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Dood is pas 
 

Dood is pas 

Als je iemand bent vergeten 

Met de wind meegenomen net als as 

Niet meer weten dat je met ze hebt gegeten 

Dat is dood pas 

 

Dood is pas 

Als je iemand niet meer kent 

Opgenomen in het gras 

En je alleen nog weet wie je zelf bent 

Dat is dood pas 

 

Dood is pas 

Als alle herinneringen zijn verdwenen 

Opgezogen in het zand 

Je hoeft niet meer te wenen 

Dat is dood pas 

 

Dood is pas 

Als je haar naam niet meer weet 

Alle vlekken weggespoeld in de was 

Dat je niet meer weet dat je samen hebt gekeet 

Dat is dood pas 

 

- Samantha Kerkhof (14 jaar)  
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Voorwoord  

Het gedicht op de vorige pagina heb ik geschreven toen ik veertien jaar oud was. Twee weken 

na een eenvoudige medische ingreep kreeg ik een slagaderlijke bloeding die mij bijna fataal 

werd. Als veertienjarig meisje werd ik geconfronteerd met de eindigheid van ons menselijke 

leven. Vanaf dat moment is mijn interesse voor de dood begonnen. De eindigheid van het 

menselijke leven leert mij veel over de betekenis van het leven. Juist doordat het leven eindig 

is, kan het betekenis hebben. 

Gedurende de studies die ik heb gevolgd is de dood en de daaraan verbonden processen van 

rouw en betekenisgeving een terugkerend thema geweest.  

Voor u ligt mijn masterscriptie, en zoals u wellicht al heeft gelezen gaat deze scriptie over de 

dood. In het bijzonder gaat deze scriptie over collectieve betekenisgeving met betrekking tot 

de dood in een geïndividualiseerde samenleving. In de westerse samenleving zijn we steeds 

meer op onszelf aangewezen om betekenis te verlenen aan de dingen die ons overkomen. De 

grote verhalen en de gedeelde collectieve kaders zijn niet vanzelfsprekend meer betekenisvol. 

Ik ervaar zelf dat ik juist de verbinding met de andereen het collectief, nodig heb om 

betekenis te geven aan mijn leven. Dit heeft mijn belangstelling gewekt om te onderzoeken 

welke betekenis het collectief nog heeft in situaties van verlies.  

Het schrijven van mijn scriptie was een uitdaging, het heeft mij tot mijn uiterste gedreven. Ik 

moest aanspraak doen op mijn niet aflatende doorzettingsvermogen om het tot een goed einde 

te brengen. Nu is het dan zo ver en kan ik in plaats van zeggen ‘het komt goed’ uit roepen dat 

het goed gekomen is.  

Veel mensen hebben mij gedurende de afgelopen jaren ondersteund en uitgedaagd om vol te 

houden. Graag wil ik hiervoor een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn begeleider Joanna 

Wojtkowiak, zonder jouw kritische maar ook bemoedigende commentaar had ik deze scriptie 

niet op papier gekregen. Nicole Immler wil ik bedanken voor haar rol als meelezer. De 

feedback die jij mij gaf, was niet altijd makkelijk maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik 

het beste uit mijzelf heb gehaald. Ook wil ik mijn studiegenoten bedanken voor het 
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meedenken, meelezen, geven van feedback en voor alle frustratie die ik bij koppen thee heb 

mogen spuien. Dominic, bedankt dat je mijn scriptie hebt willen nakijken.  

Mijn ouders ben ik dankbaar dat ze mij in mijn opvoeding hebben meegegeven niet zomaar 

op te geven. Daarnaast wil ik hen bedanken voor het vertrouwen dat ze altijd in mij hebben. 

Cas dankjewel dat je er voor mij was als het huilen mij nader stond dan het lachen en voor 

alle fijne afleiding die je mij hebt gegeven. Ik kan het niet laten om ook mijn lieve kat Pablo 

te bedanken voor het opkrullen op mijn schoot tijdens het schrijven en het geven van 

bemoedigende kopjes. 

 

Ondanks het onderwerp wens ik u veel leesplezier, 

 

Samantha Kerkhof  
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Samenvatting 

Deze scriptie is een interdisciplinaire literatuurstudie over veranderingen in de omgang met de 

dood in de hedendaagse geïndividualiseerde westerse samenleving en in het bijzonder naar 

uitvaartrituelen binnen deze context. Het doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan de 

theorievorming over rituelen. Onder invloed van verschillende sociaal maatschappelijke 

ontwikkelingen, waaronder secularisering, individualisering en de pluralisering, hebben 

hedendaagse uitvaartrituelen een steeds meer geïndividualiseerd karakter gekregen. Waar in 

de kerkelijke rituelen het collectief een centrale rol speelt, lijkt dit in de hedendaagse 

buitenkerkelijke rituelen naar de achtergrond geraakt. De vraagstelling die in het onderzoek 

centraal staat is: Wat is de betekenis1 van collectieve representaties over de dood binnen 

hedendaagse geïndividualiseerde2 uitvaartrituelen? Deze vraag heb ik getracht te 

beantwoorden door middel van het samenbrengen en verbinden van drie wetenschappelijke 

disciplines namelijk; Thanatologie3, Ritual studies en Memory studies.  

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat hoewel hedendaagse buitenkerkelijke uitvaartrituelen 

een gepersonaliseerd en geïndividualiseerd karakter, hebben er toch sprake is van collectieve 

representaties. In de christelijke uitvaartrituelen liggen de collectieve representaties van de 

dood met name opgeslagen in het culturele geheugen. Het culturele geheugen omvat onder 

                                                

 
1 Met betekenis wordt in deze scriptie het belang van de waarde bedoeld.  
2 Ik spreek van geïndividualiseerde uitvaartrituelen, hierbij gaat het over het algemeen over 

seculiere uitvaartrituelen, dit zijn de uitvaartrituelen die buiten een kerkelijke institutie 

worden vormgegeven en uitgevoerd. Ik kies ervoor om van geïndividualiseerd te spreken 

omdat dit sterker mijn probleemstelling uitdrukt, namelijk: Hoe verhoudt het collectieve zich 

tot het individuele in hedendaagse uitvaartrituelen?  
3 Thanatologie is de wetenschap die zich richt op het bestuderen van de omgang met en de 

voorstellingen over sterven, dood en rouw. 
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andere de bronnen van waaruit er in een samenleving betekenis wordt verleend aan de dood 

en bestaat bijvoorbeeld uit rituele handelingen, teksten en symbolen. Een andere vorm van 

collectief geheugen is het communicatieve geheugen. Het communicatieve geheugen zijn de 

verhalen die van persoon op persoon worden overgedragen. Uit deze literatuurstudie blijkt dat 

het communicatieve geheugen in de hedendaagse geïndividualiseerde uitvaart centraal is 

komen te staan. De verhalen die door de nabestaanden worden gedeeld in het ritueel hebben 

een tijdelijk karakter.  

