einde van de dood? In het licht
van die gedachten ben ik begonnen een sluipweg
aan te leggen waarlangs de dood heeft weten te
ontsnappen.
Op de oude geschutswal rondom het negentiendeeeuwse Kunstfort bij Vijfhuizen ligt nu een pad van
honderden grafstenen, afkomstig van geruimde
graven - grafstenen gaan langer mee dan de dood.
De afgelopen twee jaar hebben nabestaanden deze
grafstenen hiervoor ter beschikking gesteld. Al die
mensen overhandigden een persoonlijk monument
om het te recyclen tot één groot kunstwerk dat
de aandacht richt op zowel de dood, als op zijn
afwezigheid. Talloze particuliere geschiedenissen zijn
in de sluipweg aaneengesmeed opdat de dood een
eigen gezicht kon krijgen. Waar de begraafplaats
ertoe is uitgerust private herdenking te rouleren,
was het mijn doel de dood zelf wat ruimte te geven.

II

temporary use of a grave, for ten or twentyyear rental periods; eternal rest comes to an
early and irrevocable end if you cannot come
up with the next instalment. Death, that
profound mystery and inexhaustible source
of inspiration for life and for art, has become
a commodity in a ruthless market economy.
Being dead is expensive. So death usually
does not last long. ‘Rest In Peace’ is not to
be taken too literally. Death is no longer
one of life’s certainties. What will it be like
when death ceases to exist altogether? No
death is certain. What meaning is held in the
moment death ceases to exist? What is the
significance of death’s end? It is in the light
of thoughts such as these that I embarked on
the laying of a secret path along which death
escaped.
The ramparts that form the external defence
of the nineteenth century Art Fort at
Vijfhuizen now contains a path made up
of hundred and tombstones from exhumed
graves - tombstones have a longer life
than death. Surviving relatives made the
gravestones available for this purpose over
the past two years. Each of them had given
up their claim to a personal monument so
that the stones could be recycled to create a
single, large work of art – a work that calls
attention not only to death but also to its
absence. Countless individual life stories have
been fused together into the secret path as a
way of giving death a tangible identity. The
cemetery is equipped for processing private
grief, but my intention was to create some
room for death himself.
9
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Secret path along which death escaped
took over two years to complete and was
inaugurated on 10 May 2009. This was
marked with an afternoon of events and the
opening of an exhibition entitled Ruhezeit
Abgelaufen (The time for peace is over)
This title comes from a notice placed on
graves in Germany to indicate that the
grave rental period is over and that it is time
for the departed to depart. The inscription
has something almost cheerful about it, as
though the occupant’s overextended lunch
break has ended and an afternoon’s work
still beckons. It typifies the paradoxical
circumstances that beset death nowadays:
apparently a point must come when we have
to take leave of death.
The theme of the opening event was
contemporary death. Artists, poets, thinkers,
musicians and academics performed and
participated at many locations in and around
the fort and among the many visitors.
Luc Devens sang with huge voice to keep
death at bay. While Koos Dalstra used
grand gestures and verse to pacify death,
elsewhere Raoul Teulings was explaining that
philosophy can only describe death obliquely
- death can be shared with no one. Therefore
F.Starik read poems to one person at a time,
the listener’s back turned towards the poet.
Hilary Jeffery slowly walked the secret path,
playing a new composition on his trombone
with equally slow breaths. Jellie Brouwer
interviewed Arpad Nesvadba, the Director of
Zorgvlied Cemetery, theologist Gurbuz Yalcin,
10
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Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te
ontsnappen werd in ruim twee jaar tijd voltooid
en op 10 mei 2009 in gebruik genomen met
een manifestatie en tentoonstelling: Ruhezeit
Abgelaufen. Deze titel is afkomstig van een
bordje bij een graf dat aangeeft dat de grafhuur
is beëindigd en de dode zijn koffers moet pakken.
De mededeling klinkt zelfs blijmoedig, alsof hij na
zijn schafttijd gewoon weer aan het werk kan. Het
kenschetst de paradoxale omstandigheid waarin de
dood verkeert. Er komt blijkbaar een moment om
ook van de dood afscheid te nemen.
De manifestatie had de hedendaagse dood als
thema, met kunstenaars, dichters, denkers,
muzikanten en wetenschappers, die, temidden van
een groot publiek, op allerlei locaties rond het fort
actief waren. Luc Devens zong met een enorme keel
de dood opzij. Als Koos Dalstra met grote verzen
en gebaren de dood ook poogt te bezweren, zet
Raoul Teulings elders onder een boom uiteen, dat de
filosofie de dood slechts zijdelings beschrijven kan
- de dood is met niemand te delen. Dus las F.Starik
gedichten bestemd voor één persoon tegelijk, met
de rug naar hem toe. Hilary Jeffery liep langzaam
het pad af en blies, in een nieuwe compositie,
even traag de lucht door zijn trombone. Arpad
Nesvadba, directeur van begraafplaats Zorgvlied,
theoloog Gurbuz Yalcin, antropoloog Erik Venbrux
en Mediamatic directeur Willem Velthoven werden
door Jellie Brouwer geïnterviewd met betrekking
tot hun specifieke kennis over de hedendaagse
dodencultuur. Een week later, op 17 mei, ging
Leven, het spel in première. Hans Venhuizen en
Wouter Baars ontwikkelden dit spel over leven dat
onherroepelijk eindigt in de dood.

De tentoonstelling, die ik op verzoek van Kunstfort
bij Vijfhuizen heb samengesteld, bestond uit werk
van Fernando Sánchez Castillo, Paul Haworth,
Jack Holden, Hilary Jeffery, Rudy Luijters, Stani
Michiels, Mu Xue, Erkka Nissinen, Tommy Olsson,
Ronald Ophuis, Berend Strik en Hans Venhuizen.
Allen kunstenaars wiens wegen ooit mijn weg
hebben gekruist. De dood is niet persé het thema
in hun werk, hooguit indirect. Ik heb geen andere
verantwoording voor deze kunstenaarskeuze dan
dat hun werk mij mijn eigen – tijdelijke - bestaan
recht in het gezicht drukte. Misschien gaat hun
werk niet over de dood maar juist over leven.
Immers alleen in leven kan de dood worden
ervaren, dat is de kunst.
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anthropologist Erik Venbrux and the Director
of Mediamatic, Willem Velthoven about their
specific knowledge of contemporary death
culture. A week later, on 17 May, Life, The
Game was premiered. Hans Venhuizen and
Wouter Baars developed this project on life
that irrevocably ends in death.
The exhibition, which I curated at the request
of the Vijfhuizen Art Fortress, included work
by Fernando Sánchez Castillo, Paul Haworth,
Jack Holden, Hilary Jeffery, Rudy Luijters,
Stani Michiels, Mu Xue, Erkka Nissinen,
Tommy Olsson, Ronald Ophuis, Berend Strik
and Hans Venhuizen. All of them are artists
whose paths have crossed mine at some
point. Death is not necessarily a specific
theme of their work – it as at most an indirect
influence. I offer no other explanation for
choosing these artists than that their work
has brought me face to face with my own
– temporary – existence. Perhaps the work
of these artists is not about death at all, but
about life. After all, it is only in life that death
can be experienced, through the art of living.
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Berend Strik
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Ronald Ophuis

Tommy Olsson
Rudy Luijters

Hilary Jefferey

Hans Venhuizen

Erkka Nissinen
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Hilary Jeffery

Jellie Brouwer en Arpad Nesvadba

Raoul Teulings
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DE DOOD EN DE BEELDEN
Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen van Hans van
Houwelingen is een verhandeling over het hedendaagse doodsbegrip,
onze morele en politieke verbintenis met de dood. De monumentale
kracht van het kunstwerk is het gevolg van een opmerkelijk ontwikkeling
in de recente geschiedenis - de opkomst van een nieuw paradigma
omtrent doodgaan en het doodsbedrijf, dat onmiskenbaar gepaard gaat
met een politieke instrumentalisering van compassie. De hypothese van
deze tekst is dat Sluipweg een monumentalisering is van een gevoel
van kwetsbaarheid waar de moderne wereld van doortrokken is en een
onderwerp van onderhandeling is geworden tussen burger en politieke
macht, dat dit monument de rol speelt die monumenten altijd hebben
gespeeld, nu echter gerelateerd aan een ingrijpende verandering in
onze perceptie van collectieve tijd en geschiedschrijving. Het verleden
waaraan Sluipweg refereert is niet glorieus, zijn toekomst wijst in de

DEATH AND THE STATUES
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Hans van Houwelingen’s Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te
ontsnappen charts our understanding of death today, our moral and
political consent to it. The monumental amplitude of the work relies
upon a particular segment of recent history – the emergence of a new
paradigm of death-making and dying, accompanied by a marked political
instrumentalization of compassion. This text stems from the premise that
Sluipweg monumentalizes a sense of fragility pervading the contemporary
world and being negotiated between political power and its subjects,
that it plays the role monuments have always played, yet in relation to a
dramatic change in our perception of collective time and historiographic
inscription. The past that Sluipweg refers to lacks splendour, the future it
points to is an unhinged agglomeration or an anticlimactic flow of time
19
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1

... de ‘logica’ die door Louis-Ferdinand Céline
werd aangegeven als het immer zegevierende
argument van de dood.

richting van een onoverzichtelijke mensenmassa of in de anticlimax
van het verglijden van de tijd, dat individuele aspiraties onherroepelijk
laat eroderen tot een “logica van de grote getallen”.1 In het nu is
Sluipweg, zoals de meerderheid van Hans van Houwelingens werken,
een krachtig weerwoord op de aannames en strategieën waarvan het
monumenten-genre zich bedient, deels in de vorm van een uitvoerige
kritiek op de hypocrisie en de fantasie van de politiek gedomineerde
herinneringscultuur.
Voor de bezoeker van Kunstfort bij Vijfhuizen die over de grafstenen
loopt en misschien een moment stilstaat bij het leven en de dood van
degenen wier levenseinde door deze stenen zo nadrukkelijk wordt
benoemd - of die zich op z’n minst het belang van zo’n morele reflex
realiseert - appelleert het werk aan een bedevaartsritueel. De structuur
en de sfeer van het werk doen onmiskenbaar denken aan die van het
oorlogsmonument. Er bestaan geen andere, directe tegenhangers
voor de transformatie die Hans van Houwelingen hier heeft gepleegd,
geen andere mogelijkheid tot vergelijking: “Op de oude geschutswal
rondom het negentiende-eeuwse Kunstfort bij Vijfhuizen is een
pad aangelegd van honderden grafstenen, afkomstig van geruimde
graven. De afgelopen twee jaar hebben nabestaanden deze grafstenen
hiervoor ter beschikking gesteld. Al die mensen overhandigden een

II

1

…the ‘logic’ that Louis-Ferdinand Céline
identified as death’s always winning argument.

