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In Marokko bevalt slechts de helft van de vrouwen in het ziekenhuis. Van het aantal bekende 
bevallingen sterft één op duizend moeders in het kraambed. In dit soort afgelegen streken liggen de 
kaarten nog anders. Moeders bevallen bijna altijd thuis met de hulp van familie of van een 
traditionele vroedvrouw. Ik ontmoet Fatima Araqi, een heel bijzondere vroedvrouw uit Tabarkharcht, 
een dorpje op twee uur rijden van Ait Mraw. ‘Ik heb in de afgelopen twintig jaar driehonderd 
kinderen op de wereld helpen zetten.’ Fatima zegt het niet zonder trots. De mooie, gerimpelde 
Berbervrouw met blauwe kohl is bekend in de hele vallei en wordt alom gerespecteerd. ‘Er zijn zelfs 
vrouwen die jaren later nog altijd naar mij komen met hun kinderen om ze me te tonen. “Kijk, 
Fatima, dit zijn jouw kinderen”, zeggen ze dan.’ Het doet haar glimlachen. Fatima is er trots op dat ze 
een Berbervrouw is. Ze is helemaal doordrongen van haar cultuur en achtergrond. ‘Berbervrouwen 
naar een ziekenhuis krijgen is niet gemakkelijk’, beseft ze. ‘Onze traditie zegt dat we thuis moeten 
bevallen. Wij leven in harmonie met de natuur, ook als we een kind krijgen. In veel gevallen lukt dat 
ook en dat sterkt de vrouwen en de families in hun overtuiging. Maar als er complicaties zijn, moeten 
ze naar het ziekenhuis. En dan beginnen de problemen: ze wonen in afgelegen dorpen, kunnen er 
niet op tijd komen of hebben geen geld voor het transport.’ Volgens Fatima zijn veel vrouwen ook 
bang om naar het ziekenhuis te gaan. Ze hebben geen vertrouwen in de dokters en vinden haar 
aanpak persoonlijker en warmer.  



 
 

 

 

‘Zelfs wanneer ze in het ziekenhuis zijn om te bevallen, vragen ze nog naar mij’, zegt ze. ‘Ze vinden 
dat ze daar onvriendelijk en ruw worden behandeld.’ Fatima heeft inderdaad haar eigen methode 
om een vrouw gerust te stellen. Het tapijt waarop we zitten, bedekt ze tijdens de bevalling met een 
plastic zeil. Daarna brengt ze jerrycans met warm water aan, die ze dicht bij de vrouw zet, om haar 
warm te houden. ‘Op die manier maak ik een warm nest voor haar en voelt ze geen stress. Niets is te 
veel voor mij. Als het moet, blijf ik de hele nacht bij haar. Ik neem mijn tijd en zal nooit een geboorte 
forceren.’  