Op basis hiervan concludeer ik in dit onderzoek dat er binnen hedendaagse 

geïndividualiseerde rituelen sprake is van collectieve representaties van de dode, van de 

overledene. Door de individuele verhalen, die een belangrijke plaats innemen in het 

hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartritueel, construeert het collectief een representatie 

van de overledene. De betekenis van de constructie van deze collectieve representatie van de 

overledene in het ritueel, is gelegen in het feit dat vanuit deze constructie het leven van de 

overledene kan worden gevierd. Hiermee kan er betekenis worden verleend aan zijn of haar 

leven en de manier waarop dit na de dood kan doorwerken voor de nabestaanden.   
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Weggaan 

Weggaan is iets anders 

dan het huis uitsluipen 

zacht de deur dichttrekken 

achter je bestaan en niet 

terugkeren. Je blijft 

iemand op wie wordt gewacht. 

Weggaan kun je beschrijven als 

een soort van blijven. Niemand 

wacht want je bent er nog. 

Niemand neemt afscheid 

want je gaat niet weg. 

- Rutger Kopland 
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1. Probleemstelling     

1.1 Inleiding 

Een mensenleven kent veel belangrijke gebeurtenissen. Ervaringen met de dood hebben 

bijzonder veel impact, omdat deze direct verband houden met de zin van ons bestaan 

(Baumeister, 1991; Frankl, 1959; Smaling en Alma, 2010). Deze ervaringen vragen om 

betekenisgeving voor degene die achterblijven. In de afgelopen decennia hebben er processen 

van privatisering, medicalisering, institutionalisering en professionalisering van de dood 

plaatsgevonden welke de hedendaagse omgang en beleving met de dood sterk hebben 

beïnvloed (o.a. in: Van der Pijl, 2007; Mathijssen, 2017). Door de afname van de grote 

verhalen die verbonden zijn aan de traditioneel christelijke kerken zijn individuen meer en 

meer aangewezen op het zelf construeren van zingevingskaders. Dit betekent ook dat men in 

toenemende mate de houding ten opzichte van de dood op persoonlijke en reflexieve wijzen 

dient in te vullen (van der Pijl, 2007). Volgens ritueel-onderzoeker en psycholoog 

Wojtkowiak (2017) ligt er een uitdaging in het vinden van nieuwe manieren die helpen om te 

gaan met de dood, ‘In contemporary post-secular society, traditional collective narratives are 

replaced by a plurality of beliefs that force mourners to search for new ways to preserve the 

memory of their dead.’ (Wojtkowiak, 2017, p. 159). Hieruit kunnen we ons de vraag stellen 

op welke manier deze ontwikkelingen de hedendaagse uitvaartrituelen hebben beïnvloed?  

De omgang met de dood is al een lange tijd een inspiratiebron voor het creëren en uitvoeren 

van rituelen (o.a. Hertz, 1960 [1907]; Van Gennep, 1960 [1906]; Wojtkowiak, 2012). De 

veranderingen in de hedendaagse samenleving hebben invloed op de rituelen die er rondom 

afscheid en de dood zijn. Door de toenemende individualisering van zingeving sluiten de 

traditionele kerkelijke rituelen niet voor iedereen meer aan. Hierbij gaat het met name om de 

groep buitenkerkelijken. De kerk is in deze geseculariseerde tijd niet langer vanzelfsprekend 

de aangewezen instantie om deze rituelen vorm te geven en uit te voeren (Jongsma-Tieleman, 

2007; Ochtman- de Boer, 2015). Men is in toenemende mate op zoek naar nieuwe 

ritueelkaders die kunnen helpen om op een persoonlijke en betekenisvolle manier afscheid te 
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nemen (Crescioni & Baumeister, 2013; Ochtman- de Boer, 2015; Peelen, 2012). De 

traditionele kerkelijke rituelen worden steeds vaker vervangen door seculiere alternatieven, 

waarin persoonlijke invulling centraal staat (Walter 2012; Holloway, Et al., 2013; Ochtman- 

de Boer, 2015). Hierdoor worden rituelen steeds meer geïndividualiseerd en gepersonaliseerd 

(Walter, 2012; Wojtkowiak, 2012; Schafer, 2012). In de ontwikkeling van deze nieuwe 

rituelen is de zoektocht naar nieuwe manieren van omgaan met de dood goed terug te zien.  

In de hedendaagse uitvaartrituelen staat het persoonlijke levensverhaal van de overledene 

centraal, Bailey en Walter (2016) noemen dit ‘life-centered funerals’. In de literatuur wordt er 

vaak positief gesproken over deze nieuwe rituelen. Zo stelt o.a. Walter (1996) dat een 

gepersonaliseerde uitvaart de nabestaanden helpt in het rouwproces. ‘To have a public, and 

accurate, biography told in the funeral may help mourners find an enduring place for the 

deceaced in their lives’ (Walter, 1996, p.22). Echter, zijn er ook auteurs die kritisch zijn over 

de verschuiving van traditioneel kerkelijke rituelen naar geïndividualiseerde rituelen, en zich 

afvragen of deze hedendaagse rituelen niet te kort schieten in hun betekenisgeving met 

betrekking tot de dood (Holloway, Et al., 2013, Roukema-Koning, 2007; Romanoff & 

Terenzio, 2014; O’Rourke, Spitzberg en Hannawa, 2011). Dit kan onder andere te maken 

hebben met een of meer van de volgende ontwikkelingen: ten eerste het wegvallen van de 

traditionele betekeniskaders, ten tweede het consument georiënteerde karakter van de 

uitvaartbranche en ten derde de individualisering en de pluralisering van betekenisgeving. 

Door het verlies van tradities zijn veel taal, symboliek en rituelen verloren gegaan welke 

bijdragen aan de betekenisgeving met betrekking tot de dood (Holloway, Et al., 2013). De 

traditionele betekenis kaders vallen weg en de hier aan verbonden verhalen die betekenis 

verlenen aan de dood hebben niet voor iedereen meer een betekenisgevende kracht. Hierbij 

kunnen we ons de vraag stellen welke ‘nieuwe’ taal en symboliek er in hedendaagse rituelen 

worden gebruikt om betekenis te verlenen aan de dood. Daarnaast heeft de uitvaartbranche 

een sterk consument- en marketinggericht karakter gekregen waarbij de vraag kan worden 

gesteld of hierdoor de existentiële dimensie van deze rituelen niet uit het oog is verloren 

(Holloway, Et al., 2013). Wojktowiak (2012) stelt dat persoonlijke overtuigingen en behoeftes 
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centraal staan in het hedendaagse ritueel, maar in hoeverre wordt gemeenschappelijkheid, 

welke een centrale functie is van ritueel (Driver, 2006), nog uitgedrukt in sterk 

geïndividualiseerde rituelen?  

In de hedendaagse maatschappij is ieder individu zelf aangewezen op het construeren van de 

zingevingskaders die helpen in de betekenisgeving met betrekking tot leven en dood, ‘As 

result of the diminished role of institutionalized religion in people’s everyday lives, personal 

interpretations are crucial in defining the meaning of life and death’ (Wojtkowiak, 2012, 

p.88). Onder andere hierdoor ontstaat er een grote diversiteit aan manieren waarop men 

betekenis verleent aan de dood. In de constructie van het hedendaagse uitvaartritueel wordt 

over het algemeen vaak alleen met de directe familie en zeer naaste vrienden gesproken 

(Bailey & Walter, 2016). De manier waarop zij betekenis verlenen aan de dood neemt 

daardoor een centrale positie binnen het uitvaartritueel. Hier schuilt volgens Bailey en Walter 

(2016) een gevaar in namelijk: ‘This carries the potential for other mourners to experience 

attempts to personalisation as less succesful than to the eulogist’s informants’ (Bailey & 

Walter, 2016, p. 155). Door de grote diversiteit aan manieren waarop mensen betekenis 

kunnen verlenen aan de dood is het nog maar de vraag of iedere participant binnen het ritueel 

hierin tot zijn recht komt.  

