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Jonge ontwerpers bieden steun bij verlies
Een website om zelf een grafmonument te ontwerpen of een inspiratieboek
met uitvililrtid~n. En wat te denken van een diamantnililld uit crematie-as?
Het zijn concepten en producten van een nieuwe generatie ontwerpers die, zo
hopen ze, het verdriet van de nabestaandl!n wat verzachten.
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In onl\l>'erpen van aamenb.ndidaten van de
Design Academy in Eindhoven stilat moml!Dteei
het 'welzijn van d~ m~ns van d~ wiq; tot aan bet
graf' centraal. Dat schrijft trendwiitchc:r en voor·
zitter van bet acad~mi~bestuur, Lidewij Eddkoort,
in de gradUDlion<a14logw 2005. Veel nietn'<'l!
ontwerpen voor huis, tuin ~n kn1ken. oude en
handvaardige technieken en sculpturale vormen
van kleding. 'Het is echt~r ook', zegt Edelkoort,
'~n moment van buinning en rdIectie, van
nadenken over !evw, dood en vergankelijkheid;
O'Ier gebruiken om volop t~ lev~n ~n rituelen om
uit te varen en te rouwen.'
De thema's dood, uitvailtt en rouwverwttking lij.
ken voor jonse, dynamiscb~ en crratieve ontwer·
pers g~n voor de hand liggende ond~.
Toch hebben vier van de ~indUim~nk:andidaten
zich daar intensi~f m~ beziggehouden. Met
intrigerende concepten ~n verrassend vonngegeven producten ills resultilat.

Ontwerp zef(een grafsteen
Krisrian lIlln Ku!}l is net 26 gN'Ordm en hij is dit jaar afgestudeerde aan de Design Acadm1ie. Hij bedacht ~ manier
waarop n.abe:!wncie:n, via internet, ttlf eten grafmonument

kunnen ontwerpen.
-Het begon met het omiijden van mijn vader in 200]. Toen
heb ik zelfzijn grafstm1 ontworpen en gemaakt. Ik wilde
iets :Inders dan een brok nwmer met gouden letters.·
Nabestaanden hebben te Wt'inig invloed bij het laten nuken
van een gnfsteen, vindt de jonge ontwttper. -Ab ienund
overlijdt ga je naar een stenenwinkel. Of lUaf «-n kunstenaar.
mau ook zo'n kunstenaar wil toch vooral rijn eigen ding
doen. Wat ik voor mijn vader ~akt heb, w.I.$ ook niel echt
vernieuwend. maar ik merkte wd eht het mij in die periode na

zijn dood heel erg hielp om eraan Ie werken. Gewoon leJclc.er

Schrijftol uit crematit-

bezig zijn en af en I~ aan hem denken. Dal hidp me bij het

u. Merel van Tellingen

verwerken van het verlies. ~
Die ervaring wil hij ook voor andere mensen mogeJijk maken.
·Ook voor mensen mei tw~ linkerhanden.- H~t resultilat is
~n int~m~tsit~ wa.arop nabestaand~n ~n grafmonum~nt
kunn~n 'opbouw~d uit I~tt~rs, cijf~rs, omam~nt~n ~n andere
vonnen. M~t elkaar vonnen die d~ment~n ttIl 'boom', als
t~k~n van ni~uw leven op het graf. Daarna kan het ontwerp
worden best~ld en uit ~n gekozen materiaal worden vervaar·
digd.
Van Kuijk: -Ik stel me voor dat je met d~ hele familie rond
de computer stilat ~n m~t z'n all~n aan het ontw~ bent.
Het f~it dat ~r straks, als wtste ttt, iets stut dat i~ zelfh~bt
ontworpen, iets moois waarvan je d~nkt dat d~ overledene er
blij m~ is, dat maakt het gemakkelijker om met je verdriet om
te gaan. Daardoor is het ook leuker om af en toe naar de begraafplaats t~rug t~ gaan. Er staat iets stut dat j~ u:lf gemailIet

(merelvantelehotmail.com)
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Zelf etn prsteen ontwerptn. Kristian van Kuijk.
(maiJeontwerpjmgengraktemnl • www.ontwerp;ettgengrakteen.n~