Bijschrift .......

20

V

that meticulously subjects individual aspirations to an erosive “logic of
big numbers”.1 Its present tense, like the majority of Van Houwelingen’s
works, is a potent counter-argument to the assumptions and strategies
of the monumental genre, part in an extended critique of the hypocrisies
and fantasies of political predominance evinced by our memorial culture.
To the visitor at Kunstfort Vijfhuizen, pacing the tombstones and
devoting a second to imagine each of the lives and deaths whose end
these stones emphatically proclaim, or at least realizing the imperative
of such a moral reflex, the work invites the ritual gestures of pilgrimage.
Its structure and atmosphere are unmistakably those of the war
memorial. There is no other immediate correspondent for the mutation
operated here by Hans van Houwelingen, no other term of comparison:
“A footpath of a few hundred tombstones, obtained from recentlydisinterred graves, was built along the old artillery wall surrounding the
nineteenth-century fortress at Vijfhuizen. Surviving relatives made the
gravestones available for this purpose during the previous two years.
Each of them gave up their claim to a personal monument so that the
stones could be recycled as a single, large work of art – a work that
calls attention not only to death but also to its absence.” Instead of
an elaborate setting for the preservation of a dead body or idea, the
work produces a drastically different experience where the trauma does
21
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persoonlijk monument om het te recyclen tot één groot kunstwerk
dat de aandacht richt zowel op de dood, als op zijn afwezigheid.”
In tegenstelling tot een omgeving om een dode of een gedachte te
conserveren, roept het werk een compleet andere ervaring op, waarin
er geen traumatische gebeurtenis voorafgaat aan het gedenkteken.
Het monument sticht zelf de ongenadige geschiedenis die het betreurt
en attendeert toekomstige generaties daarop: dit is wat het is. Maya
Lin’s beroemde oorlogsmonument voor de gevallenen in de Vietnam
oorlog, in Washington D.C., was een beangstigend beeld van dood op
afstand, zoals ook Chris Burden’s The Other Vietnam Memorial, dat
als polemisch antwoord op het werk van Lin ontstond: op een soort
replica van Lin’s ontwerp plaatste Burden enkele miljoenen willekeurige
namen uit een Vietnamees telefoonboek. Het monument van Hans van
Houwelingen is een beeld - beter gezegd, een stuk - van de dood dat
naar hier is gebracht om zich, ook al komt het van een afstand die alle
soorten metaforen toestaat, in alle stelligheid te manifesteren. Een reliek
van de dood - zoals er ook, maar in tegenovergestelde zin, relieken van
heiligenlevens bestaan.
Het Kunstfort is een bij uitstek geschikte omgeving om het life-size
kaliber van dit werk te actualiseren, juist vanwege de gecompliceerde
verhouding die Vijfhuizen heeft met tijd. Ten eerste is het fort

not precede the memorial. The memorial institutes the very history
of violence it deplores and reminds future generations that of: it is it.
Maya Lin’s celebrated Vietnam Veterans Memorial in Washington was a
troubling image of distant death, and so was Chris Burden’s The Other
Vietnam Memorial, created as a polemic response to the first work
and inscribing onto a vague replica of Lin’s design a few million names
picked from a Vietnamese phone book. Hans van Houwelingen’s is an
image – or rather a piece – of death brought here, from a distance that
can support all sorts of metaphoric extensions, yet still manifests itself in
all determination. A relic of death – as, conversely, there are relics of a
saint’s life.
The Kunstfort is a particularly appropriate environment for the
work to actualize its disquieting life-size quality precisely because of
Vijfhuizen’s intricate relation to time. First, the fort was built before
the war, before the birth of aviation that rendered the quasi-biblical
defence strategy perfectly irrelevant, that consumed its history before
it started, or transformed it into a loop of cause and unrealized effect.
It also stands after the war, a war waged on other battlefields, won by
combatants whose existence or identity was not prescribed in the original
architectural and martial equation. It is pure obsolescence, untouched
by usage, time past in the absence of incident and hence the purest,
22
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vooroorlogs, van voor het begin van de luchtvaart die de welhaast
bijbelse verdedigingsstrategie van het fort volstrekt overbodig maakte.
Het fort consumeerde zijn geschiedenis nog voor deze begonnen was,
transformeerde de tijd in een cirkel van oorzaak en niet gerealiseerd
gevolg. Het fort is ook naoorlogs, een oorlog die op andere slagvelden
werd uitgevochten en door soldaten werd gewonnen wier bestaan of
identiteit niet waren voorspeld in de architectonische en krijgskundige
doelstellingen van het fort. Het vertegenwoordigt daarmee pure
overbodigheid, onberoerd door gebruik, een stuk tijd dat is vergleden
zonder enig incident, en aldus de puurste en meest onmiskenbare vorm
van verleden. Het historische hiaat dat Kunstfort vertegenwoordigt
herbergt nog een andere confrontatie: Vijfhuizen ligt in onze persoonlijke
post-historische leegte, en voor ons eigen einde. Het onttrokken zijn aan
de geschiedenis wordt door Van Houwelingens werk verstoord, doordat
het een andere tijdslijn uitzet, doordat het de eindpunten en de loop van
een andere route benadrukt. Sluipweg slaat doeltreffend een brug tussen
een geschiedenis die nooit kwam en een geschiedenis die zal komen
– onvermijdelijk en voorgoed, althans in zoverre wij ons geschiedenis
kunnen voorstellen. Het schept een onaangenaame toekomst, die
als het spook van een andere oorlog kan worden gezien, als de
allesoverheersende factor die de hedendaagse samenleving doorkruist
en voortdurend haar politieke en morele standaard herformuleert, of

undisputed form of history. The historical hiatus that the Kunstfort
represents places the construction ahead of yet another confrontation:
Vijfhuizen lies in our own post-historical chasm, and before our end. It
is the withdrawal from history that Van Houwelingen’s piece disrupts,
by constructing here another timeline, by articulating the endpoints
and trajectory of another passage. Sluipweg is an effective bridge
between a history that never came and the history to come – inevitably
and forever, at least in terms of our ability to conceive of history. It
produces a looming future, which we can frame as the spectre of yet
another war, the dominant factor traversing contemporary society and
continuously refashioning its political and moral attitudes, or as the
vacuum against which our deaths occur. The work forces the site into a
relation of adherence to another species of time, political time perhaps
which is necessarily scripted in view of an Apocalypse. Because there
is no ideology without the danger of utter obliteration, a danger that
ideology itself averts, rephrases, and averts again. There is no history
other than building up to a cathartic culmination, to a point of explosive,
final intelligibility, be it the Big Crunch, implosive Doomsday or a slight
miscalculation engendering the gridlock of our interwoven systems and
global shutdown.
“La mort et les statues” is a book co-authored in 1946 by photographer
23
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als het vacuüm waarin ons doodgaan plaatsvindt. Het werk dwingt zijn
omgeving om aan te sluiten bij een ander soort tijd, politieke tijd wellicht,
die noodgedwongen gerelateerd is aan een Apocalyps. Want er bestaat
geen ideologie zonder het gevaar van totale vernietiging, een gevaar dat
de ideologie zelf bestrijdt, herformuleert en opnieuw bestrijdt. Er bestaat
geen andere geschiedenis dan dat hij naar een louterend eindpunt
toewerkt, naar het explosieve moment van het finale begrijpen – of het
nu gaat om de Grote Krach, Doemsdag of een kleine rekenfout die onze
onderling verweven systemen laat vastlopen en de wereld tot stilstand
brengt.
La mort et les statues, een boek in co-auteurschap uit 1946 van
de fotograaf Pierre Jahan en de dichter Jean Cocteau, beschrijft
omvergeworpen, vernielde, onthoofde of afgedankte bronzen
standbeelden op een Parijse schroothoop. Het essay is een combinatie
van afstandelijke perspectief en surrealistische tegenstrijdigheden die
op overtuigende wijze het moderne verhaal vertelt van het monument
als vleesgeworden ideologie en daarom in dezelfde mate onderhevig
aan historische schommelingen als iedere politieke situatie. In het boek
wordt een onsamenhangend en grillig verhaal samengesteld uit de her en
der verspreid liggende of aan hijskranen bungelende delen van bronzen
standbeelden, een vertelling die los staat van ieder doelgericht verhaal

Pierre Jahan and poet Jean Cocteau that documents bronze monuments
overturned, dismembered, decapitated or set-aside in a Parisian scrap
yard. The essay is a combination of distanced focus and Surrealist
juxtaposition that convincingly tells the modern story of the monument
as ideology incarnate and hence subjected to historical fluctuations to
the same degree as any political configuration. The book assembles
a disjointed and quirky narrative from the parts of bronze sculptures
lying on the ground or being moved through air by cranes, a narrative
disconnected from any teleological story of progress or salvation. The
incongruities that monuments need to silence emerge when the statues
are decommissioned and replaced. “La mort et les statues” is relevant
here because of this intuition of a death of death, the demise of a nobler
version of the end.
The traditional monument’s relationship to death is one of elision: death
is annulled, triumphed over in the name of the ideology. More to the
point, the story told by the monument is always one of ideological
martyrdom: in the monument even death belongs to the victor. In
this context, Sluipweg can be framed as a way of internalizing the
relationship between monument and death. The operation here seems
to be one of memorial equivalence, whereby death is simultaneous
with the monument, and the memorial “comes alive”, in the grip of a
Pygmalion complex.2 Death and the statue fuse, literally, in an operation
24
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The Pygmalion complex could be said to
link, as a phantasmal undercurrent, figurative
sculpture from Greek antiquity to Alberto
Giacometti. It is a drive to break the limit of
resemblance, by which the statue replicates the
appearance of its model, and to produce the
apparition, by which the statue embodies the
model and comes alive. Pygmalion negotiates
the threshold between life-likeness and life.
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over vooruitgang of verlossing. De ongerijmdheden die monumenten
verzwijgen, komen aan het licht op als ze afgedankt en vervangen
worden. La mort et les statues is in dit verband relevant vanwege deze
notie van de dood van de dood, de ondergang van een nobeler versie
van het einde.