Ritueel is verbindend cultureel gedrag/activiteit: dit zorgt voor groepscohesie en het 

gezamenlijk afscheid nemen (Driver, 2006). De vraag die in dit onderzoek daarom centraal 

staat is; op welke manier er sprake is van collectieve representaties van de dood in sterk 

geïndividualiseerde rituelen? Geïndividualiseerde rituelen zijn rituelen die door de 

nabestaanden zelf (soms in samenwerking met een uitvaartprofessional) worden ontworpen en 

uitgevoerd en buiten de kerkelijke kaders plaatsvindt.  
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1.2 Collectieve representatie van de dood  

Hertz (1907/1960) heeft onderzoek verricht naar de rol van collectiviteit binnen 

uitvaartrituelen. Zijn onderzoek richt zich specifiek op collectieve representaties over de dood 

in post-mortem rituelen. Hoewel zijn onderzoek plaatsvond in 1907 blijkt zijn theorie nog van 

grote waarde voor rituelen in de hedendaagse samenleving, verschillende auteurs zetten zijn 

theorie centraal in hun onderzoeken. Volgens Hertz is de dood niet alleen een fysieke 

gebeurtenis maar ook een sociaal proces (Hertz, 1907/1960). ‘Death does not confine itself to 

ending the visible bodily life of an individual; it also destroys the social being’ (Hertz, 

1907/1960, p.77). In dit sociale proces gaat het om de constructie van een nieuwe relatie met 

de overledene.  

Volgens Kastenbaum (2004, uit: Cacciatore & Flint 2012) worden rituelen uitgevoerd door 

een uniforme groep, door middel van het uitvoeren van gevestigde patronen en collectieve 

uitdrukkingsvormen, pakken ze de moeilijke aspecten van het menselijk leven aan. Deze 

gevestigde patronen en collectieve uitdrukkingsvormen in uitvaartrituelen hebben te maken 

met de manier waarop er in een gemeenschap/samenleving wordt omgegaan met en betekenis 

wordt gegeven aan de dood. In deze scriptie noem ik deze omgangs- en betekenisvormen, 

collectieve representaties van de dood. Collectieve representaties van de dood zijn manieren 

waarop op collectief niveau wordt omgegaan met de dood of uitdrukking wordt gegeven aan 

de betekenis van de dood. Deze collectieve representaties over de dood bestaan uit 

voorstellingen over de dood, handelingen, symbolen en taal. De voorstellingen over de dood 

hebben bijvoorbeeld te maken met ideeën over een leven na de dood. De handelingen, 

symbolen en taal die worden gebruikt binnen het ritueel zeggen iets over de manier waarop de 

dood wordt geduid, hoe we met de overledene dienen om te gaan en welke betekenis we 

toekennen aan de dood.  
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1.3 De rol van collectief geheugen in uitvaartrituelen 

Als we de dood duiden als een sociaal proces stellen Kaufan en Morgen (2005) dat herinneren 

en vergeten een belangrijke rol spelen in het construeren van een relatie tussen de levende en 

de doden. Collectieve representaties over de dood liggen opgeslagen in het collectieve 

geheugen (J. Assmann, 2008). Om de collectieve representatie van de dood in hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaartritueelen te analyseren, maak ik daarom gebruik van theorieën 

over collectief geheugen. Hierin maak ik gebruik van de concepten Horizons of Meaning (A. 

Assmann, 2008a), en collectief geheugen (J. Assmann, 2008). Deze theoretische concepten 

kunnen een bijdrage leveren aan mijn onderzoek naar collectieve representaties van de dood 

omdat deze zich richten op de manier waarop er in de samenleving op collectief niveau 

betekenis wordt verleend.  

Literary scholar Aleida A. Assmann (2008) stelt dat wanneer mensen deel uitmaken van één 

bepaalde gemeenschap en cultuur zij over de kaders beschikken die hen helpen in de omgang 

met de dood. Ze noemt dit Horizons of Meaning: dankzij deze kaders hoeft niet elke nieuwe 

generatie deze overkoepelende betekenissen opnieuw vorm te geven, doordat het mogelijk is 

voort te bouwen op de kennis van degenen die ons zijn voor gegaan (A. Assmann, 2008). 

Haar idee van ‘horizons of meaning’ biedt een interessant perspectief op het veranderen van 

de traditioneel collectieve kaders in hedendaagse rituelen, met name seculiere of niet-

religieuze rituelen.  

Egyptoloog Jan J. Assmann (2008) biedt een ander perspectief op de rol van collectiviteit. Hij 

onderscheidt twee vormen van collectief geheugen, namelijk: communicatief geheugen en 

cultureel geheugen (J. Assmann, 2008). Beide vormen van collectief geheugen zijn ook terug 

te zien in rituelen. Het communicatieve geheugen bestaat uit de narratieven welke mondeling 

of schriftelijk van de ene generatie op de andere generatie worden overgedragen (J. Assmann, 

2008). Deze vorm van collectief geheugen heeft een tijdelijk karakter. Het cultureel geheugen 

zijn de narratieven welke over de eeuwen heen blijven bestaan. Volgens J. Assmann (2008) 

liggen deze narratieven opgeslagen in de geschiedenis en in symbolen. Het gaat hierbij niet 

alleen om belichaamde symbolen maar ook om ‘disembodied forms’ (J. Assmann, 2008). 
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Denk hierbij aan voorstellingen over de hemel of de ziel zoals deze een rol spelen in de 

traditioneel christelijke rituelen.  

De traditioneel kerkelijke rituelen zijn een vorm van deze instituties die over de eeuwen heen 

zijn blijven bestaan. Maar door de toename van een pluraliteit aan overtuigingen, lijkt 

‘cultural memory’ welke, onder andere, voorkomt in de traditionele religies steeds minder een 

rol te spelen in hedendaagse uitvaartrituelen en lijken deze instituties aan verandering 

onderhevig. De vraag die we hierbij kunnen stellen is of mogelijk nog andere vormen van 

cultural memory vertegenwoordigd zijn in hedendaagse seculiere uitvaartrituelen, of dat het 

communicatief geheugen steeds meer op de voorgrond is komen te staan? 

 

1.4 Doelstelling 

Het kennisdoel van deze scriptie is een bijdrage te leveren aan de theorievorming over 

rituelen, meer specifiek over de rol van collectieve representaties van de dood in hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaartrituelen. Op deze manier probeer ik een bijdrage te leveren aan 

een nieuwe visie over de manier waarop het collectief vertegenwoordigd is in hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaartrituelen. 
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1.5 Vraagstelling 

Wat is de betekenis4 van collectieve representaties over de dood binnen hedendaagse 

geïndividualiseerde5 uitvaartrituelen?  
1. Hoe kunnen wij collectieve representaties van de dood binnen traditioneel christelijke 

uitvaartrituelen begrijpen vanuit de theorie over collectief geheugen? 

