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Samenvatting

In dit exploratie document is het pad omschreven wat ik heb afgelegd om tot een antwoord te
komen op de ontwerpvraag: ‘Hoe kan critical design worden ingezet als middel bij het ontwerpen
van een confrontatie met de dood, die bijdraagt aan het bespreekbaar maken van het onderwerp?’
Deze vraag is ontstaan vanuit een kritisch oogpunt.
Het taboe rondom de dood en angst voor de dood zijn voelbaar in onze samenleving, waarom is
dit een onderwerp wat actief wordt vermeden in onze samenleving? Zelfs in de designwereld is
het taboe aanwezig, we worden als CMD’ers opgeleid tot mensgerichte ontwerpers, maar de dood
is een onderwerp waar we ons maar weinig mee bezig houden, terwijl het juist een onderwerp is
waar iedereen mee te maken krijgt. Hierdoor zie ik een grote onbenutte ontwerpruimte waarmee ik
aan de slag ben gegaan.
Om mijn doel te kunnen bereiken heb ik diverse onderzoeksactiviteiten uitgevoerd zo heb ik
deskresearch gedaan, in verschillende fases van mijn onderzoek concepten ontworpen, ik heb
een design sprint doorlopen, ik heb een enquête uitgezet die dusdanig was ontworpen dat hij
meer kon dan alleen kwantitatieve informatie verzamelen en ik heb diverse experimenten en
testen uitgevoerd.
Zoals een experiment waarbij ik een hoax design voorlegde aan mensen uit mijn focusgroep om
te kijken wat voor effect dit had, een experiment om de invloed van set en setting te bepalen en
verder heb ik bijvoorbeeld korte brainstormsessies gedaan met mijn doelgroep om tot bepaalde
inzichten te komen.
Op allerlei verschillende manieren heb ik dus kennis vergaard en conclusies kunnen trekken. Een
aantal van de belangrijkste conclusies die ik heb kunnen trekken zijn:
Dat het onderwerp erg relevant is en het taboe rondom de dood nog steeds aanwezig is in onze
samenleving. Dat we duidelijk toe zijn aan verandering en we de dood bespreekbaar willen maken, we weten alleen nog niet zo goed hoe.
Een andere interessante conclusie is dat confrontaties met de dood de meeste impact hebben op
mensen met een baarmoeder in de leeftijdscategorie 18-25 jaar, dit is ook de groep waar angst
voor de dood in de grootste mate voorkomt.
Verder is een van de belangrijkste ondervindingen in dit onderzoek dat het erg lastig is om
mensen te confronteren met de dood, omdat het natuurlijk beschermingsmechanisme onbewust
en snel in werking treedt, wat ervoor zorgt dat het lastiger is om het doel te bereiken.
Tijdens het ontwerpproces ben ik geïnspireerd geraakt door het Boeddhistische gedachtegoed
rondom de dood en in het specifiek ‘The Nine Cemetery Contemplations’, een meditatie waarbij je
in negen fases overpeinsd hoe het lichaam ontbindt. De gedachtes achter deze meditatie sluiten
erg goed aan bij mijn visie en doel en vormen daarom ook de basis van mijn ontwerpoplossing.
Alle ontwerpstappen samen hebben geleid tot: ‘The Nine Courses of Decay – A Guided Meditation
Through Food’. Een design diner én kookboek die een alternatieve vorm voor de klassieke meditatie bieden. Door samen met 8 andere tafelgasten te eten loop je het proces van ontbinding door
op de wijze die in de meditatie staat omschreven. Het eten draagt bij aan de mate van ervaring en
zorgt ervoor dat de meditatie meer impact heeft. Samen volg je de gedachtegang van de Boeddhisten en oefen je met (het praten over) de dood, zodat je er klaar voor bent wanneer het zover
is.
Om een beter inzicht te krijgen van het pad wat ik bewandeld heb, hoe ik tot de gemaakte keuzes
in mijn proces ben gekomen en hoe deze zijn onderbouwd, wil ik je graag uitnodigen op mijn reis
door de rest van het exploratie document te lezen.
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Inleiding

Op het moment dat je geboren wordt, is het gegeven dat je ook ooit weer zult sterven, het enigste
wat vast staat. De dood is onlosmakelijk verbonden met het leven. Het is hetgeen wat ons leven
zin geeft, het is een zekerheid én het is onvermijdelijk.
Maar het is ook een van de grootste bronnen van angst en een onderwerp waar een dusdanig
groot taboe op heerst, dat we het meestal het liefst zo snel mogelijk weer wegmoffelen.
De dood is dus een onderwerp wat de meeste mensen uit de weg gaan. Maar waarom dan eigenlijk? En hoe komt het dat er zoveel mensen bang zijn voor de dood?
Zelf ben ik geen doods-vermijder en dit soort vraagstukken houden mij dan ook regelmatig bezig.
Als persoon, omdat ik het een fascinerend en mysterieus onderwerp vind wat ik eigenlijk niet kan
bevatten. En als ontwerper, omdat ik een grote onbenutte ontwerpruimte zie waar veel mogelijkheden zijn. Ook vind ik het prettig om dit soort onderwerpen met een kritische blik te bekijken. We
worden opgeleid tot mensgerichte ontwerpers, maar houden ons zelden bezig met de dood, terwijl
het nou juist iets is waar ieder mens mee te maken krijgt gedurende zijn leven.
Tijdens een eerder onderzoek hield ik mij al bezig met innovatie in de uitvaartbranche. Ik ontdekte
dat ze op innovatief gebied een beetje achterliepen en dat er veel te halen viel. Dat onderzoek
was voor mij de kennismaking met ontwerpen rondom de dood en tevens het startpunt voor dit
onderzoek.
Dat er weinig ruimte is voor de dood in onze samenleving, dat is voelbaar. Maar waar dat door
komt en wat we daaraan kunnen veranderen, dat zijn dingen die ik wil ontdekken.
De vraag die centraal staat tijdens dit onderzoek is: ‘Hoe kan critical design worden ingezet als
middel bij het ontwerpen van een confrontatie met de dood, die bijdraagt aan het bespreekbaar
maken van het onderwerp?’
Om tot een uitkomst bij deze ontwerpvraag te kunnen komen zijn er een aantal belangrijke
deelvragen die eerst behandeld zullen moeten worden. Zo is het belangrijk om een duidelijk beeld
te krijgen van het taboe en de angst rondom de dood. Wat is het en waar komt het vandaan? Ook
moet er gekeken worden naar de huidige aanpak om taboes bespreekbaar te maken. Hoe zorg je
er nou voor dat er bepaalde thema’s bespreekbaar worden? En wat bestaat er allemaal al rondom
taboes en dit onderwerp? Waarom is het belangrijk om de dood bespreekbaar te maken? Ook is
het belangrijk om te onderzoeken wat onze huidige relatie met de dood is in deze maatschappij.
En tot slot moet er onderzocht worden hoe je een impactvolle (critical design) confrontatie met de
dood kunt ontwerpen.
Dit is slechts een selectie van de vragen die tijdens het onderzoek aan bod zullen komen.
Alle vragen en antwoorden samen vormen een pad richting het hoofddoel:
Een critical design uiting die bijdraagt aan het bespreekbaar maken van de dood.
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Activiteiten
					& methodes

