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Ter inleiding

Bij benadering overlijden in Nederland 140.000 mensen per jaar en wordt een veel-
voud aan mensen geconfronteerd met een lijk. De geconfronteerden zijn artsen, ver-
pleegkundigen, mortuariumassistenten, begrafenisondernemers, vaders, moeders, 
kinderen, broers, zussen, vrienden, kennissen en buren. Door die vele confrontaties 
zou het voor de hand liggen dat iedereen zo langzamerhand wel gewend zou zijn aan 
lijken, maar niets lijkt minder waar. Karl Ove Knausgård zegt hierover in zijn roman 
‘Vader’ het volgende: ‘Op hetzelfde moment dat het leven het lichaam verlaat, behoort dat 
lichaam tot het dode. Tot de lampen, de koffers, de kleden, de deurklinken, de ramen. Tot de 
akkers, de moerassen, de beken, de bergen, de wolken, de hemel. Niets van dat alles is ons 
vreemd. Wij zijn voortdurend omgeven door voorwerpen en verschijnselen uit de wereld van 
het dode. Toch roepen weinig dingen een groter onbehagen bij ons op dan er een mens in ge-
vangen te zien, in elk geval te oordelen naar de moeite die we ervoor doen om dode lichamen 
uit het zicht te houden.’ 

Niet meer naar kijken en niet meer over praten lijkt het devies als het over lijken gaat. 
De gemiddelde arts heeft nauwelijks interesse voor een lijk. Die desinteresse wordt 
met de paplepel ingegeven: de medische opleiding zwijgt in alle talen over lijken. Een 
lijk lijkt een bevestiging van het falen van de arts waarmee niemand, en zeker de arts 
niet, geconfronteerd wil worden. Het gemiddelde lijk mag zich gelukkig prijzen als de 
dood wordt vastgesteld en als daarna tevens een lijkschouw wordt uitgevoerd, is het 
helemaal geweldig. De enige artsen die nog interesse in het lijk hebben zijn de foren-
sisch artsen en de pathologen. Maar zij krijgen al gauw een verwijt over hoe gruwelijk 
en belastend een sectie is voor de nabestaanden en het klinkt dan bijna alsof deze 
artsen een perverse hobby hebben die geen enkel redelijk doel dient. 

De intens gemotiveerde arts die denkt dat wetenschap op het gebied van lijken een 
optie is, wordt gewezen op al dan niet vermeende verboden en belandt in een woud 
aan regels en waarschuwingen waardoor hem de lust om iets te gaan onderzoeken al 
vlot vergaat. Wie volhoudt wordt achtervolgd met formulieren die getekend moeten 
worden. Want stel dat er een klacht van komt. Een klacht is altijd vervelend, maar een 
klacht over een lijk haalt de kranten. 

En toch zijn die lijken interessant. Toch zouden we iets moeten willen weten en 
willen leren van een lijk. Want wie begrijpt waarom een mens dood gaat, kan mis-
schien juist daardoor voorkomen dat iemand overlijdt. Wie wil weten hoe lang een 
lijk ergens ligt moet eerst ontbindingsonderzoek doen. Wie iets wil weten over letsel 
moet soms bereid zijn een lijk te gebruiken om de relatie tussen een bepaald soort 
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geweld en letsel te kunnen achterhalen. Soms moeten we kiezen: doen we onderzoek 
of accepteren wij zonder verder onderzoek dat kinderen overlijden aan ‘wiegendood’, 
terwijl we eigenlijk weten dat de diagnose wiegendood niet gesteld kan worden zonder 
dat onderzoek.

Wie weet wat er over lijken in de wet staat, wordt misschien iets minder nerveus en 
kan met minder en eenvoudigere, maar wel duidelijkere en door de juiste persoon 
ondertekende, formulieren toe. Wie weet wat moet en mag is misschien minder bang 
om iets verkeerd te doen en ter verantwoording geroepen te worden. 

Wie weet wat mag en niet mag, kan voorkomen dat hij1 belandt in een moeras dat 
bestaat uit fouten en eindeloze excuses.

Geïnspireerd door het forensisch geneeskundige vak en gedreven door interesse voor 
wetten en regels hebben wij besloten om wel te praten over lijken. Wij hebben het lijk 
in het midden gezet, zijn er omheen gelopen, hebben het begin en eind proberen te 
bepalen en hebben alles proberen te bedenken wat een mens met een lijk zou kunnen 
doen. Ter inspiratie hebben we allerlei wonderbaarlijke krantenartikelen gelezen, die 
wij u niet hebben willen onthouden. En we konden niet beginnen totdat we het boek 
dat op de cover staat: ‘The most disgusting book I have ever read’ hadden gelezen.2

Dit boek is een samenwerking geworden in vriendschap. Tristan zorgde voor een con-
tinue stroom aan informatie en diende als sparring partner. Tatjana zorgde voor de 
orde. En, nadat Laura van Bruggen haar scherpe blik op het document had laten gaan, 
is het uiteindelijk dit boek geworden. 
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1. Waar ‘hij’ staat had evengoed ‘zij’ kunnen staan, uit macht der gewoonte is voor ‘hij’ gekozen.
2. M. Roach, Stiff, Penguin books 2004.