Het gezin is de basis van de Marokkaanse samenleving. Het is de plek waar het leven begint en waar 
het ook zal eindigen: ouders zorgen voor hun kinderen en later zorgen die kinderen voor hun ouders. 
Voor de meeste Marokkanen komt de familie dan ook op de eerste, tweede en derde plaats. De 
vijftigjarige Rabha Zitouni is moeder van zeven kinderen, die intussen allemaal volwassen zijn. Ze 
heeft haar leven gewijd aan de opvoeding van haar vijf zonen en twee dochters. We praten in de 
mooie woonkamer van haar huis in Tiwerdin, een gehucht op een aantal kilometer van Kelaat 
M’Gouna. ‘Berbers groeien op met hun hele familie rond hen’, zegt Rabha. ‘Het is belangrijk dat ze 
iedereen in de familie leren kennen, zelfs als die ver weg wonen. Wanneer we in die dorpen komen, 
wijzen we de kinderen erop dat daar familieleden wonen. Het is in de periode dat ze klein zijn dat je 
de kiem van het respect voor het familiale netwerk zaait.’ Ik vind het mooi om te horen hoe Rabha 
ernstig en traag de regels opnoemt die tellen in de opvoeding. ‘Een kind moet luisteren naar zijn 
ouders, naar de leerkracht en naar iedereen die ouder is dan hij. Hij moet respect tonen voor 
anderen en mag geen ruzie maken. Godsdienst is ook zeer belangrijk. Roken is gevaarlijk, dat mogen 
ze niet doen. Ze moeten leren welke wegen ze mogen inslaan en welke ze moeten vermijden. Dat 
alles geldt nog meer voor meisjes dan voor jongens. Zij moeten meteen van school naar huis komen, 
anders lopen ze gevaar. De jongens mogen na schooltijd wel buiten blijven rondhangen, maar ’s 
avonds niet. Meisjes moeten meteen naar huis, om te helpen met het huishouden. Ze accepteren dat 
en vinden het normaal. Rond haar veertiende is een meisje oud genoeg om te beseffen wat kan en 
niet kan.’ De priemende blik in haar ogen verraadt dat Rabha een strenge moeder moet zijn geweest. 
In de regel is het zo dat de vader zich meer bezighoudt met de opvoeding van de jongens en de 
moeder met die van de meisjes. ‘De vader is minister van buitenlandse zaken, de moeder die van 
binnenlandse zaken’, lacht Rabha. ‘De vader is fysiek sterker en daardoor heeft hij ook een zekere 
autoriteit, die angst inboezemt bij de kinderen. De moeder is zachter. De kinderen respecteren haar, 
maar op een zachtere, meer tedere manier. Ze zullen doen wat ze vraagt, omdat ze in een goed 
blaadje willen staan bij haar. Als dat niet lukt, roept ze de vader erbij en dan kan het zijn dat hij het 
op een iets doortastender manier oplost.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Nanjiecun, China. De 3.700 inwoners van het dorp Nanjiecun kunnen niet rijk worden, geen huis of 
grond bezitten, maar alles is er voor iedereen beschikbaar. Gratis voedsel, huisvesting, 
gezondheidszorg, scholing, water, elektriciteit, telefoon, kleding, kabeltelevisie en zelfs huwelijken. 
Het lijkt eenvoudig. Iedereen werkt voor het dorp. Je krijgt een maandelijkse kleine betaling van 
ongeveer 25 euro, en al de andere winsten gaan in de grote pot van het dorp onder leiding van 
burgemeester Wang. Het collectivisme is ontstaan als reactie op de markteconomie. Nanjiecun is dan 
ook het allerlaatste communistische bolwerk van China, en meteen ook de meest surrealistische plek  



 
 

 

ooit. Dit ‘rode Disneyland’ is een grote toeristische attractie, maar ook een echt dorp met echte 
mensen die er geboren worden, trouwen en sterven. Wanneer je onder de plastic poort in de vorm 
en de kleuren van een regenboog doorloopt, kun je niet naast het extreme verschil met de rest van 
deze overbevolkte, vuile en arme provincie kijken. Alsof je in een totaal andere wereld terechtkomt. 
Hier is het zo proper en stil.  

Ik zie nergens advertenties, geen afval, geen verkeerschaos, geen verkopers, geen eetstalletjes. Niets 
van dat alles. Hier ligt plots geen papiertje meer op de grond. Alles is mooi, recht en uitermate stil. Ik 
kom in een soort bubbel terecht van 2 vierkante kilometer. Met als centrum het grote plein met een 
kolossaal, majestueus wit beeld van Mao, die zijn hand opsteekt en zijn volk groet. Rechts en links 
van hem portretten van Marx, Lenin, Engels en Stalin. “Lang leve de onoverwinnelijke Mao 
Zedonggedachte”, staat op grote billboards geschreven. Mister Cheng is de adjunct-directeur voor 
het ministerie van Propaganda van Nanjiecun en zal mijn gids zijn. Hij zal bepalen met wie ik spreek 
en waar ik naartoe ga. Hij doet dat op vriendelijke wijze en met zachte dwang, en is zelf de grootste 
fan van het systeem. “Dit is geen museum, dit is het echte leven. Nanjiecun is speciaal. Hier hebben 
wij met het beleid van collectivisme het doel om samen rijk te worden en een kleine communistische 
gemeenschap op te bouwen.” Mister Cheng drukt mij op het hart politieke discussies te vermijden en 
terwijl ik in de ogen van Stalin kijk, begrijp ik snel dat ze in hun geschiedenislessen enkele 
hoofdstukken hebben gecensureerd. Hoera voor Mao Elke dag volgen de inwoners van Nanjiecun 
dezelfde routine. Door de alomtegenwoordige luidsprekers wordt het volk in alle vroegte gewekt 
met het communistische volkslied van China tijdens de Culturele Revolutie. Het oosten is rood, de 
zon rijst op. China heeft Mao Zedong voortgebracht. Hij maakt het volk blij en gelukkig, Hoera, hij is 
de grote redder der mensenlevens. Voorzitter Mao houdt van zijn volk, Hij is onze gids, Om een 
nieuw China te bouwen, Hoera, hij leidt ons voorwaarts! De Communistische Partij is net als de zon, 
Waar zij schijnt, is het licht, Waar de Communistische Partij is, Hoera, daar zijn de mensen bevrijd! 
Dat is het teken om aan de slag te gaan. Mensen vertrekken naar het werk of naar school. De 
middagpauze en het einde van de werkdag worden ook weer met communistische gezangen 
aangekondigd. Het is een mooie gedachte en een nobel doel, dat collectivisme. Niemand echt rijk 
maar ook geen mens in armoede. Voedselbonnen en zorg voor allen.  