Om tot een antwoord op de hoofd- en deelvragen te komen zijn er diverse ontwerpmethodes ingezet en er zijn verschillende activiteiten ondernomen. Deze methodes en activiteiten zal ik hieronder uiteenzetten samen met het doel waarvoor ze opgezet zijn. De onderzoeks- en ontwerpresultaten zijn te vinden in het volgende hoofdstuk en de bijlages.
Ik ben mijn onderzoek begonnen met een brainstormsessie om het onderwerp te verkennen en
om te ontdekken en aan te scherpen waar mijn interesse binnen het onderwerp ligt. Toen het
onderwerp duidelijk vorm begon te krijgen ben ik gaan inventariseren wat daarbij de belangrijkste
hoofdlijnen zijn en op basis daarvan heb ik deelvragen opgesteld. Om het overzicht te kunnen
behouden heb ik een database samengesteld met daarin alle verzamelde bronnen en inspiratiewerken, waar ik steeds gedurende het proces op terug kon vallen.
Doorlopend heb ik mij beziggehouden met deskresearch om bepaalde deelvragen te kunnen
beantwoorden en tot interessante inzichten te komen en kennis te vergaren.
De deskresearch is uitgevoerd met verschillende bronnen. Zo heb ik wetenschappelijke papers
gelezen, podcasts geluisterd, online evenementen bijgewoond en diverse boeken gelezen om aan
mijn kennis te komen. Ook ben ik erop uit gegaan en heb ik tentoonstellingen bezocht in verschillende musea en heb ik deelgenomen aan een cursus over zelf-transcendente ervaringen.
Om mezelf te blijven inspireren en prikkelen heb ik regelmatig onderzoek gedaan naar verschillende werken van andere designers en kunstenaars die raakvlakken hebben met mijn onderwerp of
me op een andere manier inspireren.
Ook heb ik regelmatig gebruik gemaakt van ‘The Thing From The Future’, een methode waarbij je
spelenderwijs met kaartjes op een simpele manier kritisch en speculatief concepten kunt genereren, om uit mijn vaste denkpatronen te ontsnappen en in verschillende fases van mijn onderzoek
bezig te kunnen zijn met concepting.
Om wat meer grip op mijn hoofd- en deelvragen te krijgen heb ik een oefening gedaan waarbij
je 100 vragen opschrijft waar je aan moet denken als je over je onderwerp na denkt. Door in een
korte sprint te itereren en associëren verhoud je je op een andere manier met je onderwerp, wat
uiteindelijk resulteerde in een gekaderde hoofdvraag.
Op dat punt begon mijn onderzoek al duidelijk richting te krijgen, omdat het fundament gevoed
was met kennis. De onderzoeker in mij werd langzaamaan steeds tevredener, terwijl de maker
nog maar weinig aan bod was gekomen.
Om daar verandering in te brengen heb ik een design sprint doorlopen. Deze design sprint resulteerde in verschillende experimenten en concepten waardoor ik geprikkeld werd om verder te gaan
experimenteren en maken.
De verschillende experimenten en testen werden uitgevoerd met verschillende doelen. De ene
keer werd het uitgevoerd om op een andere manier kennis te achterhalen of juist om de kennis die
eerder via deskresearch was vergaard te vergelijken en onderbouwen. De andere keer werd het
uitgevoerd om een concept te testen of om doormiddel van testen en experimenten tot inzichten te
kunnen komen.
Ook is er een user journey opgesteld om het beoogde uiteindelijke resultaat sturing te kunnen
geven richting het eindwerk.
Concreet betekent dit dat ik gebruik heb gemaakt van de volgende methodes:
Deskresearch, concepting, design sprint, enquête, experimenten en testen.
In het volgende hoofdstuk worden de ontworpen experimenten en testen verder toegelicht en zal
er dieper worden ingegaan op hoe deze zijn opgezet, waarom ze zijn uitgevoerd, wat de resultaten daarvan waren en tot wat voor inzichten dit heeft geleid.
Voor een visueel overzicht van alle activiteiten en methodes die ondernomen en gebruikt zijn,
onderverdeeld in de verschillende ontwerpfases, verwijs ik graag door naar bijlage 1.
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Resultaten

De verschillende activiteiten en methodes samen hebben voor antwoorden en inzichten gezorgd
die uiteindelijk hebben geleid tot een ontwerpoplossing waarmee de ontwerpvraag beantwoord
kan worden. Hieronder zal ik bondig en systematisch toelichten wat deze antwoorden en inzichten
waren en tot welke vervolgstappen deze hebben geleid.