II

De relatie die traditionele monumenten hebben met de dood, is die
van weglating: de dood is geannuleerd, overwonnen in naam van de
ideologie. Anders gezegd, het verhaal dat door het monument wordt
verteld is altijd een verhaal van ideologisch martelaarschap: in het
monument heeft de overwinnaar zelfs de dood in bezit genomen.
In dit verband kan Sluipweg worden gezien als een manier om de
verhouding tussen monument en dood te verinnerlijken. Er lijkt hier
sprake te zijn van memorial equivalence, als de dood en het monument
samenvallen en het gedenkteken ‘tot leven komt’ in de greep van het
Pygmalion complex.2 Dood en het monument versmelten, letterlijk, in
een ethische provocatie die impliciet een heel genre van monumenten
herdefinieert. Vanuit de politieke hoek gezien, oppert Van Houwelingen
de mogelijkheid voor een monument voor het niets, ontheven van de
plicht tot verheerlijking maar desondanks een monument vanwege zijn
gerichtheid op de gemeenschap, of voor het monument voor iets anders,
voor een andere plaats en een andere reeks gebeurtenissen, waarbij het

that is ethically provocative and that elliptically revises an entire genre
of commemorative sculpture. Read within the political strand of
Van Houwelingen’s work, this operation suggests the possibility of a
monument to nothing, extricated from the task of glorification but still
a monument by virtue of its communal address, or of the monument
to something else, to another place and another sequence of events
by which the monumental object constantly denies the political task
of exalting specific forms, episodes, victims, gaps in the social issue.
Sluipweg takes its tombstones out of the cemetery into a terrain of
political radicalism that resists both the collective Freudian slips of the
traditional monument and the tactical doubt or the consensus as static
irresolution acutely present in the counter-monument. Its radicalism is,
finally, to step out of the logic of remembrance.
The culture of memory is the terrain where the alliance of politics and
metaphysics operates untroubled. In a text entitled “The New History
of Death”3 , architectural theorist Mark Jarzombek argues that, while
the alternative language of commemoration, specifically that of the
German counter-monument of the ‘80s, was created in opposition to
the mnemonic policy of the state, this contrast – and its transformative
potential – no longer holds. “The state nowadays is interested in
the themes of trauma, having recognized the political advantages of
victimhood. And this, of course, allows metaphysics to crawl back into
26
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Het Pygmalion-complex, als onderliggende
verbeelding, kan als de link in de figuratieve
beeldhouwkunst worden gezien, van de Griekse
oudheid tot Alberto Giacometti. Het streven
is om de grens van de nabootsing voorbij te
gaan: het standbeeld herhaalt het uiterlijk van
zijn model, de belichaming ervan, zodat het
standbeeld het model incarneert en tot leven
komt. Pygmalion is een verhandeling over de
drempel tussen levensechtheid en leven.

3

In “Memosphere. Rethinking Monuments”,
The Romanian Pavilion at the 52nd Venice
Biennial, edited by Mihnea Mircan and
Metahaven, Revolver, 2007, http://www.
metahaven.net/mhPDF/memosphere.pdf.
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monumentale object continue zijn politieke plicht ontkent om specifieke
vormen, episodes, slachtoffers of witte plekken op de sociale kaart te
eren. Sluipweg neemt zijn grafstenen mee vanaf de begraafplaats naar
een omgeving van politiek radicalisme dat zich verzet tegen zowel
de collectieve Freudiaanse uitglijers van het traditionele gedenkteken
als tegen de tactiek van twijfel of consensus, die als bewegingsloze
schijnoplossing het tegen-monument typeert. Zijn radicalisme is om
uiteindelijk uit de logica van het gedenken te stappen.

II

Op gebied van de herdenkingscultuur bestaat een ongehinderd
samenspel tussen politiek en metafysica. In zijn tekst “The New History
of Death”3 stelt de architectuurtheoreticus Mark Jarzombek dat,
ofschoon de alternatieve taal van herdenken - met name die van de
Duitse tegen-monumenten in de jaren ’80 – was ontstaan als protest
tegen de herdenkingspolitiek van de staat, dit contrast - en de krachtige
werking die het had – niet meer bestaat. “De staat is tegenwoordig
geïnteresseerd in trauma-onderwerpen, omdat zij de politieke voordelen
van slachtofferschap heeft ontdekt. Dat biedt de metafysica natuurlijk
de mogelijkheid terug naar haar vertrouwde stek gaan.” De politieke
macht pendelt tussen de taal van het monument en die van het tegenmonument met ingecalculeerde polemiek en pluraliteit. De sturing van
herdenking verschilt steeds meer van de daarvoor beproefde scenario’s:

its accustomed space.” Political power switches between the language
of the monument and that of the counter-monument in a calculated
display of contestation and plurality. Yet the channelling of these
commemorative acts diverges today from previously rehearsed scenarios:
power no longer asserts itself as descending from its own history of
power. It draws its predominance from a different ethical construction:
what is monumentalized is the insubstantiality underlying our modern
lives, the ephemerality of our position in the world, the limitations of
control over our destiny in relation, for instance, to terrorism or ecological
catastrophe. The tradition of landscape art and the garden cemetery,
born in the aftermath of the Napoleonic Wars, described death as a
noble, dignified, and inclusive passage to another order, in continuity
with life and hence capable of making sense. New, ferocious realities
and the numbingly multiplying images of death have begun to overturn
these concepts and practices, with a two-fold result. On the one hand,
the omnipresence of death begins to overcome the omnipresence of
memory, indicating that the current mnemonic regime cannot appease its
inbuilt contradiction, and cannot absorb, justify, and vindicate the totality
of deaths. At the other end of the mnemonic spectrum, and across sites
where a mode of resistance could be formulated, there arises the need for
a post-metaphysical practice of commemoration, pitted against the old
epistemological construct. Sluipweg works resolutely in this direction: it
30
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In: Memopshere. Rethinking Monuments.
Roemeense Paviljoen op de 52ste Biënnale
van Venetië. Uitgegeven door Mihnea Mircan
en Metahaven, Revolver, 2007, http://www.
metahaven.net/mhPDF/memosphere.pdf.
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de macht gedraagt zich niet meer als voortvloeisel van zijn eigen
machtsgeschiedenis. Macht wordt uitgeoefend via een andere ethische
constructie: nu wordt de wankele basis van ons moderne bestaan
gemonumentaliseerd, de vluchtigheid van onze positie in de wereld,
de grenzen van onze controle over ons lot, bijvoorbeeld in relatie tot
terrorisme of milieurampen. De traditie van tuin- en landschapkunst en
parkachtige begraafplaatsen, ontstaan na de Napoleontische oorlogen,
portretteerde de dood als een nobele, waardige en complete overgang
naar een andere orde, als de continuering op het leven en daarom zinvol.
Nieuwe, wrede werkelijkheden en steeds meer sensationele beelden van
de dood verdringen deze concepten, met een tweeledig gevolg. Enerzijds
begint de alomtegenwoordigheid van de dood de alomtegenwoordigheid
van herinnering te verdringen, wat erop wijst dat het huidige
herdenkingssysteem niet in staat is zijn ingebouwde contradictie
weg te nemen, en niet in staat is het totaal aan dood te absorberen,
rechtvaardigen of goedpraten. Aan de andere kant van het herinneringspectrum, en voorbij het punt waarop enige vorm van verzet nog
denkbaar is, ontstaat een behoefte aan post-metafysische herdenking,
pal tegenover de oude epistemologische standaard. Sluipweg werkt
resoluut in deze richting: het stelt een gevoelige vraag over medeleven en
traumatische geschiedenis, over traumatische geschiedenis als een eigen
categorie, en daarmee over de enorme macht daarvan om zich te baseren

asks a poignant question about compassion and traumatic history, about
the category of traumatic history itself, and therefore the formidable
power of categories to rest on the ground of metaphysical difference. It
also investigates the political ownership of traumatic history, the identities
or counter-identities that can fill that slot in the collective imagination
and activate collective piety.
As already argued, the memorial divests itself of the political exigency
of commemoration. Death is impure, contaminated with the residues
of other processes, of which the most significant here is real estate.
The work engages the Dutch economy of death: the cost and symbolic
significance of land, of family ties or memories, and perhaps the cost and
significance of time – the time that visitors will spend with each stone
and the whole work. Death is not eternal immobility, but a commodity
with an oscillating price, dependant on negotiations and modes of
togetherness for which Sluipweg is an apt synecdoche. The hundreds of
deaths made visible, tangible, at Vijfhuizen as deaths having occurred
somewhere else, are equivalent and therefore strangely absented.
By donating the tombstones to the project, the inheritors, friends or
relatives agree to renounce the equivalence of death to a body and a
biography and enter a network of transfers, where each death and each
tombstone further complicates and encrypts the collective point of the
memorial. Each stone literally embodies the question that this memorial
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op metafysisch onderscheid. Het werk bevraagt ook wie het politieke
eigendom heeft van traumatische geschiedenis, de identiteiten of
counter-identiteiten die deze niche in de collectieve verbeelding kunnen
opvullen, en gemeenschappelijke piëteit kunnen oproepen.
Zoals eerder gezegd, ontdoet Sluipweg zich van de politieke plicht tot
herdenken. De dood is onzuiver, vervuild door de resten van andere
processen, waarvan de voornaamste in dit geval onroerend goed is. Het
kunstwerk gaat in op de Nederlandse dodeneconomie: de prijs van grond
en zijn symbolische betekenis, de familiebanden of herinneringen, en
misschien ook de prijs en de betekenis van tijd - de tijd die bezoekers
aan iedere zerk en aan het hele kunstwerk zullen besteden. De dood is
niet eeuwig onbeweeglijk, maar een artikel waarvan de prijs fluctueert,
afhankelijk van onderhandeling en modi van saamhorigheid waarop
Sluipweg een passende synecdoche is. De honderden doden, die in
Vijfhuizen zichtbaar en tastbaar zijn geworden als elders gestorven, zijn
allen identiek en doordoor vreemd genoeg afwezig. Door de grafstenen
voor project ter beschikking te stellen stemden erfgenamen, vrienden of
verwanten er mee in om af te zien van de koppeling van de dood met
een lichaam en een biografie en stapten in een netwerk van overdracht,
waarin iedere dode en elke grafsteen het gemeenschappelijke doel
van het monument verder compliceert en codeert. Iedere grafsteen