Het grote groepshuwelijk  

In de straat voor het grote beeld van Mao verzamelen zich meer dan dertig koppels. Eerst stappen ze 
in open rode wagentjes om een ritje te maken net buiten de muur van Nanjiecun. Ik stap mee op 
zo’n kar en zie dat er bitter weinig interesse is langs de weg. Het rommelige, vuile kapitalistische 
leven gaat gewoon door. Haast niemand kijkt op van zijn taak.  

Op het grote plein waar Mao met opgestoken hand staat te wachten, hebben ze een tribune 
opgebouwd. Met hun hoofden diep gebogen naar het beeld zingen de nieuwe koppels revolutionaire 
liederen. Daarna ontvangen ze allemaal het legendarische rode boekje en een megazware bundel 
met de verzamelde werken van de grote leider. Koppel nr. 2 is opgetogen over de aanwezigheid van 
de leider van hun dorp. Wang spreekt tot de pas gehuwden, en een Chinese toerist die in het publiek 
staat, spreekt mij in het Engels aan. “Je weet toch dat hij, Wang, de leider van het dorp, de enige is 
die in een mooi huis woont?” Mijnheer en mevrouw Yin trouwden ook op deze plek, maar dan 23 
jaar geleden, tijdens het allereerste groepshuwelijk in het dorp. Mevrouw Yin: “Wij werden via mijn 
vader aan elkaar voorgesteld. Bij de eerste ontmoeting ben ik in zijn huis geweest. We hebben elkaar 
gevraagd welke boeken we lazen en welke hobby’s we hadden. We waren achttien jaar. Heel erg 
jong, dat kan je je nu niet meer voorstellen. Niet veel later zijn we gehuwd, op een nieuwjaarsdag. 
Het was een gelukkige gebeurtenis. De ouders van twintig koppels zaten op de tribune. We zongen 
en bogen allemaal driemaal voor Mao. Als huwelijksgeschenk kregen we ook de Verzamelde werken 
van Mao. Huwen is heel belangrijk in onze traditie. Het is in feite de eerste grote gebeurtenis in je 
leven. Iemand nieuw treedt toe tot de familie. Dat is de eerste stap om de familie uit te breiden.”  



 
 

 

 

Ook jongeren blijken een niet al te romantische kijk op het huwelijk te hebben. Zoals het jonge 
meisje Xiaochen Jin: “Mao heeft ons geleerd dat gevoelens niet mogen domineren als het gaat over 
het huwelijk. Ik heb wel al eens gevoelens gehad, maar ik heb daar nu geen plaats en tijd voor. Eerst 
moet ik studeren en werk hebben. In ons dorp zul je geen cafes of clubs vinden. Daarvoor moeten we 
naar de naburige dorpen. Toch willen we in dit dorp blijven. Het leven is hier goed. Iemand vinden 
die bij je past, is heel moeilijk. Gelukkig hebben we daar ook de hulp van ouders en familie voor. Het 
belangrijkste in een koppel is dat we elkaar tolereren en dat we de problemen samen kunnen 
oplossen.” Met dat laatste gaat mijnheer Zhao, vader van een bruid nr. 2 en zelf 25 jaar gehuwd, 
volmondig akkoord: “Er zijn perioden geweest dat mijn vrouw en ik ruzie maakten en veel 
woordenwisselingen hadden. In het dagelijkse leven hebben we lief en leed gekend. Je mag echt wel 
zeggen dat wij goed communiceren en elkaar tolereren. Op die manier zijn we er 25 jaar doorheen 
gekomen. Ik ben ruimdenkend, maar mijn vrouw is opvliegend. Zij heeft een rottemperament.”   