Deskresearch
Op basis van de deskresearch heb ik o.a. deels kunnen bepalen wat de relevantie van dit onderzoek is, wat angst voor de dood inhoudt, waar het vandaan komt, wat het taboe rondom de dood
is en waarom het belangrijk is om juist wel over de dood te praten.
De dood is er altijd. We krijgen er allemaal mee te maken en sterven is het enigste wat vast staat.
Mensen hebben vaak een negatieve associatie met de dood, omdat het ze herinnert aan gemis,
aan de eindigheid van het leven en aan afscheid nemen.
De dood is een groot mysterie, een die we niet kunnen bevatten, want wat gebeurt er na de dood?
Er is niemand die dat écht weet. Vroeger loste we dit op door ons vast te klampen aan religie. We
volgden de regels die ons werden opgelegd door het geloof, om op die manier je leven na de dood
veilig te stellen. Als je als goed mens leefde, hoefde je nergens bang voor te zijn. Maar steeds
minder mensen sluiten zich aan bij een geloof en steeds meer mensen zoeken hun antwoorden in
de wetenschap, waardoor de angst voor de dood opnieuw toe neemt [1].
Wij als mensheid zijn gewend om dingen waar we bang voor zijn zo ver mogelijk bij ons weg te
houden, zowel bewust als onbewust [2]. De dood is hierop geen uitzondering. Doordat we het collectief en actief vermijden, ontstaat er een taboe.
En zolang we het taboe in stand houden, wordt de angst voor het onderwerp ook niet minder.
Angst voor de dood is één van de meest voorkomende angsten waar mensen professionele geestelijke gezondheidshulp voor zoeken, en toch wordt angst voor de dood niet erkend als angststoornis, maar wordt het onderverdeeld als een ‘gegeneraliseerde angststoornis’ [3]. Zelfs binnen de
GGz wordt het taboe dus in stand gehouden.
Je zou dus kunnen zeggen dat het taboe rondom de dood en angst voor de dood, zolang het
taboe niet doorbroken wordt, altijd relevant zijn.
Ook tijdens de corona pandemie was het taboe en de angst rondom de dood voelbaar. Door corona werden we gedwongen om ons bezig te houden met de dood, we konden er namelijk niet omheen. We werden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het virus en kregen voortdurend
pop-ups op onze telefoons met het aantal sterfgevallen van die dag.
Maar hoe gaan we met dit soort situaties om? Is er eigenlijk wel ruimte in onze huidige
maatschappij om het hierover te hebben, en dan bedoel ik om het er écht over te hebben?
‘Ik voel de behoefte om het meer over de dood te hebben met mensen uit mijn omgeving, maar ik
heb er zelf eigenlijk ook de woorden niet voor’ [4].
Het is wel duidelijk dat het tijd is dat we de dood bespreekbaar gaan maken, we moeten alleen
nog ontdekken hoe.
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En om te kunnen ontdekken hoe we het bespreekbaar kunnen maken, is het belangrijk dat we
begrijpen hoe de angst in elkaar steekt en hoe het is ontstaan.
Angst voor de dood, ook wel thanatofobie genoemd [5] komt voor in verschillende vormen. Zo kan
er onderscheid gemaakt worden in vier verschillende vormen.
De eerste vorm waarbij de persoon bang is om zelf te sterven, de tweede vorm waarbij de persoon bang is dat mensen om ze heen sterven, de derde vorm waarbij de persoon bang is voor het
sterfproces zelf en tot slot de vierde vorm waarbij al deze angsten samen aanwezig zijn. In theorie
is iedereen bang voor de dood, dit zit in onze aard en ons hele bestaan is daaromheen gebouwd.
Bij de een is de angst alleen wat meer aanwezig dan bij de ander. En de een heeft een onbewust
beschermingsmechanisme en de ander een bewust beschermingsmechanisme, met andere woorden: De angst is bij iedereen aanwezig, maar ook iedereen gaat er op een andere manier mee om
[2]. Er zijn verschillende theorieën over waar de angst voor de dood vandaan komt. Een theorie
zegt dat angst voor de dood ontwikkeld wordt door traumatische en negatieve ervaringen die we
op jonge leeftijd opdoen, terwijl een andere theorie zegt dat angst voor de dood is aangeboren en
mee wordt gedragen in ons oerinstinct [2, 6]. In principe dragen we dus allemaal onze angst voor
de dood bij ons, maar het neemt over het algemeen verschillende vormen aan gedurende ons
leven. Uit onderzoek is gebleken dat angst voor de dood bij vrouwen over het algemeen hoger is
dan bij mannen en dat er een piek in deze angst plaatsvindt rond de 20ste levensjaren [5]. Over
het algemeen neemt de angst naar mate je ouder wordt, en dus de kans dat je daadwerkelijk komt
te overlijden groter wordt, af.
Het taboe rondom de dood wordt omschreven als: ‘Het geloof dat de dood zo gevaarlijk en verontrustend is dat je niet alleen contact met de dood, de stervende en de recent overledenen zou
moeten vermijden, maar dat je zelfs niet over het onderwerp zou moeten praten of nadenken’ [7].
Maar waarom is het dan zo belangrijk om het juist wél te doen? Juist omdat we de dood zo hebben weggemoffeld in onze samenleving, vinden we het heel heftig om ermee geconfronteerd te
worden. Als we er bewuster en vertrouwder mee worden is de shock veel minder heftig wanneer
je ermee geconfronteerd wordt [8]. Ook is een van de meest effectieve manier om over een angst
heen te komen om ermee geconfronteerd te worden, ook wel exposure therapie genoemd [3, 6].
En tot slot is het praten over de dood ook een stukje toe-eigening. De dood is tenslotte van ons
allemaal [1].
Er is dan ook relatief veel werk te vinden waarbij de dood centraal staat. Vroeger in de schilderkunst waren er al veel schilderijen te zien over leven en dood, hemel en hel. En hoe je toen misschien nog een beetje werd weggezet als persoon met morbide interesses, begint er binnen de
kunst- en designwereld steeds meer ruimte te ontstaan voor dit soort onderwerpen.