Een tweede leven uit crematie-as
Wat kun te d~n met d~ stoffen di~ O'o'eTblij\o'l!n na een aema·
ti~? Dat was de vraag die MmI VGn nllirIfFJ zich stelde_ Als
25-jarise dochter van een uitvurtondernerner was het onder·
werp h.a.ar nia vreemd.
Bij het cmneren worden alle niet-natuurlijke stoffen in een
lichaam gerecycled en na het w:rbranden van de rm houdt
;e koolstof ow:r en mineralen. Van T~llingen dacht na over
wat ;e met die materialen 'ZOU kunnen doen. Zij ontwierp een
schrijftol, genuakt met grafiet uit de koolstof en een krijtsW.f.
TWee voor.w:rpen di~ volgens de maker stamend kunnen zijn
www.uitva.artmedia_com

voor de nabestaanden. -Door ~r mee te teken~n
of te schrijv~n, start j~ weer i~ts op ~n krijgt ~n
overledene ~n tweed~ leven. J~ kunt, met d~
over1ed~n~ in gedacht~n, iets nieuws crdr~n.·
T~n zij tijd~ns haar onderz~k binn~n d~
uitvaartbranche hoord~ dat het mogelijk is uit
ae.mati~·a.s ~n diamant te maken, kwam zij op
de gedacht~ ~n plat~nspeler ~ ontw~rpen met
~n naald van diamant, gefabriceerd uit de a.s van
~n overledene. Van T~llingt:n; -Daann~ leun te
dan bijvoorbttld ttIl plaat draaien met de stem
van d~ overledene:
Het klinkt misschien wat bizar. ma..ar d~ gedacht~
~rachter is onmiskenbaar positief. ~Ik bn niet
voor andere mensen spreken. ma..ar voor mezelf
vind ik het ~n mooi id~ om als bet ware terug
I~ komen als een potlood wurmee iemand ~n
mooi ~baa.l bn schrij\o'l!n. Beter dan dat ~
roon afgelopen is als te ~eerd bent.De studierichting van Van Tellingen is •Man
aM wdl-bdng' . Zij is uvan overtuigd dat haar
produet~n~n bi~ leveren aan bet welzijn

An1ldia HtmUnI (23 jaar) komt oorspronk~liik uit EriG en het
.!:kin itlseatnbod:, het ~kend~ boek van God.frWl Bomans. -Het
idee dat iemand die begraVl!D is. door wonnen wordt opgegeten. dat vind ik luguber.Zij deed op internet en door bczoe:ken aan uitvaartondernemen ~n de uitvaartbeun uitgebreid onderzoek naar alles wat
met uitvaart t~ maken heeft. Zo kwam zij ook in contact met
het Z.....-eedse bedrijfPromeua dat buig is met hetontwikketen van het vriesdrogen.
-Ze vertelden me daar dat ~r nog geen va-pakking is voor
het poeder dat na het vriesdrogen overblijft. Dus daar h~b ik
een oplossing voor bedacht; ~n burial cocoon, semuJct van
zetmeel, een stof die - net als het poeder - binnen ttIl korte
tijd ~gaat. - Belangrijk vond Hermsen dat ook d~ vorm Viln
d~ cocoon aansloot bij het concept 'W'Uggf:ven aan d~ natuur'.
Daarom zocht zij in biologieboeken naar vormen uit de natuur
en kwam terecht bij plant~nzaden.. -Zaden zijn het begin van
een natuurlijke cyclus. Uit~indelijk koos ik voor het zaadje
Viln het ~.mij.niette. Di~ vorm h~b ik gestil~rd tot mijn
burial cocoon.·
De jong~ ontwerpsl~r vindt het noodzakelijk dat je bij th~ma's
als dood en uitvaart ~n product maalet dat voor
d~ m~t~ mensen acceptabel is. -J~ kunt wel
een kist maken met a1I~r1ei lichtjes en toestand~n, maar <bt schrikt m~ns~n af. Zt:k~r voor
m~nsen di~ mili~ubewust leven is dit toch ~n'
mooi id~.·
Burial Cocoon. Anneli6 Hermsen.
(annelies.hermsen@gmail.com)
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De vorm van een vl!rgeet·me-nil!t.zaad;e
De inspirati~ voor het ei.ndenm~nproj«t van
www.uitvaartmedia.com
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