II

4
A line from the “The New Colossus” by
Emma Lazarus, on a plaque at the base of the
Statue of Liberty in New York.
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asks, and resonantly prolongs – or diffracts - its echo. Nothing could be
further from the pilgrimage to a church where heroes and poets rest in
ornate crypts: the form of pilgrimage at Vijfhuizen does not culminate
in enlightenment, in some phantasmagorical participation in history,
but in circular inconsequentiality, where the last effect is identical to the
first cause. Sluipweg is a conceptual device to resist any metaphors of
glorification. The angel of history does not fly into the future, looking
back into history. Redemption is at hand, unmediated and completely
un-allegorical: it is to do with vulnerability and communality, with the
tired, the poor, the huddled, tempest-tossed masses.4 Thinking about a
community of the defenceless is perhaps the first step in supplanting any
ideological projection of what a community is.
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geeft letterlijk grond aan de vraag die door het werk wordt gesteld, en
versterkt of verbuigt de echo van die vraag. Niets is verder verwijderd
van de bedevaart naar een kerk waarin helden en dichters in weelderige
crypten rusten: de vorm van bedevaart naar Vijfhuizen leidt niet tot
verlichting, in een of andere dromerige rol in de geschiedenis, maar
cirkelt eenvoudigweg rond, omdat het laatste gevolg identiek is aan de
eerste oorzaak. Sluipweg is een conceptueel middel om iedere metafoor
van verheerlijking te weigeren. De engel der geschiedenis vliegt niet
de toekomst in met de blik terug naar het verleden. De verlossing is
niet geregisseerd en totaal zonder beeldspraak: het heeft te maken met
kwetsbaarheid en met gemeenschapszin, met the tired, the poor, the
huddled, tempest-tossed masses.4 De gedachten aan een gemeenschap
van weerlozen is misschien een eerste stap om alle ideologische projecties
van wat een samenleving is te vervangen.
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4

‘Give me your tired, your poor, your huddled
masses (–) tempest-tost’ Een regel uit The New
Colossus, het sonnet van Emma Lazarus dat
op een plaquette binnen in de sokkel van het
Vrijheidsbeeld te New York is gegraveerd.
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WAARHEEN LEIDT DE WEG?

EEN REFLECTIE OP DE CULTUS VAN DE DOOD
‘Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen’, het werk van
Hans van Houwelingen bij het Kunstfort bij Vijfhuizen, is de aanleiding
tot dit essay. Het pad met grafzerken, voor een groot deel verkregen van
nabestaanden, geeft de gedenktekens een tweede leven. Aan de dood
valt nu ook bij dit militaire fort, waar nimmer een soldaat sneuvelde, niet
meer te ontsnappen, maar daar is niet alles mee gezegd. Waarom, en dat
is waar Van Houwelingen op doelt, wordt aan de doden betrekkelijk weinig
grafrust gegund? Heeft de Hollandse koopmansgeest toegeslagen? Zijn de
dodenriten op drift en ontberen ze thans inhoudelijke grond?1

1

H. van Houwelingen, Ruhezeit Abgelaufen
[tekst aankondiging opening kunstwerk
‘Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten
te ontsnappen’ en tentoonstelling ‘Ruhezeit
Abgelaufen’, 10 mei 2009]. Vijfhuizen:
Kunstfort/Gemeente Haarlemmermeer, 2009;
J.-P. Wils, Uitvaartrituelen op drift, IN: E.
Venbrux, M. Heessels & S. Bolt (red.), Rituele
creativiteit. Actuele veranderingen in uitvaarten rouwrituelen in Nederland (pp. 121-133).
Zoetermeer: Meinema, 2008.

1

H. van Houwelingen, Ruhezeit Abgelaufen
[advance notice for the opening of the
exhibition of the work entitled ‘Sluipweg,
waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen’
Short-cut or escape route taken by Death
and the the Exhibition entitled ‘Ruhezeit
Abgelaufen’, the End of Peace, May 10,
2009]. Vijfhuizen: Kunstfort/Local Authority
of Haarlemmermeer, 2009; J.-P. Wils,
Uitvaartrituelen op drift, Funeral rites gone wid,
taken from: E. Venbrux, M. Heessels & S. Bolt
(ed.), Rituele creativiteit. Actuele veranderingen
in uitvaart- en rouwrituelen in Nederland (pp.
121-133). Ritual creativity, current changes in
funeral and mourning rites in the Netherlands,
Zoetermeer: Meinema, 2008.
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WHERE DOES THE ROAD GO?
REFLECTIONS ON THE CULT OF DEATH

“A short-cut, taken but not by death”, the work of Hans van
Houwelingen exhibited at the Vijfhuizen Fort forms the starting point of
this essay. The path with gravestones, mostly acquired from survivors,
provides those markers with a second lease of life. Death cannot be
avoided, even here at this fort, where never a soldier gave his life, but
that is far from everything which needs to be said. Why, and that is
what Van Houwelingen means, are the dead allowed so little peace? Has
Dutch mercantilism struck yet again? Are the rituals of death no longer
observed and have they become lacking in meaning?1
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In deze reflectie op de cultus van de dood maak ik een onderscheid tussen
de biologische en de sociale dood, die niet synchroon hoeven te lopen.
De dood valt ook op te vatten als de uitkomst van een sociaal proces,
een wijziging in status die in de regel ritueel gemarkeerd wordt. Een
ontwikkeling op de zeer lange termijn heeft deze statuswijziging, dat wil
zeggen de overgang van de categorie van de levenden naar de categorie
van de doden, doen opschuiven van na tot steeds dichterbij de fysieke
dood. Vandaar dat de doden snel hun biezen kunnen pakken. Aansluitend
op de karakteriseringen van opeenvolgende perioden door historici zouden
we voor het huidige tijdvak kunnen spreken van een psychologisering van
de dood. Niet het lot van de dode in een hiernamaals, maar de verwerking
van de rouw door de nabestaanden in het hier en nu staat centraal. De
vermarkting van de omgang met de doden is verweven met expressies
van persoonlijke identiteit, het postume zelf van de dierbare, waar de
nabestaanden aan relateren. Collectief herinneren van de overledenen
krijgt in toenemende mate betekenis voor het creëren van hernieuwde
gemeenschapszin. Het geeft richting aan ons leven, maar hoe richten we
ons tot de ongenaakbare dood?
TWEEMAAL DOOD
Een doodsverklaring is arbitrair. Wanneer is iemand precies dood? Als het
hart stopt met kloppen, de ademhaling voorgoed gestokt is, de hersenen

These reflections on the death cult observe a fine distinction between
biological and social death, which are not necessarily synchronous. Death
can be seen as the result of social process, a change of status which is
generally marked by a ritual. A development which has required a great
deal of time to pass has shifted this change of status, the transition from
the living to the dead in terms of categories, from after-life ever closer
to the time of physical death. Which is why the dead can be removed
so quickly. Seen in terms of the periods which historians are so fond of,
our current period is one in which death is psychologized. We no longer
focus on the fate of the dead in their after-lives but rather concentrate
on our grief as survivors in the here and now. The marketing of dealing
with death is closely interwoven with expressions of personal identity, the
posthumous dearly departed, to which those who remain behind relate.
Collectively, we remember those who have died and those memories
become increasingly significant for creating new community spirit. This
provides us with a sense of direction for our lives, but how are we to face
up to the inevitability of death?
TWICE DEAD
A pronouncement of death is arbitrary. When is someone actually
dead? When their heart stops beating, when they cease breathing for
good, when their brain no longer functions or when their body begins
42

2
M. Lock, Death in Technological Time:
Locating the End of Meaningful Life, Medical
Anthropology Quarterly 10(1996)4: 575-600

3

See also N. Elias, De eenzaamheid van
de stervenden in onze tijd. Amsterdam:
Loneliness among the dying in our time,
Meulenhoff, 1985; A.-M. The, In de
wachtkamer van de dood. In Death’s Waiting
Room, Amsterdam: Thoeris, 2005.