Zo heb je hedendaagse kunstenaars als Damien Hirst en Martin uit den Bogaard [9, 10] die de
dood en vooral de eindigheid van het leven vast leggen in hun werk. Door de bezoeker te choqueren en confronteren met hun eigen sterfelijkheid, hopen ze dat mensen er bewuster over na
gaan denken.
En er worden workshops ontworpen, die als opstapje gebruikt kunnen worden om de dood bespreekbaarder te maken met je naasten. Zo heb je de workshop ‘Facing Death Creatively’ van
Catherine Bell, waarbij je zelf een urn gaat maken van biologisch afbreekbaar materiaal. Je bent
heel bewust bezig met het maak proces en stopt er een stukje van je eigen identiteit in. Vervolgens neem je de urn mee naar huis en wordt je gestimuleerd om het gesprek aan te gaan met je
naasten, door te bespreken wat je nou eigenlijk zou willen als je er niet meer bent [11].
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Of de workshop ‘You Only Die Once’ van Laurien Schrooten, waarbij je in verschillende rondes op
humoristische, ironische en contradictieve manieren naar de dood gaat kijken. Je leert een stukje
over wat nou eigenlijk alle mogelijkheden zijn tijdens een uitvaart d.m.v. een memoriespel, je stelt
een levend testament op en je eindigt de workshop met een generale repetitie van je uitvaart.
Door het op deze manier laagdrempeliger te maken om met de dood bezig te zijn, hoopt Laurien
mensen aan te sporen het vaker over de dood te hebben met elkaar [12].
Er is zelfs een VR-installatie ontworpen die je moet helpen over je angst voor de dood heen te
komen. Outrospectre, ontworpen door Frank Kolkman en Juuke Schoorl, bootst een ‘out of body
experience’ na. Door te ervaren hoe het zou kunnen zijn om dood te gaan, kan je angst voor de
dood verdwijnen [13].
Er zijn tegenwoordig zelfs mensen die zich ‘Deathfluencers’ noemen en er hun levensmissie van
hebben gemaakt om het taboe rondom de dood te doorbreken. Dit doen ze door mensen bewust
bezig te laten zijn met hun eigen dood. Hiervoor gebruiken ze bijvoorbeeld een ‘doodsplan’ waarin
je opstelt hoe voor jou de ideale dood eruit zou zien [8]. Of om nog dichterbij de dood te komen,
kun je een speciale meditatie volgen, ‘Death Meditation’, waarbij je tijdens de meditatie je eigen
dood en verderf proces visualiseert [14].
Deze meditatie vindt zijn oorsprong binnen het Boeddhisme en werd gebruikt door boeddhistische
monniken om onder andere te helpen met prioriteiten stellen in je leven en om te oefenen met
dood gaan, zodat je niet meer bang bent en er klaar voor bent wanneer het zover is [15,16]. Ook
‘The Nine Cemetery Contemplations’ is een boeddhistische meditatie rondom de dood, waarbij je
de negen stadia van ontbinding van een dood lichaam overpeinsd om tot de realisatie te komen
dat dit ook bij je eigen lichaam gaat gebeuren [17].
Daarnaast zijn er talloze podcasts, YouTube video’s, boeken, documentaires, onderzoeken, evenementen en zelfs Netflix series te vinden die in het teken staan van de dood. Ook heeft Nederland
een museum (Tot Zover) wat helemaal in het teken staat van de dood, het museum bevindt zich
zelfs op een begraafplaats.
Zelfs SIRE heeft momenteel een campagne met de slogan: ‘De dood. Praat erover, niet eroverheen’. De campagne is opgezet om de dood bespreekbaar te maken met mensen die net iemand
zijn verloren en geeft tips over hoe je het gesprek aan kunt gaan [18].
Ook de uitvaartbranche durft eindelijk, mede door de pandemie waardoor ze gedwongen buiten
de kaders moesten denken, de ruimte te pakken om te innoveren. Door de komst van uitvaartorganisaties zoals ‘Funeral Rockstars’ gaat deze drang om te innoveren verder dan alleen het verduurzamen van de dood [19].
Samen met deze voorbeelden zijn er nog talloze andere voorbeelden te geven over dingen die er
al gedaan zijn rondom de dood, angst voor de dood en het taboe rondom de dood. Een vrij populair onderwerp dus, mits je maar weet waar je moet zoeken en actief opzoek gaat.
Én toch, is het taboe nog steeds in stand.
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Enquête
Naast dat de deskresearch is uitgevoerd is er ook een enquête uitgezet. Deze enquête is opgebouwd met verschillende doelen en uitgangspunten.
Een van de doelen van de enquête was namelijk om zowel doelgroep te bepalen en contacten op
te bouwen als om te testen of je een enquête kunt ‘hacken’ waardoor er meer waarde ontstaat en
in dit geval, kunt kijken of je het taboe rondom de dood in stand kunt houden terwijl mensen meer
informatie geven dan zij zelf door hebben. Tot op zekere hoogte is dit experiment geslaagd. Ook
is de enquête bedoeld om een deel van de deskresearch te ondersteunen met eigen onderzoeksresultaten. Op basis van de uitkomsten van de enquête en eerder uitgevoerd deskresearch is
het gelukt om een doelgroep te bepalen, uit onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen tussen de 18
– 25 jaar de grootste groep zijn die last hebben van angst voor de dood. Ook kwam er sterk naar
voren dat mensen niet tevreden zijn over de rol van de dood binnen onze huidige maatschappij.
Het taboe is voelbaar en daar moet verandering in komen. Verder is het gelukt om twee groepen
mensen te verzamelen die bereid zijn om mij gedurende mijn onderzoek vaker te helpen. Een
groep bestaande uit mensen die aangeven bang te zijn voor de dood en een groep bestaande uit
mensen die aangeven dit niet te zijn. Een enkeling gaf aan de dood actief te vermijden en zich oncomfortabel te voelen bij de enquête, het feit dat ze het toch hebben ingevuld, geeft aan dat mijn
missie deels succesvol is geweest. Voor de opzet van deze enquête, de uitwerking en de analyse
verwijs ik graag door naar bijlage 2.