 

Oaxaca de Juárez — Mexico

“Vreugdevol omgaan met de 

dood is een belangrijk deel van 

onze cultuur. Zo zijn wij, 

Mexicanen. Misschien komt het 

over als onverschillig, en dat is 

het ook wel ergens, maar zo 

gaan we ook met ons leven om. 

Een beetje onverschillig — en 

daardoor leven we intenser.” 
 

— Alberto, kerkhofbeheerder 



 
 

Oaxaca de Juárez, Mexico. De Mexicaanse Nobelprijswinnaar Octavio Paz verwoordde de voor ons 
vreemde relatie tussen de Mexi-canen en de dood als volgt: “Het woord ‘dood’ wordt niet 
uitgesproken in New York, in Parijs of in Londen, omdat het de lippen verbrandt. De Mexicaan 
daarentegen is vertrouwd met de dood en grapt erover, hij streelt hem, slaapt ermee, viert hem. Hij 
is een van zijn favoriete speeltjes en zijn meest standvastige liefde.” Omwille van mijn eigen 
gebrekkige, zo goed als onbestaande relatie met de doden, en omwille van de woorden van Octavio 
Paz, beslis ik een week lang het doen en laten te volgen van Mexicanen op het kerkhof.  Het is bijna 1 
november en dan zal hier in het zuiden, in Oaxaca, maar evengoed in de rest van Mexico, een groot 
feest losbarsten voor de doden, de Día de Muertos. Alberto Mauro Martell is kerkhofbeheerder van 
het Pantheon General. Hij toont me zijn werkplek met trots. “Straks zijn de doden onder ons, net 
zoals jij en ik hier nu met elkaar praten. We zullen hun favoriete eten brengen, een sigaretje en 
natuurlijk mescal. Het zijn mooie dagen.” De man glundert terwijl hij me wegwijs maakt in een oord 
dat veel meer wegheeft van een leuke place to be dan van een grauwe begraafplaats.  Het contrast 
met onze koude, grijze novemberdagen kan niet groter zijn. Het voelt als een heerlijke dag in de 
nazomer. Overal zie ik fel-gekleurde bloemen en mensen die aan het werk zijn om de graven te laten 
stralen tegen de grote dag. De dag dat ze gaan komen, al die doden, om samen met hun geliefden te 
drinken, te eten en van gedachten te wisselen. Ik probeer het mij voor te stellen hoe het is om te 
voelen dat je dode moeder of vader er is. Twee dagen lang, op 1 en 2 november, elk jaar opnieuw. 
Waarna de doden teruggaan naar de hemel.  Silvia Maria, 73, verloor lang geleden haar ouders en 
broertje in een ongeval. Met haar gitaar trekt ze naar hun graf om er te zingen. Ze is er zeker van dat 
ze haar horen en ik zie dat het haar pijn doet. De tranen lopen over haar wangen terwijl ze woorden 
van liefde en gemis zingt.  Het is mijn eerste ontmoeting en ik ben al totaal van de kaart. Het idee dat 
deze mensen diep durven gaan in hun emoties is zo mooi. Ze kent mij totaal niet, maar er is voor 
haar geen enkele barrière om haar grote gemis te tonen. Dat zal een constante worden de komende 
dagen, van graf naar graf zal ik gaan om te luisteren naar hun verhalen. Een oude man staat in de 
felle zon voorovergebogen op een graf. Hij schildert letter per letter met bibberende hand naast de 
lijntjes. Het is Ernesto. Twee jaar geleden heeft hij zijn Martha verloren en het gemis is overduidelijk. 
Hij praat met zoveel warmte over hoe lekker zijn vrouw wel kon koken en hoe goed ze voor hem 