4
S.R. Kaufman & L.M. Morgan, The
Anthropology of the Beginnings and Ends
of Life, Annual Review of Anthropology
34(2005): 317-341; A. Kellehear, A Social
History of Dying. Cambridge: Cambridge
University Press, 2002.

to decompose? We often think about death as that moment in time at
which it may be said: time of death…… The definition which applies
remains the subject of debate but there really is a point at which life and
death meet.2 On the one hand, life, and on the other death. Death, no
longer living, is not only a biological phenomenon but also a social one.
Social death does not necessarily have to coincide with biological death.
The loneliness of many older people and those who are dying in our
society abuts social death. Many of these people have to make do
without any significant relationships.3 In small-scale societies of hunters
and gatherers, like that of the Australian aborigines, social death or
exclusion is often more feared than physical death. On the other hand,
people are welcomed long before their birth into social life, as we see
in gifts of baby clothing and cuddly toys for the as yet unborn baby.
Many societies do not however view newborns as full human beings.
Social birth does not necessarily take place at the same time as physical
birth. The beginning and the end of life, as anthropologists remind us,
are viewed very differently in different cultures. They are therefore not
universal and natural facts, neither can western societies maintain that
social values play no role in pronouncing a person medically dead.4
The French ethnologist, Robert Hertz, sees death as a social event.
Instead of it taking place at a given moment in time, the transition
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niet meer functioneren of wanneer het lichaam tot ontbinding overgaat?
We denken vaak over de dood als een moment in de tijd dat vastgesteld
kan worden: Het tijdstip van overlijden. Over de definitie valt te twisten,
maar op een zeker punt wordt de grens tussen leven en dood getrokken.2
Aan de ene kant het leven, aan de andere kant de dood. De dood, nietmeer leven, is behalve een biologisch ook een sociaal verschijnsel.
De sociale dood hoeft geenszins samen te vallen met de biologische dood.
De eenzaamheid van veel ouderen en stervenden in onze samenleving
raakt aan een sociale dood. Ze moeten het vaak zonder betekenisvolle
relaties stellen.3 In kleinschalige jagers-verzamelaars samenlevingen, zoals
die van Australische Aborigines, is de sociale dood oftewel uitsluiting meer
gevreesd dan de daadwerkelijke fysieke dood. Anderzijds worden mensen
al voor hun geboorte verwelkomd in het sociale leven, zoals bijvoorbeeld
blijkt uit giften van kleertjes en knuffels voor de toekomstige baby. In tal
van samenlevingen gelden de pasgeborenen echter nog niet als volledig
mens. De sociale geboorte heeft niet noodzakelijkerwijs gelijktijdig met
de fysieke geboorte plaats. Het begin en einde van het leven, zo hebben
antropologen laten zien, worden in uiteenlopende culturen verschillend
opgevat. Ze gelden derhalve niet als universele en natuurlijke feiten,
evenmin als dat volgehouden kan worden voor westerse samenlevingen
waar de sociale waarde van een persoon een rol blijkt te spelen bij de
medische vaststelling van de dood.4
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M. Lock, Death in Technological Time:
Locating the End of Meaningful Life, Medical
Anthropology Quarterly 10(1996)4: 575-600.

R. Hertz, A Contribution to the Study of the
Collective Representation of Death, IN: Death
and the Right Hand (pp. 25-87, 117-171).
Glencoe, IL: The Free Press, 1960[1907]. Zie
ook E. Venbrux & P. Lemonnier (éds), Hertz
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De dood wordt door de Franse etnoloog Robert Hertz opgevat als een
sociale gebeurtenis. In plaats van een zeker moment behelst de overgang
van leven naar dood een geleidelijk proces dat met rituelen omkleed is.5
Allan Kellehear, hoogleraar sociologie aan de University of Bath, heeft laten
zien hoe in de loop van de geschiedenis van de mensheid dit proces ten
aanzien van de fysieke dood langzaam verschoof. In jagers-verzamelaars
samenlevingen had de overgang vooral na de biologische dood plaats
als een reis naar de andere wereld. Het nam vervolgens nog tijdens het
fysieke leven rond het sterfbed een aanvang in sedentaire agrarische
samenlevingen, met de goede dood (een vervuld leven) als ideaal, en
werd na het sterven verder voltrokken. In stedelijke omgevingen was hier
een steeds kleiner deel van de gemeenschap in betrokken en verschenen
professionals aan het sterfbed, met name bij de elite en de middenklasse.
Voortgezet in geïndustrialiseerde samenlevingen en in wat Kellehear het
kosmopolitische tijdperk noemt, verschoof de overgang van leven naar
dood praktisch geheel naar deze wereld. De erkenning van het sterven
was in de opeenvolgende perioden een zaak van de gemeenschap, een
kleine kring van familie en bekenden, die nog kleiner werd en professionals
insloot, dan van alleen nog de stervende zelf, en ten slotte door anderen
werkzaam in instituties en voor de overheid. De ontwikkeling verliep
aldus in de richting van een toenemende privatisering tot uiteindelijk
een medicalisering van de dood, verder verengd tot de dood als een

from life to death is a gradual process which is ritualized.5 Allan
Kellehear, professor of sociology at the University of Bath has shown
that historically people have slowly shifted this process in relation to
physical death. In societies of hunters and gatherers, that transition took
place primarily after biological death in the form of a journey to another
world. Thereafter, it commenced during physical life at the death-bed in
sedentary agrarian societies and formed a good death (a fulfilling life) as
an ideal, and upon death was further completed. In urban societies, ever
decreasing parts of the community became involved and professionals
made their appearance at the death-bed, particularly in the cases of the
elite and the middle class. While in industrialized societies, and in what
Kellehear refers to as the cosmopolitan period, the transition from life to
death has practically shifted entirely to this world. The acknowledgement
given to death was originally community based, then went on to be
celebrated in the intimate circle of the family and friends and became
even smaller with the use of professionals and has finally become solely a
matter for the person dying, together with those who work in institutions
and for governments. That development is one of increasing privatization
and has culminated in the medicalization of death; and narrowed down
to death as a matter of shame.6 In the Netherlands, more openness
appears to prevail about death.
What is interesting about Kellehear’s historical model is the gradual shift
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beschamende kwestie.6 In Nederland lijkt daar overigens meer openheid
over te zijn ontstaan.
Interessant aan Kellehear’s historische model is het geleidelijk opschuiven
van de overgang van leven naar dood, de wijziging in sociale status,
van grotendeels na tot voornamelijk vóór de fysieke dood. Het werk
van de historicus Philippe Ariès toont dat dit zich niet als een unilineaire
ontwikkeling voltrok,7 maar Kellehear geeft wel een grotere tendens aan.
Het verklaart de relatief beperkte tijdspanne die we nog voor rituelen na de
dood plegen te nemen.8 Deze vormen het sluitstuk van de overgang van
de gestorvene van de categorie van de levenden naar de categorie van de
doden.
PSYCHOLOGISERING VAN DE DOOD
In het klassieke model van rites de passage, geënt op kleinschalige
samenlevingen, behelst dit een overgang van de overledene van deze
wereld naar een andere wereld.9 De idee van een leven na de dood neemt
in de meeste religies een centrale plaats in. Volgens de antropoloog
Edmund Leach berust het op een verwarring van twee opvattingen over
tijd. Enerzijds kennen we herhaling, een repetitieve tijd, zoals bijvoorbeeld
van de seizoenen die steeds weer terugkeren. Anderzijds ervaren we het
verloop van de tijd als onomkeerbaar, bijvoorbeeld in ons ouder worden.
In religeuze denkbeelden worden deze twee belevingen van tijd door

of the transition from life to death, the change in social status, from what
was primarily after to what has primarily become before physical death.
The work of the historian Phillipe Ariès shows that this was not a linear
development 7 but Kellehear does provide us with a larger picture of the
general tendency. It explains the relatively limited time period we take for
rituals after death.8 Those form the closure of the transition of the dearly
departed from the category of the living to the category of the dead.
PSYCHOLOGIZING DEATH
The classical model of rites of passage, rooted in small-scale societies,
comprises the transition of the dearly departed from this world to
another.9 The idea of life after death occupies a central position in most
religions. According to the anthropologist Edmund Leach, it is based
on the confusion of two views of time. We all know about repetition,
and repetitive time, like the Seasons which always return. On the other
hand, we experience the passage of time as irreversible, for example,
in the process of our personal aging. In religious ideas, these two kinds
of experience are confused, according to Leach. The irreversible death,
the transition from life to death, is seen as reversible in the form of a
transition from death to (a new) life.10 A symbolic death and rebirth often
mark a change of social status in rites of passage: it reconfirms taking on
new status or a new position. Those rituals often go hand in hand with a
46

WAARHEEN LEIDT DE WEG? / WHERE DOES THE ROAD GO?

6

Kellehear, A Social History of Dying.

10
E. Leach, Two Essays concerning the
Symbolic Representation of Time, IN:
Rethinking Anthropology (pp. 124-).
London: Athlone Press, 1961.

7
P. Ariès, Western Attitudes Toward Death.
Baltimore: John Hopkins University Press,
1974; P. Ariès, The Hour of Our Death.
Harmondsworth: Penguin, 1983[1977]; P.
Ariès, Images of Man and Death. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1985.
8

Anders dan bijvoorbeeld hedendaagse
jagers-verzamelaars, zoals de Tiwi Aborigines
uit Noord-Australië: zie E. Venbrux, A Death
in the Tiwi Islands: Conflict, Ritual and Social
Life in an Australian Aboriginal Community.
Cambridge: Cambridge University Press,
2009[1995]; E. Venbrux, Les politiques de
l’émotion dans le rituel funéraire des Tiwi
d’Australie. L’Ethnographie 89(1993): 61-77.