Design sprint

Om al vroeg in het proces over te gaan tot maken, besloot ik om een design sprint uit te voeren.
Tijdens deze design sprint stond voor mij het doel om een ontwerp te maken wat bijdraagt aan het
bespreekbaar maken van de dood centraal. Ik heb hiervoor verschillende richtingen en concepten
verkend en kwam uiteindelijk tot een tweetal concepten, beide onder te verdelen als hoax design.
Het eerste concept is gebaseerd op het veranderen van de context, waardoor iets een hele andere lading krijgt. De uitkomst hiervan waren verschillende simpele schetsjes in Photoshop om het
idee visueel te maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld reclameposters van een babyspeciaalzaak
met een doodskistje als babybedje (zie bijlage 3). Het doel achter deze posters was om een reactie uit te lokken bij de persoon die deze te zien krijgt, om te kijken of zoiets simpels als dit al een
grote impact kan leveren. Met deze conceptposters is uiteindelijk geen test uitgevoerd.
Het tweede concept wat voortkwam uit de design sprint is een website genaamd: ‘I’m Dying to
Know’. Deze website belooft je, nadat je een vragenlijst hebt ingevuld, precies te vertellen wanneer en hoe je dood gaat. Echter is het zo dat de website je in plaats van een antwoord, een
foutmelding geeft op het moment dat je het grootste mysterie van het leven zou gaan ontrafelen.
Met dit experiment hoopte ik te achterhalen wat het met mensen doet op het moment dat ze deze
keuze krijgen. Gaan ze het aan, ondanks dat ze weten dat het eigenlijk helemaal niet kan? En
zorgt het er vervolgens voor dat ze erover na gaan denken, juist doordat ze geen antwoord krijgen? Activeert het ze om erover in gesprek te gaan?
Het resultaat van het experiment was echter verassend, doordat de testpersonen zoveel op mij
vertrouwde, vergaten ze om zelf kritisch na te denken. Ze wilde het zo graag goed doen, dat bijna
iedereen dacht dat ze mijn prototype stuk hadden gemaakt. Het is dus niet gelukt om de testpersonen zelfstandig tot het beoogde inzicht te laten komen. Voor het complete concept, prototype en
experiment verwijs ik graag naar bijlage 4.
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Experimenten en testen
Tijdens mijn zoektocht naar een antwoord op mijn ontwerpvraag stuitte ik op het begrip ‘set en
setting’. Omdat ik mij afvroeg hoe de set en setting invloed op de intensiteit en mate van gevoel
van confrontatie met de dood heeft, zette ik dit experiment op. Het experiment bestond uit een dag
van (online) interventies met personen uit de focusgroep. Op willekeurige momenten ontvingen de
testpersonen vooraf ontworpen interventies met de dood. Na iedere interventie werd er gevraagd
aan de testpersonen wat zij aan het doen waren op het moment dat ze de interventie ontvingen en
hoe zij het hadden ervaren. Na een aantal dagen was er een korte terugkoppeling om te zien of
het experiment een impact op ze had gemaakt en om te zien of het aanspoort tot nadenken.
De belangrijkste conclusies die ik uit dit experiment kan trekken zijn dat de set en setting wel
degelijk invloed hebben. De dingen die je aan het doen bent hebben invloed op hoe je de interventie ontvangt. Wanneer je vluchtig het berichtje bekijkt terwijl je de boerenkool staat af te gieten,
ontvang je het heel erg anders dan wanneer je bijvoorbeeld al een hele drukke en stressvolle dag
op je werk hebt. Daarnaast kon ik a.d.h.v. dit experiment concluderen dat het natuurlijke beschermingsmechanisme wat ons beschermt tegen onze angst voor de dood, ook wel ‘Terror Management Theory’ genoemd, erg sterk is waardoor het heel erg moeilijk is om iemand te confronteren
met de dood [2]. Voor de opzet van het gehele experiment, de uitwerking en de analyse van ‘set &
setting’, verwijs ik door naar bijlage 5.
Omdat ik tot de conclusie was gekomen dat het erg lastig kon zijn om op een subtiele en speculatieve manier mensen te confronteren met de dood, wilde ik richting mijn conceptfase opzoek
gaan naar symbolen rondom de dood die voor iedereen herkenbaar zouden zijn, zonder meteen
richting clichés te gaan. Om tot deze informatie te komen besloot ik een brainstormsessie te doen
met mensen uit mijn focusgroep. Tijdens deze brainstorm vroeg ik ze om in 5 minuten alles op te
schrijven of te visualiseren wat er bij ze op kwam, met als start punt ‘symbolen rondom de dood’.
Uiteindelijk kon ik concluderen dat er erg veel universele symbolen zijn rondom de dood waar zo
goed als iedereen aan denkt. Maar een interessantere conclusie die ik kon trekken was dat ook
juist de minder voor de hand liggende metaforen en symbolen erg goed kunnen werken, mits je ze
in de juiste context zet.
Het gehele experiment inclusief de associaties van de deelnemers en de conclusie zijn terug te
vinden in bijlage 6.

Belangrijkste inzichten
Tijdens dit deel van het onderzoek zijn er verschillende inzichten naar voren gekomen. Zo is het
duidelijk geworden dat het onderwerp erg relevant is en dat het taboe aanwezig is. Er is duidelijk
te zien dat we toe zijn aan verandering, maar nog niet helemaal weten hoe we dat teweeg kunnen
brengen.
Ook is het opvallend dat mensen met een baarmoeder in de leeftijdscategorie 18-25 jaar de
meeste impact ervaren van confrontaties met de dood. In deze categorie is ook de angst voor de
dood het meest aanwezig.
Verder is een van de belangrijkste inzichten van dit onderzoek dat het erg lastig is om mensen
te confronteren met de dood, omdat het beschermingsmechanisme onbewust en snel in werking
treedt, wat ervoor zorgt dat het lastiger is om het doel te bereiken.
En tot slot ben ik tot het inzicht gekomen dat ik de gedachtegang van het Boeddhisme rondom de
dood erg krachtig en inspirerend vindt.
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Ontwerp criteria
Naast het vergaren van kennis en inzichten is het belangrijk dat er duidelijke ontwerp criteria zijn,
zodat de vergaarde kennis en inzichten ook daadwerkelijk vertaald kunnen worden naar een concept die een uitkomst biedt op de ontwerpvraag.
Ik heb de volgende ontwerp criteria opgesteld als norm waar het eindconcept (minimaal) aan moet
voldoen:
•
Het ontwerp moet een confrontatie zijn met de dood (of voelen als een confrontatie met de
dood) waarbij de dood staat voor: Het bewust zijn van de eindigheid van het leven, de realisatie dat iedereen dood gaat en onze eigen sterfelijkheid.
•
Het ontwerp moet aansporen tot nadenken en uitnodigen om het gesprek over de dood aan
te gaan (met anderen of met jezelf).
•
Het ontwerp moet minimaal 1 typerend element bevatten waardoor het in de categorie
‘Critical Design’ te plaatsen is.