zorgde. Dat ze sterk was, een harde werker. “Elke keer als ik hier kom, breng ik bloemen voor haar 
mee, en elke keer steekt er een wind op. Kijk, nu ook! Zie je wel, ze is hier, je voelt het toch ook. Daar 
is ze dan elke keer, mijn Martha, in de wind. Ze heeft zelf een gedicht geschreven, net voor haar 
dood: ‘Ween niet, ik zal op jullie wachten. Jouw goedheid en liefde blijven me volgen. Alle dagen van 
mijn leven mag ik telkens weer wonen in het huis van de Heer’.” Zijn stem breekt en daarop ik ook 
weer. We geven elkaar een knuffel en hij zegt dat het niet erg is dat ik huil. “Wenen is goed, dat lucht 
op.”   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Een paar rijen verder is een koppel aan het dansen tussen de zerken. Ze neuriën zachtjes om elkaar 
het ritme aan te geven. Het zijn Virgillio en Maria. Gracieus en lichtvoetig dwingt Virgillio zijn vrouw 
in de richting die hij wil. Het is voor mij de allereerste keer dat ik mensen zie dansen op een kerkhof. 
Bij ons zou er grote schande gesproken worden over zo’n vertoning, maar hier kijkt niemand op. Het 
lijkt doodnormaal. Het is de tombe van Maria’s vader waar ze dansen, en het is voor hem dat ze het 
doen. “Mijn vader hield enorm veel van dansen en ik hou heel veel van hem. Ik weet zeker dat hij blij 
is dat we dit voor hem doen.” Virgillio en Maria nodigen mij uit voor een koffie bij hen thuis. Ze zijn 
beiden perfect uitgedost in oranje danskleren en willen mij een demonstratie van hun kunnen geven. 
De salontafel wordt opzijgezet en de volledige kamer wordt ingenomen door de twee, die perfecte 
passen demonstreren. Virgillio is al tachtig, maar dat verhindert hem niet om er nog behoorlijk 
stijlvol en patent uit te zien. Zijn tien jaar jongere vrouw is duidelijk zijn trofee en grote liefde. “Ik heb 
een heel lieve vrouw. Zij is goed, ik ben menselijk. We zijn nu al vijftig jaar een koppel. Dat is moeilijk, 
heel moeilijk zelfs, maar de moeite waard om de inspanning te doen. Hoe we jong en fit moeten 
blijven is een vraag die niemand kan beantwoorden. Het zijn de genen en wat we eten, maar zeker 
ook hoe je in het leven staat. Ik ben niet bang voor de dood en als ik mijn leven opnieuw zou 
beginnen, doe ik alles exact op dezelfde manier. Ik zou dezelfde fouten maken, ik leef intens.” In een 
hoek van de woonkamer staat een altaar met alle foto’s van hun dode familie. De moeder van 
Virgillio was een prachtige vrouw. De tafel is overladen met fruit, drank en snoep. Het dient om de 
doden te lokken naar de kant van de levenden. “Eerst komen de dode kinderen, altijd precies om 
middernacht, en daarna de volwassenen, en na 2 november mogen we het fruit en het snoep 
opeten. Dan zijn ze weer vertrokken.” Zo eenvoudig kan het zijn volgens Maria. De twee maken zich 
klaar voor het grote feest. Als kleine kinderen, geschminkt in skeletten, willen ze 1 november vieren.  
Ik trek terug naar het Pantheon General. Het is een plaats vol energie, warmte en verhalen. En als ik 
eerlijk ben met mezelf, dan moet ik toegeven dat ik er graag vertoef.  Het lijkt meer op een festival 
daar in en rond het Pantheon. Ik zie hoe ze het materiaal aansleuren om de dagen die komen zo  