2. Hoe kunnen wij collectieve representaties van de dood binnen geïndividualiseerde 

uitvaartrituelen begrijpen vanuit de theorie over collectief geheugen? 

1.6 Relevantie 

In de wetenschappelijke literatuur over rituelen wordt over het algemeen geen vergelijking 

gemaakt tussen traditionele en hedendaagse (seculiere) rituelen. De wetenschappelijke 

relevantie van deze scriptie ligt juist in het samenbrengen van deze verschillende bronnen 

omdat, zoals Taylor (2007) ook stelt, de seculiere samenleving voortkomt uit de traditionele 

kerkelijke (verzuilde) samenleving. De hedendaagse rituelen zijn daarom ook verbonden aan 

deze traditionele rituelen. Hierbij ga ik er van uit dat de hedendaagse geïndividualiseerde 

rituelen net als de christelijke rituelen zijn ontstaan in een proces van toe-eigening en 

transformatie (Rouwhorst, 2007), wat maakt dat het hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaartritueel niet losgezien kan worden van de context waarin deze is ontstaan.   

Ook in de verbinding tussen het veld van de ritual studies en de memory studies ligt een 

belangrijke wetenschappelijke relevantie. Juist door deze twee onderzoeksgebieden met 

                                                

 
4 Met betekenis wordt in deze scriptie het belang van de waarde bedoeld.  
5 Ik spreek van geïndividualiseerde uitvaartrituelen, hierbij gaat het over het algemeen over 

seculiere uitvaartrituelen, dit zijn de uitvaartrituelen die buiten een kerkelijke institutie 

worden vormgegeven en uitgevoerd. Ik kies ervoor om van geïndividualiseerd te spreken 

omdat dit sterker mijn probleemstelling uitdrukt namelijk: Hoe verhoudt het collectieve zich 

tot het individuele in hedendaagse uitvaartrituelen?  
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elkaar te verbinden kan er een nieuwe kijk ontstaan met betrekking tot de rol van collectief 

geheugen en de manier waarop uitvaartrituelen kunnen bijdragen aan betekenisgeving met 

betrekking tot de dood.  

Zingeving is een van de kernbegrippen die de basis vormen voor de humanistische 

wetenschapsbeoefening.6 Binnen dit onderzoek is betekenisgeving van de dood een van de 

kern onderwerpen. De levensbeschouwelijke pluraliteit vormt hierin het startpunt om te 

onderzoeken wat de betekenis gevende kracht is van deze hedendaagse rituelen binnen een 

pluriforme samenleving, waarin zingeving een taak geworden is van het individu en dus op 

eigen wijze wordt vormgeven. Hierbij sluit dit onderzoek ook aan bij het 

onderzoeksprogramma van de Universiteit voor Humanistiek (2014-2017) welke zich richt op 

de levensbeschouwelijke pluraliteit in de huidige samenleving. Daarnaast sluit dit onderzoek 

aan bij recente ontwikkeling in de samenleving, namelijk de toenemende vraag naar 

hedendaagse rituelen. Deze scriptie heeft daarmee ook een belangrijke maatschappelijke 

relevantie. Het werkterrein van de rituele begeleiding blijkt ook een werkveld te zijn dat goed 

aansluit bij de praktijk van humanistici, zo blijkt onder andere uit de start van de post-

academische Celebranten opleiding in februari 2017 waar ik zelf aan deelgenomen heb. 

 

1.7 Methode 

Kenmerkend voor de humanistische wetenschapsbeoefening is een integratie van 

verschillende wetenschappelijke domeinen. Ik kies er daarom voor om mijn vraag te 

beantwoorden door middel van een interdisciplinair theoretisch onderzoek. Interdisciplinair 

onderzoek is erop gericht een koppeling te maken tussen verschillende disciplines om op die 

manier een gezamenlijk vraag te beantwoorden (Kleisen, 2001). Een aanleiding voor het 

                                                

 
6 www.uvh.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uvh/zingeving-en-humanisering  
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uitvoeren van interdisciplinair onderzoek is wanneer de vraagstelling een complex 

maatschappelijk vraagstuk betreft (Kleisen, 2001)., hetgeen bij deze studie van toepssing is.  

In dit onderzoek breng ik de volgende onderzoekdisciplines bij elkaar: Sociologie, 

Thanatologie7, Ritual studies en Memory studies. Door een analyse te maken van de 

concepten collectieve representaties (Thanatologie en Ritual studies) en cultureel geheugen 

(Memory studies) in zowel het traditionele christelijke als het hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaartritueel tracht ik antwoord te geven op de vraag wat de betekenis is 

van collectieve representaties van de dood in hedendaagse uitvaartrituelen. Hierbij maak ik 

gebruik van zowel empirische als theoretische bronnen. Ik maak gebruik van (sociologisch) 

empirisch onderzoek naar de rol van religie in de Nederlandse samenleving o.a. Becker en 

Hart (2006), De Graaf en te Grotenhuis (2008) en Van Donk en Plum (2006) en Bernts en 

Berghuijs (2016). Dit heb ik gebruikt om te onderzoeken welke voorstellingen er bestaan over 

een leven na de dood. Vanuit de Thanatologie heb ik verschillende empirische maar ook 

theoretische bronnen gebruikt over de manier waarop er in de samenleving wordt omgegaan 

met de dood, waarbij regelmatig een koppeling wordt gemaakt naar het uitvaartritueel. Om 

deze omgang met de dood te verbinden met de ritual studies heb ik gebruik gemaakt van 

verschillende theoretische en empirische bronnen over rituelen. Hierin vormen Lukken (1999; 

2007) en Hertz (1960/1907) de theoretische basis van waaruit ik mijn scriptie heb 

opgebouwd. Voor de memory studies leun ik met name op Aleida Assmann (2008) en Jan 

Assmann (1992; 2008) maar maak ik ook gebruik van Quartier (2007) omdat hij de theorieën 

over collectief geheugen heeft vertaald naar een empirisch onderzoek binnen de katholieke 

kerk. Quartier heeft veel onderzoek gedaan naar rituelen en de manier waarop rituelen mensen 

met elkaar verbindt. Hij noemt de mens in de kern ‘Homo ritualis’, de mens wil door middel 

                                                

 
7 Thanatologie is de wetenschap die zich richt op het bestuderen van de omgang met en de 

voorstellingen over sterven, dood en rouw.  
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van rituelen de grenzen van het bestaan overstijgen.8 Ik bouw in mijn onderzoek onder andere 

voort op zijn interpretaties omdat deze een helder overzicht is over de manier waarop het 

collectieve geheugen een rol kan spelen binnen collectieve rituelen.  