Concepten
Gedurende het hele ontwerpproces zijn er concepten gegenereerd. Soms als oefening om weer
even terug te gaan en te kijken vanuit een andere invalshoek en perspectief. Dit gebeurde soms
a.d.h.v. een brainstorm oefening en soms d.m.v. ‘The Thing From The Future’. Doordat deze
concepten niet voldoen aan de ontwerp criteria en met een ander doel en op een ander moment in
het proces ontworpen zijn, wil ik hier niet te diep op in gaan. Omdat deze concepten wel bij hebben gedragen aan de voortgang van het proces, verwijs ik voor een overzicht van deze concepten
naar bijlage 7.
Door terug te gaan naar de basis en mijn eigen visie als ontwerper, werd al snel duidelijk dat mijn
ontwerpoplossing meer een ervaring zou moeten zijn. Deze realisatie samen met de opgestelde
ontwerp criteria en alle opgedane kennis en inzichten, hebben het fundament gevormd voor de
volgende vijf concepten. Al deze concepten zijn in meer of mindere maten uitgewerkt en onderbouwd.
Het eerste concept ‘Immortality Pills’ is een wat klassiekere vorm van critical design, waarbij gebruik gemaakt wordt van absurdisme, humor en tegenstellingen om het doel te bereiken. Omdat
mijn voorkeur uitgaat naar een concept wat meer diepgang en een grotere impact te bieden heeft,
is er gekozen om dit concept niet verder uit te werken. Voor een volledige omschrijving van het
concept verwijs ik door naar bijlage 8.
Het concept ‘A Closer Look’ is eigenlijk nog meer een gedachtegang in plaats van een concept te
noemen, het is een gedachtegang met potentie, maar voor nu vond ik het niet prikkelend genoeg
om er mee door te gaan. Voor een omschrijving van deze gedachtegang verwijs ik door naar bijlage 9.
Het volgende concept ‘Like Roses, We Blossom Then Die’ is een concept waarbij juist is gespeeld
met alle clichés rondom de dood. Doordat er zoveel symboliek en beeldspraak samen komt is het
een erg overdreven en schreeuwerige confrontatie, die misschien zelfs wel ironisch wordt opgepikt. Omdat dit concept een lage mate van interactie en beleving schept, besloot ik ook om hier
niet verder mee te gaan. Voor een omschrijving van het concept verwijs ik naar bijlage 10.
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De volgende twee concepten zijn concepten waar ik als ontwerper enthousiast van werd en vinden beide hun basis binnen het Boeddhisme.
Het concept ‘Nine-point Death Visualisation’ is gebaseerd op de boeddhistische ‘Death Meditation’
en is bedoeld om de meditatie op een abstracte en laagdrempelige manier over te brengen. Door
op een andere manier de fases van de meditatie (letterlijk) te doorlopen, worden dezelfde inzichten en doelen bereikt als tijdens de klassieke meditatie. Je bewandelt het pad van meditatie en
omringt jezelf met de uitgangspunten van de meditatie. Op basis van haalbaarheid en persoonlijke
voorkeur naar een ander concept, is besloten om dit concept niet als Proof of Concept te gebruiken. Een omschrijving van dit concept is te vinden in bijlage 11.
En tot slot het laatste concept, waar tevens de proof of concept op is gebaseerd, vindt wederom
zijn oorsprong in het Boeddhisme. Het concept is gebaseerd op ‘The Nine Cemetery Contemplations’ een meditatie waarbij Boeddhistische monniken op een begraafplaats in negen fases
observeren en visualiseren hoe een dood lichaam ontbindt. Voor de eerste opzet van dit concept
verwijs ik door naar bijlage 12.
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Proof of concept

Om tot een Proof of Concept te komen is het concept van bijlage 12 met een kritische blik
doorontwikkeld, onderbouwd, getest en uitgebreid tot volwaardig antwoord op de ontwerpvraag.