11

VI

elkaar gehaald, aldus Leach. De onomkeerbare dood, de overgang van
leven naar dood, wordt derhalve als omkeerbaar voorgesteld in vervolgens
een overgang van dood naar (een nieuw) leven.10 Een symbolische dood
en wedergeboorte markeren vaak de verandering van sociale status in
rites de passage: het bekrachtigt het afstand nemen van de oude status
en het gaan bekleden van een nieuwe status of positie. Tevens gaan deze
rituelen in de regel gepaard met een overgang in de ruimte, een territoriale
passage, zoals ook in dodenriten pregnant tot uitdrukking komt.11
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Het klassieke model lijkt echter minder van toepassing op een groot deel
van onze hedendaagse samenleving.12 In de afgelopen halve eeuw heeft
de wijze waarop we in Nederland de meest cruciale rites de passage, die
rondom de dood, vormgeven belangrijke veranderingen ondergaan. Vanaf
de jaren zestig van de vorige eeuw begonnen velen de conventionele
en uniforme uitvaarten als een keurslijf te ervaren. Ze werden te stijf en
onpersoonlijk bevonden. De donkere rouwkleding begon te verdwijnen,
toespraken raakten op de overledene toegesneden en in toenemende
mate kozen mensen voor een uitvaart in besloten kring.13 Mensen namen
afstand van autoriteiten, ook religieuze, en de aandacht voor het zielenheil
van de overledenen maakte meer en meer plaats voor de rouwverwerking
door de nabestaanden. Ondanks de secularisering en individualisering werd
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strekte het verlangen naar een maakbare samenleving zich uit tot het
sterven, evenals over het leven wilde men de regie hebben over de dood.
Vanaf de jaren tachtig begonnen mensen te ijveren voor een actievere rol
in uitvaarten, die door het meer in eigen hand te hebben een persoonlijker
karakter zouden krijgen. Dit werd nog eens te meer uitgedragen door
extravagante uitvaarten en herdenkingsceremonies voor jonge mensen die
stierven aan hiv/aids. Hoewel aanvankelijk bedoeld voor voornamelijk doehet-zelf uitvaarten, nam de uitvaartindustrie het concept van de zogeheten
persoonlijke uitvaart tegen het einde van de twintigste eeuw over.
Inmiddels traden ook vrouwen toe tot de lang door mannen gedomineerde
bedrijfstak. Het aandeel van de crematies in de uitvaarten steeg. In
publikaties en advertenties kwam steeds meer nadruk te liggen op rituele
creativiteit, de uitvaarten dienden uniek, origineel en vooral persoonlijk
te zijn. Terwijl de rol van priesters en dominees tanende was, voorzagen
uitvaartondernemers en hier en daar ritueel begeleiders in afstemming met
hun klanten in de vormgeving van de laatste eer.
In het rituele vertoog ligt sindsdien het accent op de biografie van de
overledene. Het productieve leven is het project dat gevierd wordt;
gecelebreerd in toespraken, gememoreerd met persoonlijke symbolen.
Ondanks, of juist dankzij, de ontkerkelijking blijkt er de afgelopen jaren
een grote behoefte aan rituelen te bestaan. De socioloog Cas Wouters
brengt ze in verband met de effecten van de mondialisering en erosie

spatial transition, a territorial passage, as can be pithily expressed in rites
of death.11
11

The classical model seems less applicable to a large part of our
contemporary society.12 During the last fifty years, the way we shape the
most crucial rites of passage, those surrounding death have undergone a
complete transformation. From the nineteen sixties, many people started
to consider conventional and uniform funerals as unnecessarily restrictive.
They were thought to be too formal and impersonal. Mourning clothes
started to disappear, speeches became more and more customized to fit
the dead person concerned, and, increasingly, funerals became private
events.13 People distanced themselves from authorities, even religious
ones, and attention for the soul of the dearly departed gave way to more
and more attention paid to the survivors grief. Despite secularization and
individualization, death is still spoken about in whispers. Ideologically, the
need for social engineering to make society a better place expanded its
field to include death; as in life, people want to maintain their ability to
stage direct death too.
From the nineteen eighties, more and more people wanted a more active
role in funerals which were to become more personally arranged and
hence become more personal. This idea was most at its most extreme in
the extravagant funerals and memorial ceremonies held for young people
48

Van Gennep, The Rites of Passage.

12
B. Meyerhoff, Rites of Passage:
Paradox and Process, from: V. Turner
(ed.), Celebrations: Studies in Festivity and
Ritual (pp. 109-135). Washington, D.C.:
Smithsonian Institution Press, 1982; R.L.
Grimes, Deeply into the Bone: Re-Inventing
Rites of Passage. Berkeley: University of
California Press, 2000.

13
C. Wouters, The Quest for New Rituals
in Dying and Mourning: Changes in the We-I
Balance, Body and Society 8(2002)1: 1-27.

49

VI

ERIC VENBRUX

WAARHEEN LEIDT DE WEG? / WHERE DOES THE ROAD GO?

14

Ibidem.

15
J. Wojtkowiak & E. Venbrux,
Gedenkplekken in huis: hoe het ‘postself’
zich manifesteert rondom huisaltaren in
Nederland, IN: C. van Halen, M. Prins & R.
van Uden (red.), Religie doen. Religieuze
praktijken in tijden van individualisering (pp.
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who had died of HIV/AIDS. Although initially intended for what were
very much Do-It-Yourself funerals, the funeral industry adopted the idea
of the personal funeral towards the end of the twentieth century. Women
also joined the ranks of what had for long been a traditional male
bastion. Cremations increased in number. Publications and advertisements
placed more and more emphasis on ritual creativity; funerals were to
be unique, original and especially personal. While the role taken by
priests and ministers declined, funeral directors and occasionally ritual
counselors, in close collaboration with their clients, provided the styling
for the last obsequies.
Rituals and elegies have, since then, placed increasing emphasis on the
biography of the deceased. A productive life is a project deserving of
celebration; speechifying, accompanied by the use of personal symbols.
Despite or perhaps precisely because of the secularization of our society,
an ever greater need is felt for rituals. The sociologist, Cas Wouters
makes a connection between this and the effects of globalization and
the erosion of social cohesion. New rituals are seen as a means of coping
with uncertainty and as a way of publically acknowledging a sense of
belonging to a symbolic community. Silent marches and demonstrative
displays of grief for public figures are seen by Wouters as expression
of this.14 Funerals allow connections we have and want to have with
those around us and with the deceased to come to full expression.
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van de sociale cohesie. De nieuwe rituelen zouden aangegrepen worden
om de onzekerheid te hanteren, alsook om publieke erkenning van het
tot een symbolische gemeenschap te behoren te verkrijgen. Stille tochten
en demonstratieve rouw om publieke figuren ziet Wouters eveneens als
uitingen hiervan.14 In de uitvaarten komen de banden die we met onze
directe naasten en de overledene (willen) onderhouden prominent tot
uitdrukking. Meer nog dan bij een afstandelijke God, zoeken veel mensen
betekenis en zin in de sociale relaties met een kleine kring van verwanten
en vrienden. Op gedenkplekken, binnen- en buitenshuis, in rituele gebaren
en praktijken zoals “bidden”, kaarsen branden en grafgiften, en met
herinneringsobjecten houden we de betrekkingen met de doden ook na
de uitvaart levend. De overledenen zijn als het ware het aanspreekpunt
geworden.
In psychologische termen kunnen we spreken van het postume zelf dat
een symbolische onsterfelijkheid biedt. Het zogenoemde postself staat
voor hoe iemand na zijn of haar dood herinnerd wil worden, voorts krijgt
dit gestalte in de wijze waarop de overlevenden de betreffende persoon
herinneren. Het functioneert in een sociale context waar de relaties tussen
de levenden en de doden deel van uitmaken.15 Toch draait het hier met
een terugblik om het levensverhaal van de overledene, wie de persoon was
en wat deze deed, in plaats van het voortgaande lot in een andere wereld

More than with a distant God, many of us seek significance in our social
relationships with a small circle of friends and family. At places where we
allow ourselves the pleasure of reverie, at home or elsewhere, in ritual
gestures and practices such as prayer, burning candles and when placing
gifts on tombs, together with objects we revere, our relationships with
the dead remain alive after funerals. The dead become as it were the
objects of our thoughts.
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Psychologically we may speak of the posthumous self which maintains
symbolic immortality. This postself stands for how someone wants to
be remembered after his or her death and is also shaped by the way in
which survivors remember the deceased. It functions in a social context
where relationships between the living and the dead continue.15 But this
does revolve around who the deceased was, with hindsight on the part
of the survivors of the life-story of the deceased and what he or she did,
rather than a continued destiny of that person in some other world or
the hereafter. Attention has shifted from the other side to this side.16 The
symbolic immortality referred to above has a sell-by-date as it resolves
and dissolves in the mixture of memories of deceased.
Where the transition of the deceased to another world has become
less important or at least something which lacks delineation, the sense
of loss remains the most burning issue for survivors. The passage of
51

VI

ERIC VENBRUX

of hiernamaals. De aandacht is verschoven van gene naar deze zijde.16 De
symbolische onsterfelijkheid heeft ook een beperkte houdbaarheidsdatum,
want die lost op met het verscheiden van de herinnering aan de gestorvene.
Waar de overgang van de overledene naar een andere wereld van minder
belang is of onbestemd blijft, wordt de verlieservaring het belangrijkste
probleem van de overlevenden. De passage van de nabestaanden, hun
rouw, voert de boventoon. Zij zijn de eigenlijke dramatis personæ in
uitvaarten en herdenkingen die dan ook veelal met de term rouwrituelen
aangeduid worden. Belanghebbenden willen nog weleens suggereren
dat bepaalde rituele handelingen goed zijn voor de rouwverwerking.
Deze beweringen worden zelden met bewijs gestaafd.17 Zoveel kan en
mag, dat keuzes soms moeilijk te maken zijn. Een memorabele uitvaart
heet persoonlijk te zijn. In hun boek Hoe zou jij het willen? Persoonlijk
afscheid nemen van je dierbare geven Ton Overtoom en Hermien
Embsen een leidraad.18 Rondom de verwerking van het verlies is een
hele industrie ontstaan. Boeken en verslagen van ritueel begeleiders en
ervaringsdeskundigen zijn er te over. Het laatste ook met betrekking
tot levensbedreigende ziekten. Vroegere diagnoses, succesvollere
behandelmethoden en een verhoogde levensverwachting geven mensen
meer ruimte om te anticiperen op de dood. De uitvaartindustrie spint
er garen bij door klanten te werven met een uitvaartplanning met een
persoonlijk stempel waarvan en waarvoor men zich kan verzekeren. In