Ik heb gekozen voor interdisciplinair theoretisch onderzoek omdat er binnen de Thanatologie 

en de Ritual studies al veel literatuur (van zowel kwalitatieve als kwantitatieve aard) is 

verschenen. In de Thanatologie wordt met name ingegaan op de manier waarop er in een 

samenleving wordt omgegaan met de dood en binnen de Ritual studies richt men zich meer op 

de werking van rituelen, wat maakt een ritueel een ritueel en welke functie heeft dit? Door een 

verbinding te leggen tussen deze onderzoeksvelden en het veld van de Memory studies 

verwacht ik een nieuwe kijk te krijgen op de bestaande theorieën over (uitvaart)rituelen en de 

betekenis van collectieve representaties van de dood binnen de hedendaagse 

geïndividualiseerde rituelen. Door een vergelijking te maken tussen de traditioneel christelijke 

uitvaartrituelen en de hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen en deze te koppelen 

aan theorieën over collectief geheugen heb ik getracht inzicht te krijgen in de betekenis van de 

collectieve representaties van de dood in de uitvaartrituelen. 

Bij de christelijke uitvaartrituelen gaat mijn analyse terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw 

omdat rond die periode de inhoud en vormgeving van de huidige christelijke uitvaartliturgie 

tot stand kwam (Rouwhorst, 2007). De analyse van de hedendaagse geïndividualiseerde 

rituelen heeft zijn oorsprong ook rond die periode maar is in de afgelopen decennia pas echt 

onderzocht. De literatuur die ik hiervoor gebruikt heb, gaat over het algemeen niet verder 

terug dan de jaren ’90.   

 

1.7.1 Selectiecriteria 

De literatuur heb ik op verschillende manieren geselecteerd. Enerzijds heb ik geput uit de 

literatuur die ik kreeg vanuit de celebranten opleiding. Daarnaast heb ik mij laten inspireren 

                                                

 
8 Dit verteld Quartier in een interview met het blad Volzin in het oktober nummer van 2015.  
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door bronnen die mijn begeleider en meelezer mij hebben aangedragen. Verder heb ik in 

verschillende databanken gezocht naar literatuur met betrekking tot traditioneel christelijke en 

hedendaagse uitvaartrituelen. Ik heb vervolgens de literatuur gescand en beoordeeld op 

relevantie op basis van de verbinding die deze bronnen hebben met de door mij gestelde 

concepten: Collectieve representaties (voorstellingen van de dood, symbolen, taal of 

handelingen) en collectief geheugen, geanalyseerd op basis van kwaliteit (publicatieplaats, 

auteur, publicatiedatum, bronvermelding en verwijzingen in andere publicaties). In de 

bronvermelding van deze teksten heb ik daarnaast nog verder gezocht naar bruikbare bronnen.  

Voor de selectie van de literatuur heb ik een aantal zoekcriteria opgesteld:  

• Literatuur sinds 2000 met uitzondering van fundamentele theorieën.  

• Gebruik van Nederlands- en Engelstalige bronnen voornamelijk uit de westerse context.  

 

1.7.2 Analyse 

Om de geselecteerde bronnen te analyseren heb ik gebruik gemaakt van een matrix waarin ik 

de literatuur heb gekoppeld aan de door mij beschreven concepten. Ik heb de literatuur 

gecodeerd en verbonden aan deze concepten en vervolgens de uitkomsten per concept aan 

elkaar verbonden. Vervolgens heb ik de verschillende concepten met elkaar verbonden om op 

deze manier antwoord te geven op mijn vraagstelling.   
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1.8 Opbouw 

In de uitwerking van de literatuuranalyse wordt de volgende opbouw aangehouden: 

H2 Context: De omgang met de dood in de hedendaagse Westerse samenleving 

H3 Theoretisch kader: De concepten collectieve representaties en collectief geheugen 

H4: Collectieve representaties van de dood in 

christelijke uitvaartrituelen in het licht van het 

collectief geheugen 

 

H5: Collectieve representaties van de dood in 

hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaartrituelen in het licht van het collectief 

geheugen 

§4.4: Conclusie deelvraag 1 

 

§5.4: Conclusie deelvraag 2  

 

H6: Conclusie & Discussie 

Tabel 1.1: Opbouw thesis 

Eerst volgt een beschrijving van de context waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt. Hierbij 

word ingegaan op verschillende sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen in de Westerse 

wereld die de afgelopen decennia de omgang met de dood hebben beïnvloed. Deze sociaal 

maatschappelijke ontwikkelingen worden in het bijzonder gekoppeld aan de Nederlandse 

samenleving om op deze manier een beeld te schetsen van de invloed die deze ontwikkelingen 

hebben op de omgang met de dood in een specifieke samenleving. Gedurende deze scriptie 

zal de Nederlandse context met name een centrale positie innemen. Dit hoofdstuk wordt 

opgevolgd door één hoofdstuk waarin het theoretische kader wordt beschreven waarbinnen dit 

onderzoek plaatsvindt. In dit hoofdstuk worden de concepten collectieve representaties van de 

dood en collectief geheugen nader toegelicht. De twee hoofdstukken hierop volgend gaan in 

op hoe deze concepten vertegenwoordigd zijn in traditioneel christelijke uitvaartrituelen (H4) 

en hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen (H5). De thesis wordt afgesloten met een 
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conclusie en discussie (H6). In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies van de deelvragen 

samengebracht en wordt de hoofdvraag beantwoord. In de discussie wordt het onderzoek 

geëvalueerd en aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 
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Do not stand at my grave and weep 
 

Do not stand at my grave and weep 

I am not there, I do not sleep 
I am a thousand winds that blow 

I am the diamond glints on snow 
I am the sunlight on ripened grain 

I am the gentle autumn rain 

When you awaken in the morning’s hush 
I am the swift uplifting rush 

of quiet birds in circled flight 
I am the soft stars that shine at night 

Do not stand at my grave and cry 
I am not there, I did not die  
 

- Mary Elizabeth Frye 
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2. De veranderde omgang met de dood in de 

hedendaagse westerse samenleving  
 

2.1 Inleiding 

Hoewel rituelen het imago van onveranderlijkheid hebben, zijn deze volgens verschillende 

auteursaltijd aan verandering onderhevig (Grimes, 2014; Rouwhorst, 2007). ‘Vanaf het 

moment dat rituelen ontstaan, is er sprake van historische dynamiek’ (Rouwhorst, 2007, 

p.15). Rouwhorst stelt dat vanaf het moment dat rituelen een herkenbare vorm hebben deze in 

ontwikkeling blijven, ‘daarbij is er steeds sprake van een dynamische interactie en 

wisselwerking met de sociale en culturele context waarbinnen ze functioneren.’ (Rouwhorst, 

2007, p.15). De context waarbinnen de rituelen worden uitgevoerd, beïnvloeden het ritueel 

continu en zorgen ervoor dat deze zich constant blijft transformeren. Dit betekent niet dat de 

vorm en inhoud van deze rituelen continu veranderen maar wel dat deze zich langzaam 

aanpassen aan veranderingen in de samenleving. Volgens Grimes (2014) zijn rituelen altijd 

aan verandering onderhevig, maar gaan deze veranderingen tegenwoordig sneller dan ooit.  