Het concept
The Nine Courses of Decay
The Nine Courses of Decay bestaat uit een diner en een kookboek gebaseerd op de negen stadia
van ‘The Nine Cemetery Contemplations’. Het eten symboliseert de meditatie, je zou het diner dus
als guided meditation kunnen zien en het kookboek als handleiding.
Het diner vindt plaats in een setting die op een nagebootste manier dezelfde associaties oproept
als een oude begraafplaats, zoals tijdens de originele meditatie. Tijdens het diner deel je de tafel
met 8 andere tafelgasten waardoor je met elkaar en met het eten de cyclus van ontbinding compleet maakt.
Iedere gang bestaat uit een hapje die een andere stadia van ontbinding representeert, waardoor je
na 9 gangen alle stadia hebt doorlopen. De gangen worden ondersteunt met de originele teksten
die bij de meditatie horen, waarbij iedere tafelgast een ander stadia toegewezen krijgt als startpunt
voor een voedzaam gesprek. Het diner biedt een alternatief voor de klassieke meditatie, maar wel
met dezelfde inzichten. Je mediteert door samen te zijn, te reflecteren en vooral door te eten.
Het doel van het diner is om te reflecteren en stil te staan bij je eigen sterfelijkheid, ga de confrontatie aan en draag bij aan het bespreekbaarder maken van de dood.
Het kookboek dient als extra hulpmiddel, een soort handleiding, waarmee mensen zelf het diner
kunnen opzetten. In het boek staan de recepten van de negen gangen, maar er is ook terug te
vinden hoe je de juiste sfeer creëert en welke teksten er gebruikt kunnen worden om het diner tot
de complete ervaring te maken. Het dient als een manier om deze alternatieve vorm van meditatie
op een toegankelijke manier over te brengen, maar ook als opstapje om het gesprek met andere
uit je omgeving aan te gaan.
Het concept is gebaseerd op diverse uitgangspunten uit verschillende hoeken.
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Het basis fundament van het concept is terug te leiden naar het Boeddhisme.
Het is namelijk gebaseerd op de ‘Nava Sīvathika’ of terwijl, de ‘Nine Cemetery Contemplations’.
Een onderdeel uit de ‘Mahā-Satipatthāna-Sutta’, een meditatie waarbij bewustzijn, prioriteiten stellen en het leven begrijpen centraal staan.
Tijdens de Nine Cemetery Contemplations draait het om reflectie, voorbereiding, angsten overwinnen en mindfull in het leven staan.
Door de negen stadia van ontbinding te doorlopen creëer je het bewustzijn van jezelf binnen het
grotere geheel. Iedereen zal ooit sterven en iedereen zal ooit ontbinden, ook ik. In het begin lijkt
het misschien een beetje luguber om een ontbindend lijk te visualiseren en vervolgens te reflecteren, maar het zorgt voor mooie inzichten die je met een andere blik naar het leven laten kijken. Je
oefent met de dood, waardoor je er vertrouwd mee raakt en er niet meer bang voor hoeft te zijn
als het moment daar is.
Daarnaast is het gebaseerd op een van onze grootste sociale gelegenheden, namelijk: eten. Niet
alleen het eten zelf speelt een belangrijke rol in het concept, maar vooral de sociale aspecten eromheen. Eten zorgt voor verbinding en creëert de ruimte om een gesprek aan te gaan.
Ook zorgt het element voeding voor een mooi contrast.
Voeding zorgt voor leven en leven zorgt voor dood. Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, dus ook hier.
De uitwerking van het concept in een diner én een kookboek zorgt voor inclusiviteit en veelzijdigheid. The Nine Courses of Decay nodigt je uit om, vanuit het boeddhistische gedachtengoed, na te
denken over je sterfelijkheid en bij te dragen aan het bespreekbaar maken van de dood.
The Nine Courses of Decay bestaat, zoals eerdergenoemd, uit een diner met negen gangen en
negen gasten. Iedere gang symboliseert een stadium van ontbinding zoals omschreven in The
Nine Cemetery Contemplations.
Het diner zal de volgende aspecten bevatten:
De look & feel van het diner is gebaseerd op een boeddhistische begraafplaats waar de
monniken oorspronkelijk naartoe gingen om te mediteren.
Uit respect voor het Boeddhisme en persoonlijke overtuigingen zal het gehele diner veganistisch zijn.
Het diner bestaat uit negen gangen, iedere gang wordt door een ander persoon aan tafel
ondersteund met de originele tekst die bij het stadium hoort waar de gang op is gebaseerd.
Na iedere gang is er een moment om (op jezelf) te reflecteren en te delen.
Het uitgangspunt van het diner is het Boeddhistische gedachtengoed rondom The Nine
Cemetery Contemplations. Het doel is om op een alternatieve manier (door samen te eten) tot
dezelfde inzichten te kunnen komen en geconfronteerd te worden met je sterfelijkheid.
Het sociale aspect wat een diner met zich meebrengt verlaagd de lat om de dood te bespreken.
De negen gangen zijn gebaseerd op de volgende stadia van ontbinding [17]:
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First, imagine a corpse before starting the Nava Sīvathika, or Nine Cemetery Contemplations
meditation. Take a look at the corpse a few times from head to toe in your mind. Now, think about
how it is left in an empty cemetery. Think about this corpse being left in an empty cemetery for
some time.
(1) Next, think like this: two days have gone by. The corpse is swollen. Its lips are swollen. It has a
darker color. Now, three days are gone. The corpse is swollen more than before. Its lips are swollen. Its face is swollen and distorted. The mouth is open. Its color is darker than before. Now, it
has been a few days. The whole corpse is swollen. The lips are swollen. The face is swollen and
distorted. The mouth is open. The eyes are open. The legs and hands are also swollen. The stomach is swollen. Now, the corpse is dark blue and pus is coming out from its mouth. Pus is coming
out from its nose, ears, eyes, and all the openings of the body. The corpse’s skin has cracked, and
pus is coming out from those cracks.
My body is also like this. Someday, this will happen to my body too. The bodies of others will also
reach this state of flowing pus. Everyone’s bodies will become like this at one point. (Contemplate
in this manner repeatedly and get that perception established well in your mind.)
(2) Next, the corpse in the cemetery is eaten by animals. Crows have landed on the corpse and
pecked the flesh out of it and eaten it. They dug out the corpse’s eyes. Wolves have come and
eaten the corpse’s flesh, dragging it by its hands and legs. Dogs have eaten the corpse’s flesh,
dragging it here and there. There are pieces of flesh around the corpse. Its hands and legs are
twisted. Intestines are dragged out from the dead body. Birds drag and eat those intestines.
This will happen to my body too. One day, my body will also become like this. Others’ bodies will
also be eaten by animals like this. Everyone’s bodies will be eaten by animals like this. (Contemplate in this manner repeatedly and get that perception established well in your mind.)
(3) Next, the corpse’s bones can be seen scattered here and there. Some flesh that is left after being eaten by animals can be seen on some parts of the dead body. The whole skeleton is wrapped
in tendons. It is smeared with blood.
This will happen to my body too. One day, my body will also become like this. Ohers’ bodies also
will be reduced to skeletons like this. Everyone’s bodies will become like this. (Contemplate in this
manner repeatedly and get that perception established well in your mind.)
(4) Next, the skeleton of that corpse is completely open. There is no flesh at all. The entire skeleton is coiled with tendons and smeared with blood.
This will happen to my body as well. One day, my body will also become just a skeleton smeared
with blood without any flesh. Others’ bodies also have the same nature. Everyone’s bodies will
become like this. (Contemplate in this manner repeatedly and get that perception established well
in your mind.)
(5) Next, the corpse only has a skeleton. The skeleton is coiled with tendons, but no flesh is present. Blood and pus is gone. Only the skeleton with tendons is left.
This will happen to my body as well. One day, my body will become like this. Others’ bodies will
also become like this. Everyone’s bodies will become like this. (Contemplate in this manner repeatedly and get that perception established well in your mind.)
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(6) Next, that corpse’s skeleton is scattered here and there. The skull is in one place. The neck
bones are in another. Collar bones, shoulder bones, finger bones, back bones, hip bones, thigh
bones, calf bones, leg bones, and foot bones are scattered in all other directions. The entire skeleton is now scattered.
This will happen to my body too. The skeleton of my body will also be scattered like this. Others’
skeleton will also be scattered like this. Everyone’s skeleton will be scattered like this. (Contemplate in this manner repeatedly and get that perception established well in your mind.)
(7) Next, the color of the skeleton is white, like that of a conch shell. All the bones that have been
scattered here and there now have this white color.
The skeleton of my body will also turn this white color. The color of skeletons of others’ bodies will
also transform into this white color, like that of a conch shell. Everyone’s skeletons will change to a
white color and decay. (Contemplate in this manner repeatedly and get that perception established
well in your mind.)
(8) There are now bones heaped up here and there. These bones have been aged for a long time
now. These bones cannot be identified now as one thing or another. It is only a heap of decayed
white bones gathered together.
This will happen to the skeleton of my body as well. Someday, this body’s skeleton will also get
decayed and heaped up. Others’ bodies are also like this. The skeletons of everyone’s bodies will
decay like this. (Contemplate in this manner repeatedly and get that perception established well in
your mind.)
(9) Next, a skeleton cannot be seen. Pieces of bones have deteriorated completely. It has transformed into a white powder. It has become soil in the earth. Those bones have deteriorated entirely.
My body will also decay and transform into soil in the earth. Bodies of others will also decay and
transform into soil in the earth. Everyone’s bodies will also decay and transform into soil in the
earth like this. (Contemplate in this manner repeatedly and get that perception established well in
your mind.)
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Voorbeeld gang:
1.