 
 

 

 

aangenaam mogelijk te maken. Een klein praalgraf dicht bij de grote ingang van het kerkhof valt mij 
enorm op. Het huisje is helemaal ingekleed met barbiepoppen. Wel honderd van die kleine, perfecte 
wezentjes staan van onder tot boven opgesteld in alle mogelijke taferelen. Naast het graf een man 
met zonnebril in spiegelglas. Het is voor mij moeilijk om te lezen of hij mijn nieuwsgierige vragen wel 
wil. Uiteindelijk moet ik zelfs geen vragen stellen. Het verhaal van het roze graf komt vanzelf.  “Het is 
mijn Vleria die hier ligt. Ze was pas acht toen ze stierf aan de gevolgen van leukemie. Ik weet dat ze 
hier nu op dit moment aanwezig is. Daarom blijf ik ook twee dagen naast haar zitten. Ik zou niet 
willen dat ze zich hier alleen zou voelen. Ik heb al haar lievelingsspeelgoed voor haar klaargezet. Ik 
probeer mijn kleine meisje alleen maar gelukkig te maken en me zo goed mogelijk te voelen door 
telkens weer, voor mezelf, te herhalen dat ze de beste tijd die ze kan hebben in een leven gehad 
heeft. Ze heeft nooit moeten werken, nooit liefdesverdriet of slechte vrienden gehad, en nooit heeft 
ze afscheid moeten nemen van een geliefde.” De woorden van Diego Arturo komen keihard binnen, 
en ik besef daar dat de scheiding tussen de doden en de levenden hier echt letterlijk vervaagt. De 
vader spreekt met zijn kind, ze zoeken contact met elkaar en zitten zelfs, in hun gedachten, samen 
aan tafel en eten wat zij ooit het allerlekkerste vond.  Waar ben ik met mijn relatie met de doden in 
mijn familie? Ik weet niet eens hun graf terug te vinden, laat staan dat ik zou praten met mijn oma 
zaliger. Het zijn emoties die wij zo hard proberen te onderdrukken.  De familie Velasco Vasquez zit 
gezellig dicht bij elkaar op de graven van de buren te kijken naar het familiegraf. Ooit komen ze er 
zelf ook in terecht en de fles mescal gaat van hand tot hand. Het is blijkbaar goed om minstens drie 
glazen van die ‘te sterke agaveplantdistillaten’ te drinken. “Minimum drie maar ook maximum drie. 
Op die manier komt je hart open te staan en geef je jezelf de toelating emotioneel te zijn. Dat is de 
regel. Als je dronken bent van mescal, dan spreek je de woorden van een kind. Het reinigt de ziel en 
laat die ook rusten. Ik ben niet bang voor de dood. Ik kijk er ergens naar uit. Mijn vaders resten liggen 
hier onder deze stenen en zijn ziel is hier ook op dit moment. Als mijn tijd gekomen is en ik zie hem 
eindelijk terug, dan zal ik naar hem toe rennen en in zijn armen springen van blijdschap. Net zoals 
een kind dat zou doen. Daar ben ik zeker van”, knikt Miguel.  

Ik zit tussen Guadalupe en Maria, de vrouw en zus van Miguel, en we luisteren naar zijn woorden. 
Plots besef ik, na het drinken van drie mescals, dat we boven op iemands graf zitten. Ik draai mij om 
en zie de naam David op de steen staan. Of David het erg zou vinden dat we een beetje dronken 
boven op hem zitten, vraag ik aan de dames. “Totaal niet”, lachen ze heerlijk luid. “David is erg blij 
met drie mooie vrouwen zo dicht bij hem, maak je maar geen zorgen. We hebben hem toelating 
gevraagd en hebben die ook gekregen.” Lachen en huilen met de dood gaan hier hand in hand.  De 
avond valt en de graven zitten vol. Overal branden kaarsen en wordt er flink gedronken. In de stad 
trekt een stoet zich op gang. Ze zijn allemaal verkleed en geschminkt in doodskoppen, duivels, 
bisschoppen en heel veel mannetjes met een zeis. Pietje de Dood mag overal mee en de hele nacht 
wordt er gedanst en gedronken.  In alle vroegte landen die dronken groepen op het kerkhof en 
zoeken ze op wankele benen naar de graven van hun liefsten. Ze lijken totaal gek van op een afstand, 
maar als ik de moeite doe om te luisteren naar hun zatte woorden en gezangen ben ik opnieuw 
geraakt. Een groep mannen lachen en huilen aan het graf van een jonge kerel, Angel. Hij stierf al 
vijftien jaar geleden, en elk jaar staat die groep hier opnieuw en zingen ze ter ere van hun verloren 
vriend. De moeder van Angel, Luisa, staat hier ook al vijftien jaar op deze dag en maakt daar ter 
plekke een ontbijt voor al zijn beschonken vrienden. Ze klopt zich op de borst en zegt met tranen in 
de ogen hoe gelukkig het haar maakt dat, na al die jaren, haar zoon nog niet vergeten is. Nooit 
gedacht dat ik mij op een kerkhof zo vol en gelukkig zou voelen. De dood maar ook het leven komen 
in een verhouding met elkaar. Ik wil het meenemen en bijhouden. Dansen en drinken op mijn graf, 
het mag. 