Hieruit blijkt dat hoe er in een samenleving wordt omgegaan met de dood niet op zichzelf 

staat maar wordt vormgegeven in die specifieke context (Mathijssen, 2017). In de afgelopen 

decennia hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden in de westerse samenleving 

die de hedendaagse omgang met en beleving van de dood sterk hebben beïnvloed. In dit 

hoofdstuk worden verschillende van deze ontwikkelingen en de invloed hiervan op 

hedendaagse uitvaartrituelen behandeld. Het gaat hier om de volgende ontwikkelingen: 1) 

religie verplaatst naar het privédomein, 2) individualisering, 3) de pluralisering, en 4) 

veranderingen in de uitvaartbranche. Deze ontwikkelingen hebben elk op hun eigen manier de 

omgang met de dood en de daarbij horende uitvaartrituelen beïnvloed: ‘Telkens weer blijkt het 

ondoenlijk om de dood betekenisloos te laten.’ (Venbrux, Bolt, Heessels, 2008, p.11).  
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Doordat, zoals Mathijssen (2017) beschrijft, de omgang met de dood wordt vormgegeven in 

een specifieke context en de landen in de westerse wereld van elkaar verschillen, zal ik deze 

ontwikkelingen koppelen aan de Nederlandse context om een beeld te schetsen van de 

veranderingen die deze ontwikkelingen met zich mee brengen in een samenleving. Dit geldt 

ook voor de analyse van de deelvragen en de beantwoording van de hoofdvraag.  

 

2.2 Secularisering en de-institutionalisering 

Een ontwikkeling die heeft plaatsgevonden in de Nederlandse samenleving en die heeft 

bijgedragen aan de veranderende omgang met betrekking tot de dood en de behoefte tot 

aanpassing van uitvaartrituelen is de ontkerkelijking (Venbrux, Bolt, Heessels, 2008). Er heeft 

zich een ingrijpend secularisatieproces voorgedaan welke grote invloed heeft op de plaats van 

religie in de samenleving (Becker, de Hart & Mens, 1997). Ongeveer zestig jaar geleden was 

Nederland nog een van de meest Christelijke landen in Europa (Van Rooden, 2010). Terwijl 

Nederland nu gezien wordt als een zeer geseculariseerde samenleving (Mathijssen, 2017). 

Becker en Hart (2006) geven aan dat Nederland een van de landen was dat vooropliep in het 

secularisatieproces, maar dat het nu behoort tot de middenklassen in west Europa. In veel 

literatuur wordt er gesproken over secularisatie als het terugtrekken van religie uit de 

samenleving. Echter is het nog maar de vraag of dit ook echt het geval is of dat we beter 

kunnen spreken van de-institutionalisering, waarbij mensen zoeken naar eigen manieren om 

uitdrukking te geven aan hun geloof buiten de geïnstitutionaliseerde kaders.  

Aan het begin van de 20ste eeuw was Nederland sterk verzuild. De organisatie van de 

samenleving vond plaats vanuit de denominaties van de verschillende zuilen – o.a. protestant, 

rooms-katholiek en sociaaldemocraten (Mathijssen, 2017). Religie was hierdoor sterk 

verweven met het dagelijks leven van mensen (Mathijssen, 2017). Vanaf de jaren ’60 begon 

de verzuiling in de Nederlandse samenleving geleidelijk af te nemen (Mathijssen, 2017). De 

rol van de kerk in de samenleving nam af (De Graaf & Te Grotenhuis, 2008).  Vanaf de jaren 

’70 is er een daling te zien van het aantal kerkbezoekers van 67% in 1966 naar 32% in 2015 
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(Brents & Berghuijs, 2016). De afname van de invloed van de kerk op het dagelijkse leven 

van mensen heeft grote invloed op de manier waarop mensen betekenisgeven aan het leven en 

omgaan met de dood, ‘Whereas religion … had once provided people with rich collections of 

rites and meta-narratives to deal with the pertient questions and ambiguities of life and death, 

it now began to loosen its hold’ (Mathijssen, 2017, p. 19). De religieuze of 

levensbeschouwelijke identiteit werd een keuze in plaats van iets wat vast staat omdat je bij 

een bepaalde groep hoort.  

De verwachting was dat wanneer de samenleving zich verder moderniseert de institutionele 

basis van religie steeds verder zou inkrimpen en traditioneel christelijke noties op den duur 

zouden verdwijnen (Becker, de Hart & Mens, 1997). Echter komen steeds meer auteurs tot 

een andere conclusie (o.a.: Becker, de Hart & Mens, 1997; Van de Donk, Et al. (2006). Zij 

stellen dat het klopt dat sommige conventionele aspecten van religie op de terug tocht zijn 

maar dat andere blijven bestaan of zelfs bloei vertonen (Becker, de Hart & Mens, 1997). Van 

de Donk, Et al. (2006) zijn kritisch over de secularisatiegedachte. Zij beschreven dat 

Durkheim al zei dat het onwaarschijnlijk is dat religie haar sociale betekenis zal verliezen, 

omdat dit nu eenmaal een publieke functie vervult (Van de Donk, Et al. 2006). ‘Een 

maatschappij, zo stelde hij, vereist religie om de sociale cohesie te behouden en om 

collectieve gevoelens en ideeën te kunnen verstevigen.’ (Van de Donk, Et al. 2006, p. 28). Dit 

betekent echter niet dat religie niet aan verandering onderhevig kan zijn naarmate de 

maatschappij ook veranderd (Van de Donk, Et al., 2006). Hoewel de secularisatiegedachte 

binnen de wetenschap steeds meer bloot wordt gesteld aan kritiek, is deze ook niet volledig te 

weerleggen (Van de Donk, Et al. 2006). Sommige sociologen stellen dat secularisatie een 

proces is met zijn eigen limiet en dat de hoeveelheid religie in een samenleving min of meer 

constant is (Becker, de Hart & Mens, 1997). Door de terugtocht van de geïnstitutionaliseerde 

religie ontstaat er ruimte voor andere varianten van religie of levensbeschouwing (Becker, de 

Hart & Mens, 1997). Volgens Luckman (1967) is er daarom ook geen sprake van het 

verdwijnen van religie maar moet men spreken over een functieverschuiving van religie, de 

kerkelijke structuren worden volgens hem vervangen door ‘maatschappelijk onzichtbare’ 
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individualistisch getinte religieuze belevingsvormen (Luckmann, 1967). Hoewel de theorie 

van Luckmann al in 1967 geschreven is, blijkt uit cijfers dat men op zoek is naar eigen 

vormen van geloven. Van Donk, Et al. (2006) spreken daarom van een proces van de-

institutionalisering dan van het verdwijnen van religie. Heelas en Woodhead (2004) noemen 

deze getransformeerde vormen van religie ‘spiritualiteit’. Volgens hen verwijst religie naar 

een leven volgens externe verwachtingen en is er bij spiritualiteit sprake van een leven 

conform de eigen innerlijke ervaringen (Helaas & Woodhead, 2004). Mensen kiezen eigen 

vormen om betekenis te verlenen aan het leven en de dood, die aansluiten bij hun eigen 

belevingswereld.   

Dat mensen kiezen voor een eigen vorm van spiritualiteit is ook terug te zien in het onderzoek 

van Becker en Hart (2006) waaruit blijkt dat het aantal leden van kerkgenootschappen in 

Nederland af is genomen. 68% van de Nederlandse bevolking is geen lid meer van een kerk 

(Bernts & Berghuijs, 2016). 14% van de bevolking is theïst en gelooft in een God of hogere 

macht, 28% is ietsist en 34% is agnost (Bernts & Berghuijs, 2016). Transcendente 

geloofsvoorstellingen zijn teruggelopen van 60% in 2006 naar 42% in 2015 (Bernts & 

Berghuijs, 2016).  