the survivors, their grief, carries the funereal melody. They become the
dramatis personae of funerals and memorial services who are frequently
referred to with the term mourning rituals. Interested parties sometimes
suggest that certain rituals are beneficial for coping with grief. Those
suggestions are rarely substantiated.17 So much is possible and may in
fact be part of a funeral that choices are difficult to make. A memorable
funeral is supposed to be a personal one. In their book “How would you
like it? Saying your loved one farewell in a personal way”, Ton Overtoom
and Hermien Embsen provide guidelines.18 Dealing with loss has become
an industry. Books and reports of ritual counselors and people with a
great of deal of experience in the field of funerals do well and are many
in number. There are even publications devoted to life-threatening
diseases. Early diagnoses, more successful methods of treatment and
increased life expectancy all make people more aware of the greater
lee-way they have to deal with and anticipate death. The funeral industry
profits by acquiring customers using funeral planning with a personal
touch, together with insurance specially designed for the purpose. To the
extent those wishes are many years later still those in place and cohere
still with those of the survivors are issues which are difficult to chart. But
acknowledging personal identity and significant relationships with others
seems to be the goal, and the impression is sometimes even given that
after death social connections with the deceased are emphasized which
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hoeverre die wensen vele jaren later nog actueel zijn en met de verlangens
van de nabestaanden stroken valt moeilijk te zeggen. De erkenning van
een persoonlijke identiteit en betekenisvolle relaties met anderen lijkt
nagestreefd te worden, soms ontstaat zelfs de indruk dat na de dood
sociale banden met de overledene benadrukt worden die er bij leven
bij in schoten. Het beklemtonen van de rouw, de rol die rituelen in de
verwerking ervan toebedacht krijgen, en de relaties die met de gestorvenen
geconstrueerd worden duiden op een psychologisering van de dood.

19

in life were perhaps not all they might have been. Emphasizing grief,
the role attributed to rituals in the process of mourning, as well as the
relationships with the deceased all point to the psychologizing of death.
CURRENT MARKET CONDITIONS
Soul-searching is part of current funeral market conditions. Gary
Laderman points out in his history of the American funeral industry
that the last picture, seeing the embalmed body of the deceased was
propagated by the industry as being in the interests of dealing with
grief. The reasons given are not very compelling in his view and quasitheological by nature.19 In organizing the funeral industry and its
marketing, the United States takes a prominent role. In the Netherlands,
measures are currently being taken to introduce a less stringent form of
embalming.
What is remarkable is that many of the women who during recent years
have joined the funeral industry have done so by leaving health care.
They get job satisfaction from their work. But female funeral directors
and ritual supervisors combine their ideals with commerce. Innovations
in the sector, the array of goods and services that are part and parcel of
the so-called personalized funeral, are partly driven by competition; and
economics. Major parties want to enlarge their market share. They like to
take on new concepts which are gaining in popularity. At the beginning
54
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VERMARKTING
Zielkundige overwegingen behoren inmiddels tot het domein van de
funeraire markt. Gary Laderman wijst er in zijn geschiedenis van het
Amerikaanse uitvaartwezen op dat de “last picture”, het zien van het
gebalsemde lichaam van de overledene, door de industrie gemotiveerd
wordt als van belang voor de rouwverwerking. De aangevoerde redenen
zijn naar zijn oordeel niet echt overtuigend en quasi-theologisch van
aard.19 In de organisatie van het uitvaartwezen en de marketing hebben de
Verenigde Staten een leidende rol. In Nederland worden voorbereidingen
getroffen om een mildere vorm van balseming, de thanatopraxie, te
introduceren.
Het valt op dat veel van de vrouwen die in de afgelopen periode tot de
uitvaartbranche zijn toegetreden afkomstig zijn uit de zorg. Zij putten

of the twenty first century, competition increased and intensified when
for a few years an unexpected decrease in the number of deaths took
place. No unexpected increase in life expectancy had been factored
into the business plan. Funeral insurance companies compete with one
another to acquire the business of the one remaining part of the Dutch
population (of about one third) that still does not pay premiums for such
insurance. Young people in their prime frequently figure in advertising
campaigns.
This has a certain parallel with recording special moments in life on
film or photograph. Recordings of a funeral are, it is true, not as yet
standard practice but they are beginning to be seen. Entrepreneurs make
professional, biographic films by compiling footage taken during the life
of the deceased specifically for viewing at the funeral. A background
of a beach, a water-fall or a cloud studded sky, please choose, we see a
portrait of the deceased which then fades. Religious ideas which might
be part of this remain unarticulated. This also applies to the small-scale
rituals and gestures such as releasing white balloons or white doves
which rise into the atmosphere. Nature and our own lives inspire us
as do many elements taken from other religious traditions: ranging
from dream-catchers, putting pebbles on graves, offerings of food and
beverages, etc. to cremations on an open pyre and scattering ashes on
open water. The open days held by crematoria and funeral homes not to
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voldoening uit hun werk. Tegelijk dienen de uitvaartonderneemsters en
ritueel begeleidsters hun idealen te combineren met een commerciële
bedrijfsvoering. Innovaties in de sector, het aanbod aan diensten en
producten verbonden met de zogenoemde persoonlijke uitvaart, worden
voor een deel gedreven door de concurrentie op het economisch vlak.
Grote partijen willen hun marktaandeel vergroten. Ze nemen nieuwe
concepten die aanslaan graag over. Aan het begin van de eenentwintigste
eeuw intensiveerde de concurrentie toen er gedurende een paar jaar
een onverwachte daling in het aantal sterfgevallen plaats had. Met
een onverwacht toegenomen gemiddelde levensverwachting was in de
businessplannen niet gerekend. Uitvaartverzekeringsmaatschappijen
strijden om het laatste deel van de Nederlandse bevolking (van slechts een
derde) dat nog geen premies afdraagt. In de reclamecampagnes figureren
jonge mensen in de bloei van hun leven.
Het heeft een zekere parallel met het vastleggen van bijzondere momenten
in het leven op foto en film. Reportages van een uitvaart zijn weliswaar
nog geen staande praktijk, ze hebben wel al ingang gevonden. Ook
zijn er opkomende bedrijfjes die professionele biografische filmpjes van
overledenen samenstellen voor bij uitvaarten. Tegen een achtergrond van
het strand, een waterval of de wolken, geheel naar keuze, zien we het
portret van de dierbare verschijnen en verdwijnen. De religieuze noties
die hierin schuilen blijven onuitgesproken. Dat geldt ook voor kleine
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rituele gebaren, zoals met ballonnen of witte duiven die ten hemel stijgen.
Behalve aan de natuur en het eigen leven ontlenen we inspiratie aan
elementen uit diverse religieuze tradities: van droomvangers, het leggen
van steentjes op de graven, het offeren van voedsel en drank tot crematies
met een open vuur en asverstrooiingen in open wateren. Open dagen van
crematoria en uitvaartcentra, en niet in het minst de publiek toegankelijke
uitvaartbeurzen, beogen mensen vertrouwd te maken met het scala
aan mogelijkheden. Niet alleen uitvaartondernemers laten zich van hun
beste kant zien, ook toeleveranciers bieden hun diensten en koopwaar
aan. Steenhouwers, bloemisten, funerair sprekers, ritueel begeleiders,
rouwtherapeuten, sieradenmakers, kistenfabrikanten, urnenbakkers en
weefsters van lijkwaden behoren tot deze entourage. Producten van
tuincentra, zoals beeldjes en andere snuisterijen, tooien de graven en
urnengraven, die onmiskenbaar in opmars zijn. In hun gelijkenis met
de decoratie van tuintjes in de populaire consumptiecultuur stralen ze
aandacht uit.20 Het zijn liefdevolle blijken van dat de overledenen nog tot
het leven van de nabestaanden behoren.
Hans van Houwelingen observeert dat er op een uiterst efficiënte wijze met
de dood wordt omgegaan. Grafrechten komen na tien tot twintig jaar te
vervallen.21 Die omloopsnelheid staat haaks op de hardstenen grafzerken
die de tand des tijds kunnen trotseren. Er zijn eigenlijk geen rituelen die
het ruimen van een graf markeren, stelt Van Houwelingen vast.22 Twee

forget the specially convened public trade fairs are intended to acquaint
the public with a entire array of possibilities and it is not only providers
of funerals which offer their goods and services as their suppliers also
show and praise their wares. Masons, florists, eulogists, ritual specialists,
grief therapists, jewellers, coffin manufacturers, urn-makers, weavers of
corpse-robes or shrouds, they are all on parade. Garden centre products,
such as statues and other decorative objects are also increasingly used
to accessorize graves and urns. Resembling the manner in which garden
design has entered popular consumer culture, such features compete
with one another for attention.20 Those things are loving signs that the
deceased continues to belong to the lives led by survivors.
Hans van Houwelingen observes that death is dealt with extremely
efficiently. The rights to remain buried expire after ten or twenty years.21
A turn around rate which contrasts distinctly with the gravestones
which can withstand the test of time. There are no rituals which mark
exhumations, states Van Houwelingen22 Two survivors I spoke with
decided to make the gravestone of their parents available for the project
as extending burial rights and positioning the urn containing the ashes of
the other parent in that grave would otherwise have cost five thousand
Euro. That was thought to be too expensive. They thought themselves
fortunate that the gravestone could be assembled as part of the art
exhibit.23
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nabestaanden die ik sprak, besloten om de grafzerk van een van hun
ouders voor het project beschikbaar te stellen, want het verlengen van de
grafrechten en het plaatsen de urn met as van de andere ouder in het graf
kwam uit op 5000 euro. Dat was hun te kostbaar. Ze prezen zich gelukkig
om de zerk in het kunstwerk ondergebracht te hebben.23
De kritiek op de vercommercialisering van de dood is niet nieuw.24
De eerder genoemde Laderman merkt op dat hierin te gemakkelijk
voorbij gegaan wordt aan de culturele behoeften van de klandizie.25
Handelsgoederen, zoals de doodskist of knuffels en beeldjes op de
graven, krijgen in de context van de dodencultus een andere betekenis,
komen apart te staan van economische transacties en zijn derhalve geen
handelsgoederen meer. Demonstratieve consumptie, en de geschiedenis
laat zien dat de dood in dit opzicht geenzins de grote gelijkmaker is, kwam
ook voor in dodenriten in een jagers-verzamelaarssamenleving als die van
de Tiwi (bewoners van eilandengroep bij Australië) voordat ze geld kenden.
In tegenstelling tot Japan, waar volgens Hikaru Suzuki de uitvaartindustrie
in de hedendaagse commerciële uitvaarten mensen ontmoedigt om
zelf een actieve rol te spelen in de vormgeving ervan, poogt diezelfde
industrie in Nederland dat juist op alle mogelijke manieren te stimuleren.
De zogenoemde persoonlijke uitvaart maakt de vermenging van de
diepmenselijke ervaring van dood en verlies met commercie verteerbaar.26
De grote uitvaartorganisaties ontplooien initiatieven om ook grip te krijgen

