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Vond ik ontroerend. Staan ze daar hun regels op
te zeggen voor een dode die het toch niet hoort.
Zonder publiek, geen applaus, alleen de dichter
bij een kist. Veel humaner kan een daad niet zijn.
Schitterend eerbetoon aan de beschaving.
- Auke Kok in het Parool van 7 november

De eenzame uitvaart
De Alleen al in Amsterdam sterven per jaar zo'n vijftien mensen in
volstrekte verlatenheid. Team Uitvaarten van de gemeente Amsterdam
verzorgt hun uitvaart. Woensdag 20 november 2002 las F. Starik –
toen stadsdichter van Amsterdam - een gedicht voor tijdens de
uitvaartdienst voor een eenzame dode. Het was een idee van dichter
Bart F.M. Droog. Starik was daarmee de eerste dichter van dienst van
wat in 2006 Stichting De Eenzame Uitvaart zou worden. Vanaf die
eerste keer in 2002 krijgen eenzame overledenen in Amsterdam
bijzonder saluut. In januari 2013 vond de 157ste eenzame uitvaart
plaats in Amsterdam. Inmiddels gebeurt dit ook in andere steden.

Dichters van dienst
De groep dichters van Stichting De Eenzame Uitvaart werd door Starik
de Poule des Doods genoemd. Museum Tot Zover brengt als eerbetoon
aan dit bijzondere fenomeen de bijzondere fototentoonstelling Dichters
van dienst. De expositie bevat fotografie, poëzie en interviews met drie
dichters. Er zijn geprinte teksten en audiofragmenten. U ziet unieke
foto's van een eenzame uitvaart en een serie portretten in woord en
beeld van F. Starik, Maria Barnas en Menno Wigman. Zij spreken zich
uit over het schrijven voor een eenzame onbekende. Poëzie als luikje
naar de dood.

Bianca Sistermans
Fotograaf Bianca Sistermans volgde F. Starik tijdens zijn
stadsdichterschap. Zij portretteerde drie dichters en een eenzame
uitvaart. Niet digitaal, maar analoog in zwart-wit, met een Hasselblad
camera. De loepzuivere en haarscherpe afdrukken zetten zich vast op
het netvlies van de kijker.

Hester van Hasselt
Hester van Hasselt interviewde de dichters over de rol van de dood in
hun leven, in hun werk en in het bijzonder in het schrijven voor de
Eenzame Uitvaart. Zij beschrijft sober en indrukwekkend wat het is om
dichter van dienst te zijn. De confrontatie met een dode waar je
eergisteren nog geen weet van had en vandaag een gedicht voor schrijft,
dat je morgen bij de uitvaart voor zult lezen.

1 / Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover – Nieuwsbrief nr. 56 januari 2013

Het fenomeen breder belicht
Het tienjarig jubileum van de Poule des Doods is op 23 oktober gevierd
in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Tijdens het Nederlands Film
Festival in Utrecht is de documentaire Poule des Doods in première
gegaan. De film van Astrid Bussink was op televisie te zien op 13
november in het Uur van de Wolf. Producent Zeppers Film stelde een
fragment beschikbaar voor de expositie in Tot Zover. De dvd van deze
film is te koop in de museumwinkel.

Sporen
Team Uitvaarten van de gemeente Amsterdam organiseert de uitvaart
van mensen van wie de nabestaanden dat niet kunnen. De leden van het
team betreden de woning van de overledenen en documenteren hetgeen
ze zien met foto’s. Documentairemaakster Astrid Bussink stelde uit de
vele honderden foto’s de serie Sporen samen. Een selectie hiervan is te
zien in de Tuinzaal van Museum Tot Zover.

Boekjes
Bij de tentoonstelling hoort een mooi boekje met foto’s, interviews en
gedichten. Het boekje werd gemaakt door Bianca Sistermans en Hester
van Hasselt. In de museumwinkel is het te koop tegen de gereduceerde
prijs van € 2,50. Van de hand van F. Starik verschenen twee boeken
over de eenzame uitvaart (Uitgeverij Nieuw Amsterdam). De laatste
heet Een Steek diep en is te koop in de museumwinkel.

Steun
De expositie Dichters van dienst kwam mede tot stand dankzij de steun
van bedrijven en organisaties die Stichting De Eenzame Uitvaart een
warm hart toe dragen: DELA, DFW Europe, Voogt Graaftechniek,
Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, Stichting Humanistische
Uitvaartbegeleiding, Uitvaartverzorging Myosotis, Uitvaartverzorging
Van Vuure, VCN – audiovisueel partner van de uitvaartbranche.
Dichters van dienst - over de eenzame uitvaart is een project van
Hester van Hasselt (tekst) en Bianca Sistermans (fotografie). Te zien in
Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover tot en met 24 februari 2013.

Afmelden via info@totzover.nl
Hoofdsponsors en sponsors van Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover:
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