Hoewel we kritisch kunnen kijken naar de ideeën van secularisatie in de Westerse 

maatschappij is er duidelijk sprake van de-institutionalisering wanneer het de traditioneel 

religieuze instituties betreft. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop mensen hun eigen 

leven beschouwen en heeft geleid tot transformaties binnen de religieuze en 

levensbeschouwelijke kaders die er in de maatschappij zijn. Deze ontwikkeling beïnvloedt 

ook de manier waarop er in de samenleving wordt omgegaan met en betekenis wordt gegeven 

aan de dood. Dit betekent dat religie nog steeds een belangrijke rol kan spelen in het leven 

van mensen maar dat de religieuze instituten niet meer de aangewezen instantie zijn om 

(uitvaart)rituelen vorm te geven. Hierdoor ontstaan steeds meer eigen vormen waarop mensen 

betekenis verlenen aan de dood, met als gevolg dat uitvaartrituelen aan verandering 

onderhevig zijn.  
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2.3 Individualisering 

De westerse samenleving is sinds de modernisering sterk geïndividualiseerd, Elias (1991) 

noemt dit de verschuiving van de wij-ik balans. Hofstede (2012) stelt dat er in de wereld twee 

soorten samenlevingen zijn: collectivistische en individualistische. De mate van 

individualisme verwijst naar de onderlinge banden die er zijn tussen individuen (Hofstede, 

2012). Is een samenleving collectivistisch. dan is er sprake van sterke banden, zijn mensen 

loyaal naar de gemeenschap en heerst er een sterk wij gevoel (Hofstede, 2012). In een 

individualistische samenleving staat het individu, het ik, centraal, en wordt het individu sterk 

gewaardeerd. In de afgelopen decennia is de nadruk in de westerse samenleving steeds sterker 

komen te liggen op het individu. De Groot (2005) beschrijft dat er volgens Elias een dualiteit 

zit in de focus op het individu, dit noemt Elias de ‘homo-clausus’. Enerzijds ervaart de mens 

zich als eigenstandig individu die zijn of haar eigen keuzes dient te maken. Anderzijds is de 

mens een sociaal wezen en wordt diens denken, handelen en gevoelens bepaald door het feit 

dat ze met anderen samenleven. Er bestaat volgens Elias geen ‘ik’ zonder ‘wij’, net zo goed 

als er geen maatschappij bestaat los van de mensen die haar vormen (De Groot, 2005). In 

veranderde vorm blijkt de gemeenschap en verbinding tussen mensen een belangrijke rol te 

spelen in de hedendaagse maatschappij.   

Samenhangend met de individualisering in de maatschappij is er sprake van een grote mate 

van individualisering van zingeving. We leven in een maatschappij waarin het individu 

vanzelfsprekend wordt gezien als zin- en betekenisgever (Voyé, 2007). De religieuze en/of 

levensbeschouwelijke identiteit is een keuze geworden. Hoewel de rol van de religieuze 

instituties afneemt, en steeds minder Nederlanders zichzelf als kerklid beschouwen, blijft de 

zoektocht naar betekenisgeving bestaan (Becker, de Hart & Mens, 1997; Becker & Hart, 

2006; Mathijssen, 2017). Men is volgens Becker, de Hart & Mens (1997) ‘op zoek naar 

compensatie voor de oude vormen van geborgenheid. Zij zouden het rijkgeschakeerde huidige 

levensbeschouwelijke aanbod afgrazen, speurend naar waarden en normen die op een 

eigentijdse manier een nieuwe richting kunnen geven aan hun leven.’ (p.13). Hierdoor lijkt 

een verschuiving plaats te vinden van collectieve betekenisgeving vanuit deze traditionele 
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religies naar individuele betekenisgeving. Zingeving is in de hedendaagse westerse 

samenleving een taak van het individu geworden (Baumeister, 1991). Betekenisgeving is een 

individuele zoektocht en elk individu kan uitsluitend nog zelf bepalen wat goed en waardevol 

is (Taylor, 2007).  

Binnen de traditionele religies wordt de dood begrepen als een overgang naar een ander leven, 

maar van seculiere mensen wordt verwacht dat zij hun eigen vorm van betekenisgeving 

creëren in plaats van voort te bouwen op de betekeniskaders die aanwezig zijn in de 

traditionele religies (Wojtkowiak, 2012). Met betrekking tot de betekenisgeving van de dood 

wordt er dus veel verwacht van het individu. 

Wouters (2008) stelt dat de verschuiving van het wij (het collectief, de religieuze 

gemeenschap) naar het ik (het individu) ook de tweelingfunctie van het uitvaartrtiueel heeft 

beïnvloed. Deze functies zijn volgens Wouters (2008) het creëren van een gevoel van 

solidariteit waarmee het gevaar wordt verminderd dat mensen verscheurd worden door intense 

gevoelens, en een gevoel van verbondenheid met de grotere gemeenschap die fungeert als 

basis voor sociale erkenning van deze gevoelens, ‘Door ze op zo’n rituele manier tot uiting te 

brengen, worden ze zowel getemperd als onder controle gehouden.’ (Wouters, 2008, p. 2). 

Door het vervagen van de religieuze wij-groepen (Wouters, 2008) en de individualisering van 

zingeving zijn de religieuze rituelen niet vanzelfsprekend meer betekenisvol voor mensen. 

Wouters (2008) stelt dat men in situaties van rouw verlangt naar een gevoel van 

verbondenheid en zoeken naar een symbolische gemeenschap waarin zij zich geborgen 

voelen. Dit verlangen naar gevoelens van collectiviteit is volgens Wouters (2008) een 

belangrijke drijfveer voor mensen om op zoek te gaan naar nieuwe rituelen, ‘Beroofd van het 

gevoel van verbondenheid met een uitdijend sociaal universum en opgezadeld met dit gevoel 

van onzekerheid gingen veel mensen hun vele deel-identiteiten als tamelijk problematisch 

ervaren.’ (Wouters, 2008, p. 6).  

Het zoeken naar nieuwe rituelen kan volgens Wouters (2008) dan ook gezien worden als een 

zoektocht naar een symbolische gemeenschap. Er wordt getracht vormen te vinden van 

solidariteit die alle betrokkenen overstijgen en hen verenigd in een grotere symbolische 
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gemeenschap (Wouters, 2008). Dit zoeken naar nieuwe rituelen kan begrepen worden als een 

verlangen naar een gevoel van verbondenheid met een overstijgende gemeenschap. Wanneer 

nieuwe rituelen erin slagen deze verbondenheid te realiseren bieden ze sociale erkenning van 

het verlies (Wouters, 2008).  