Criticism of the commodification of death is nothing new.24 The
aforementioned Laderman commented that scant attention is paid to the
cultural needs of customers.25 Trade goods, like coffins or cuddly toys and
statues on graves, attain another significance in the context of the cult
of death and are set apart from economic transactions and cease being
trade goods any longer. Demonstrative consumption, and history shows
us that death is in no way the great equalizer, was also part of death
rites in hunter-gatherer societies such as that of the Tiwi (the inhabitants
of Bathurst and Melville Islands, north of Australian coast) prior to the
introduction of money into that society. In contrast to Japan, where
according to Hikaru Suzuki the funeral industry discourages people from
taking an active role in shaping funerals which are currently commercially
arranged, that same industry in the Netherlands is trying to encourage
active design of the ritual in all kinds of different ways. The so-called
personalized funeral makes the mixture of a deeply personal experience
of death and loss and commerce more acceptable.26
Major funeral organizations are developing initiatives to obtain greater
control on burgeoning forms of community memories of the dead.
This fits in well with the spirit of the times in which social values are
regaining importance and hence our need to remember the deceased as
individuals but do so collectively. Manifestations shape this requirement
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op ontluikende vormen van gemeenschappelijk herinneren van de doden.
Het past bij de tijdgeest waarin sociale waarden opnieuw veld winnen,
zodat we de overleden dierbaren als individuen in collectief verband
willen gedenken. De manifestaties geven vorm aan dit verlangen nu de
macht van religieuze instituties en de daaraan verbonden specialisten om
geloofsinhouden voor mensen te definiëren drastisch is afgenomen.27 Ze
suggereren de dood te overstijgen door een lotsverbondenheid van de
overlevenden, die met de dood van afzonderlijke individuen in het reine
trachten te komen. Al scheppen deze herdenkingen voor de betrokkenen
de mogelijkheid om zich in gedeelde smart vereend te voelen, ze verwijzen
waar het de dood aangaat terug naar het leven. Biedt het kunstwerk van
Hans van Houwelingen een uitweg om aan die omhelzing van het leven te
ontsnappen en onbevangen bij de onontkoombare dood stil te staan?
WAARHEEN LEIDT DE WEG?
‘Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen’ is een
monument voor de dood zonder weerga. Het zerkenpad over de
geschutswal bij het Kunstfort bij Vijfhuizen werpt een dijk op tegen de
“oplettendheidsvernietiging” die de filosoof Bernhard Stiegler in de huidige
consumptiecultuur en massamedia ontwaart. De door Stiegler onderkende
“psychomacht” houdt volgens zijn collega Jean-Pierre Wils ook het
Nederlandse uitvaartwezen in zijn greep, hetgeen gepaard gaat met

as the power previously held by religious organizations and the specialists
connected with them to define religious content has declined drastically.27
The suggestion is made that death can be overcome by survivors
connecting with one another and coping with the death of individuals.
Even if such memorializations do create a means by which those involved
share their pain and feel at one with one another, they signpost the way
death returns to life. Does the art work made by Hans van Houwelingen
offers a means of escape from embracing life and pausing to reflect in
innocence on the inevitability of death?
WHERE DOES THE ROAD GO?
“A short-cut, taken but not by death”, is an incomparable monument
for death. The gravestone path, which breaches the artillery wall of
the Vijfhuizen Fort, forms a dike against the destruction of alertness,
which the philosopher, Bernard Stiegler identifies in contemporary
consumption culture and the mass media. The psycho-power which
Stiegler acknowledges also applies, according to his colleague Jean-Pierre
Wils, to the Dutch funeral industry, which in turn goes hand in hand with
cultural amnesia. In the reinvention of rites of death he sees some signs
of resistance, but Wils doubts that volatility and subjectifying death does
justice to the rituals which are deeply rooted in traditions and which are
intended to form a means of slowing down.28 Van Houwelingen’s short59
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“cultureel geheugenverlies”. In de heruitvinding van dodenriten ziet hij een
teken van verzet, maar Wils betwijfelt of de vluchtigheid en subjectivering
voldoende recht doen aan het ritueel dat in traditie geworteld dient te zijn
en behoort te vertragen.28 Van Houwelingen’s sluiproute trekt hier een
streep, want hij brengt in een oerhollands landschap de aandacht voor de
dood terug.
De sluipweg van Van Houwelingen maakt de dood tastbaar in zijn
afwezigheid. De fysieke plek had nimmer de beoogde militaire functie en
bleef onverstoord door de dood. Het landschappelijk gezien harmonieuze
plaveisel van hergebruikte zerken stelt de fortificatie in het teken van een
bespiegeling op de dood. De hardstenen grafbedekking vervult een nieuwe
functie, onttrokken aan daadwerkelijke graven geeft het een denkbeeldige
ruimte aan de dood die de korte termijn en het economisch nut overstijgt.
Een wandeling over het pad, geschakeerd in zijn samenstelling, nodigt
uit tot oplettendheid. De reeks van stenen op de hoogte met zicht op de
einder roept de grote afwezige op. Tegelijk ademt de sluipweg rust. De
kunstenaar heeft met grote klaarheid zijn denkbeelden vertaald in een
ritueel, een ode aan de eeuwige dood. En het ritueel werkt.29
In zeker zin voltrekt zich hier een omgekeerde ramp, omdat we ons
niet direct met de slachtoffers van magere Hein hoeven te identificeren
en de jachtige cultus van de dood kunnen ontstijgen. De rituele ruimte
staat buiten tijd en plaats. De weg van de ongekende dood leidt tot

cut sets a mark in the ground as he has re-positioned the focus on death
right into traditional Dutch landscape.
The short-cut of Van Houwelingen makes death tangible in its absence.
This physical location never performed according to its intended military
function and remained undisturbed by death. The paving which seen in
terms of landscaping seems harmonious, is made of recycled gravestones
and sheds light on the fortification as a site where death can be
pondered. The gravestones have a new function; taken from their original
graves they form an imaginary space in which death transfigures itself
on the short-term and exceeds economic utility. A walk along the path,
varied in its composition, invites us to remain alert. The series of stones
placed at a height and with a view of the end calls upon the absent
major player. At the same time, the short-cut is tranquil. The artist has
translated his mental images into a ritual with great clarity; an ode to
eternal death. And the ritual works.29
In a certain manner, a disaster plays itself out here in reverse because we
do not have to identify directly with the victims of the Grim Reaper and
the hurried cult of death can be refrained from. The ritual area stands
outside time and space. The road to unknown death results in deep
thoughts. What is it all about? What is permanent? Why do we ignore
death? Which meaning can be given to death? It continues the tradition
of contemplating death we know from the Middle Ages, brought about
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overdenkingen. Wat doet er werkelijk toe? Wat is blijvend? Waarom
gaan we aan de dood voorbij? Welke betekenis kunnen we aan de
dood hechten? Het haakt aan bij een traditie van contemplatie op
de dood vanaf de middeleeuwen, teweeggebracht door plaatsen
waar de dood bespeurbaar was. Een hoogtepunt vormde de middenachttiende eeuwse blootlegging van Pompeii, het stadje nabij Rome dat
in de eerste eeuw rampzalig onder een stroom van lava bedolven was.
Ramp- en andere vormen van thanatoerisme behelzen een directe of
symbolische confrontatie met de dood, maar ze nopen in de sensationele
en commerciële vormen niet echt tot concentratie.30 De min of meer
industriële verwerking van de doden op moderne begraafplaatsen lijkt
evenmin inspirerend.31 De dood heeft rust nodig. Schreeuwerigheid en
opsmuk kunnen achterwege blijven. Dat maakt de unieke ‘Sluipweg,
waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen’ tot een zegen.

29
In de woorden van Wils: “De geldigheid
van een ritueel is afhankelijk van de
overtuigingskracht van de opvattingen die
het tot uitdrukking brengt, maar ook van
de esthetische kwaliteit van de expressieve
middelen die worden ingezet.” Ibidem, p.
133.
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by proximity to places where death could be sensed. A high-point of this
was the mid-eighteenth century excavation of Pompeii, a small town
near Rome, which in the first century after Christ had been disastrously
inundated under lava as well as other forms of disaster or thano-tourism
which include a direct or symbolic confrontation with death but in their
sensational and commercial forms do not require us to concentrate.30
The processing of death, which is more or less industrial in modern
cemeteries, seems equally lacking in inspiration.31 Death needs peace.
Loud gestures and heavy decoration can also be left out. This makes “A
short-cut, taken but not by death”, the work of Hans van Houwelingen
exhibited at the Vijfhuizen Fort unique and a blessing.

29
In the words of Wils: The validity of a
ritual depends on conviction strength of the
conceptions which it brings to expression, but
also of the aesthetic quality of the expressive
resources which are deployed.
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Sluipweg, waarlangs de dood heeft weten
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gerealiseerd door Kunstfort bij Vijfhuizen met
steun van:

Gemeente Haarlemmermeer, Fonds BKVB
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