Two days have gone by. The corpse is swollen. Its lips
are swollen. It has a darker color. Now, three days are
gone. The corpse is swollen more than before. Its lips
are swollen. Its face is swollen and distorted. The
mouth is open. Its color is darker than before. Now, it
has been a few days. The whole corpse is swollen.
The lips are swollen. The face is swollen and distorted.
The mouth is open. The eyes are open. The legs and
hands are also swollen. The stomach is swollen. Now,
the corpse is dark blue and pus is coming out from its
mouth. Pus is coming out from its nose, ears, eyes,
and all the openings of the body. The corpse’s skin
has cracked, and pus is coming out from those cracks.

Fase 1

Opgezwolle gekleurd deeg
als lichaam

Witte saus
als pus

Voorbeeld gang:
9.

Fase 9

A skeleton cannot be seen. Pieces of bones have
deteriorated completely. It has transformed into a
white powder. It has become soil in the earth. Those
bones have deteriorated entirely.
Kristal suiker
als botstof

Eetbare bloem
als teken van
leven in de
voedzame grond
Crumble
als voeding in
de aarde
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Onderbouwing
Het concept is gebaseerd en geïnspireerd op en door allerlei verschillende elementen. Zoals hierboven omschreven is het fundament van het concept gebaseerd op ‘The Nine Cemetery Contemplations’, wat in combinatie met het eten en de reflectie het begin punt zal vormen om enerzijds op
een andere manier naar de dood te kijken en anderzijds om het gesprek erover aan te gaan.
De uitspraak ‘eten verbindt’ heeft vast iedereen weleens voorbij horen komen en als je reflecteert
op je eigen leven zul je wellicht tot de conclusie komen dat eten een sociale gelegenheid is waarbij je allerlei verschillende onderwerpen bespreekt, dus waarom dan niet de dood?
De link met het element eten is ontstaan door een van de antwoorden van de deelnemers aan de
brainstormsessie over symbolen rondom de dood. Het woord ‘ovenschotel’ liet me nadenken en
zorgde ervoor dat ik meteen een visuele link legde met de dood in die context. Het liet me nadenken over de frictie die de combinatie van eten en dood teweegbrengt. Eten en de dood staan
in verbinding met elkaar en vormen een van de vele paradoxen van het menselijke bestaan. Je
hebt eten nodig om in leven te blijven, maar eten heeft uitscheiding tot gevolg en wanneer je moet
ontlasten ben je kwetsbaar, wat ervoor zorgt dat je onbewust wordt herinnerd aan je sterfelijkheid,
aldus Ernest Becker [2].
Projecten zoals ‘The Last Supper’ van Emma Berentsen [19] en het initiatief ‘Death Cafe’ [20] laten ons al zien dat de dood en eten een combinatie zijn die goed samengaan. Ook het design diner
‘Is het normaal dat?’ van Joes + Manon [21] is een mooi voorbeeld van een ontwerp waar ze door
middel van eten een taboe bespreekbaar willen maken. En ook ‘Food For Thought’ en ‘Filosofisch
Tafelen’ concepten die bestaan uit een (kook)boek en serie in samenwerking met KRO NCRV en
evenementen waarbij je gezamenlijk dineert op locatie, laten zien dat je lastige en diepgewortelde
vraagstukken en levenskwesties het beste kunt bespreken met eten en door te eten [22,23].
In theorie is dit concept dus een goed antwoord op de ontwerpvraag wat voldoet aan alle ontwerp
criteria, maar werkt het in de praktijk ook zo?
Lukt het om te mediteren door te eten en dan toch dezelfde inzichten te verkrijgen?

Proef of concept
Om te bewijzen dat het concept in de praktijk ook werkt heb ik een test uitgevoerd waarbij de impact van de meditatie met en zonder eten werd bepaald.
Het doel van deze test was om erachter te komen of het element eten de impact, de mate van
confrontatie met de dood en het gedachtegoed achter de meditatie versterkt. N.a.v. de test kan ik
concluderen dat het element eten de intensiteit van de meditatie versterkt en ervoor zorgt dat er
een transformatie plaatsvindt, waardoor het een ervaring wordt die aanvoelt als confrontatie met
de dood.
Voor de volledige opzet van deze test, de uitvoering en de resultaten en conclusie verwijs ik door
naar bijlage 13.
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Conclusie

Na het uitvoeren van dit onderzoek kan ik concluderen dat er d.m.v. diverse ontwerp activiteiten en
methodes dusdanig is geëxploreerd, itereert, experimenteert en onderzocht dat het mogelijk is om
een, zowel theoretisch als praktisch, onderbouwde uitkomst te ontwerpen die een antwoord biedt
op de ontwerpvraag: ‘Hoe kan critical design worden ingezet als middel bij het ontwerpen van een
confrontatie met de dood, die bijdraagt aan het bespreekbaar maken van het onderwerp?’
De uitkomst op deze vraag is: ‘The Nine Courses of Decay – A Guided Meditation Through Food’.
Waarbij het in de laatste fase van uitvoering cruciaal is om:
Te blijven testen, extra aandacht te besteden aan het creëren van de juiste set & setting en om
me af te blijven vragen: ‘Voldoet dit ontwerp aan de opgestelde criteria en wordt het doel op deze
manier behaald?’
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Bijlages
De bijlages zijn te vinden als bijgevoegde bestanden in het mapje ‘bijlages’.
Bijlage 1:
Activiteiten overzicht
Bijlage 2:
Enquête
Bijlage 3:
Hoax design reclameposter
Bijlage 4:
I’m Dying To Know
Bijlage 5:
Set & Setting
Bijlage 6:
Brainstorm: symbolen rondom de dood
Bijlage 7:
Concepten overzicht
Bijlage 8:
Immortality Pills
Bijlage 9:
A Closer Look
Bijlage 10:
Like Roses, We Blossom Then Die
Bijlage 11:
Nine-point Death Visualisation
Bijlage 12:
Eerste opzet Proof of Concept
Bijlage 13:
Test: Impact bepaling

28