 

2.4 De pluralisering  

Een andere ontwikkeling die de omgang met de dood in de hedendaagse samenleving heeft 

beïnvloed is de toenemende de pluralisering. 'De grote variëteit in de funeraire cultuur is 

tevens te danken aan de toename van het aantal immigranten in Nederland en de toenemende 

mobiliteit van Nederlanders, waardoor mensen in contact zijn gekomen met en geïnspireerd 

zijn geraakt door niet-christelijke religies.' (Venbrux, Bolt, Heessels, 2008, p. 12). Hierin 

spelen de migratiestromen een belangrijke rol maar ook de toenemende globaliseringsinvloed 

op de toename van diversiteit in de samenleving. Door de globalisering komen we in contact 

met verschillende culturen van over de hele wereld, doordat we bijvoorbeeld door het internet 

verbonden zijn met de hele wereld ontstaat er een uitwisseling van culturele vormen en ook 

religies en rituelen zijn hier een onderdeel van (Appadurai, 2013). Dit maakt dat we kennis 

maken met een grote diversiteit aan manieren om met de dood om te gaan. Onder invloed van 

de migratiestromen is de culturele diversiteit in Nederland sterk toegenomen. ‘Migranten 

nemen behalve hun taal, traditie en gewoonten ook de religie mee naar ons land.’ (Becker & 

Hart, 2006). 

Onder andere door de komst van migranten en de mogelijkheden om over de hele wereld te 

reizen hebben we in de Nederlandse samenleving kennis kunnen maken met andere 

perspectieven in de omgang met sterven, dood en rouw en de bijbehorende uitvaartrituelen 

(Venhorst & Mathijssen, 2017). ‘De hoge mate van individualisering en de komst van andere 

religies, waaronder islam, hindoeïsme en boeddhisme, hebben ervoor gezorgd dat er veel 

meer mogelijk werd in uitvaartland’ (Venhorst & Mathijssen, 2017, p18). Deze verschuiving 

heeft er ook voor gezorgd dat de levensbeschouwelijke achtergronden van de aanwezigen bij 
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een uitvaart meer divers zijn geworden (Venhorst & Mathijssen, 2017). Het deelnemen aan 

een uitvaartritueel gebeurt niet langer meer op basis van de religieuze gemeenschap, maar er 

ontstaat een heterogene groep van nabestaanden met een diversiteit aan achtergronden.  

Om een uitvaart betekenisvol te laten zijn, moeten de aanwezigen zich herkennen in de 

gekozen handeling (Venhorst & Mathijssen, 2017). ‘Dit betekent dat in iedere uitvaart een 

vertaalslag gemaakt moet worden naar de brede groep uitvaartdeelnemers’ (Venhorst & 

Mathijssen, 2017, p.42). Dit is in de praktijk echter niet vanzelfsprekend ‘Wat bijvoorbeeld, 

als er een kerkelijke uitvaart plaatsvindt omdat moeder religieus was maar de kinderen totaal 

niet vertrouwd zijn met de christelijke traditie?’ (Venhorst & Mathijssen, 2017, p.42). De 

invloed van de diversiteit in de samenleving en de vraag naar persoonlijke uitvaartrituelen 

heeft geleid tot rituelen creativiteit en daarmee samenhangende innovaties waarin gezocht 

wordt naar combinaties of mengvormen van rituelen die niet per se zijn toe te schrijven aan 

een vastomlijnde geloofsovertuiging. Volgens Venbrux, Bolt en Heessels (2008) bieden deze 

mengvormen duidelijke aanwijzingen voor de veranderde opvattingen en belevingen van de 

dood in de hedendaagse samenleving. Het is echter de vraag of deze mengvormen ook leiden 

naar herkenbare rituele vormen welke bijdragen aan betekenisgeving met betrekking tot de 

dood voor de grote diversiteit aan participanten.  

 

2.5 Ontwikkelingen in de uitvaartbranche 

De individualisering, de institutionalisering en de de pluralisering hebben ertoe geleid dat er 

in de westerse maatschappij nieuwe behoeftes en wensen zijn ontstaan met betrekking tot de 

omgang met de dood. Deze ontwikkelingen hebben ook grote invloed gehad op de 

ontwikkeling of de totstandkoming van de uitvaartbranche zoals we deze nu kennen. Waar 

uitvaarten eerder met name een aangelegenheid was van de kerk verschuift dit steeds meer 

naar uitvaartprofessionals. De uitvaartondernemer is niet alleen meer de persoon die ervoor 

zorgt dat er op een correcte manier wordt omgegaan met het lichaam van de overledene in 
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praktische zin maar krijgt ook steeds meer een inhoudelijke rol. De directe nabestaanden 

hebben hierin grote invloed.  

In Nederland zijn er verschillende partijen betrokken bij de organisatie en uitvoering van een 

uitvaart. Het aantal uitvaartondernemers in de afgelopen decennia is fors toegenomen. 

Nederland telt ruim 2000 begraafplaatsen en 56 crematoria, er zijn circa 11 

uitvaarverzekeraars en 1200 uitvaartverzorgers (Dijk, van & Mennen, 2002). In de afgelopen 

decennia heeft de uitvaartbranche zich sterk ontwikkeld, sinds de jaren ’90 zijn 

uitvaartorganisaties ontwikkeld tot een netwerk van hooggespecialiseerde en ook consument 

georiënteerde ondernemingen (Mathijssen, 2017). Onder invloed van de secularisering hebben 

uitvaartondernemers een andere rol gekregen, een uitvaartprofessional neemt de rol van de 

geestelijken over (Emke, 2002). Er ontstaat een ware uitvaartmarkt waarbinnen sprake is van 

marktwerking en concurrentie (Dijk, van & Mennen, 2002). ‘De riten rond de dood waren 

vroeger uitsluitend een aangelegenheid van de geestelijkheid, de familie en de lokale 

gemeenschap. Vandaag zijn ze het voorwerp geworden van de consumptie.’ (Voyé, 2007, 

p.108). Vanuit de uitvaartbranche wordt slim ingespeeld op de markt waarin momenteel veel 

vraag is naar persoonlijke invulling van het uitvaartritueel (Dijk, van & Mennen, 2002). ‘De 

economisering van het uitvaartwezen heeft een eigen dynamiek op gang gebracht, met de in 

onze huidige neoliberale samenleving hooggewaardeerde en veelgeprezen concurrentie en 

profilering als gevolg. En met deze concurrentie heeft ook de productinnovatie haar intrede 

gedaan.’ (Tongeren, 2007, p.10). De uitvaartondernemers bieden de nabestaanden een groot 

scala aan mogelijkheden en dit maakt het mogelijk om de uitvaart af te stemmen op de 

wensen van de overledene en de nabestaanden (Mathijssen, 2017). Naar deze persoonlijke en 

‘DIY’-uitvaartrituelen blijkt veel vraag te zijn en dit komt volgens Mathijssen (2017) voort uit 

de centrale plaats die het individu in de westerse samenleving inneemt. Door deze 

verschuivingen heeft de uitvaartbranche een prominente rol gekregen in de manier waarop er 

in de samenleving wordt omgegaan met en betekenis wordt gegeven aan de dood (Mathijssen, 

2017; Wojtkowiak, 2012). Deze consument georiënteerdheid van de uitvaartbranche leidt tot 

sterk gepersonaliseerde uitvaartrituelen (o.a. Mathijssen, 2017; Venbrux, Peelen & Altena, 



 

 

 

35 

 

 

 

 

 

2009; Wojtkowiak, 2012). ‘In this sense the growing funeral industry contributed to the 

professionalization and commercialization of death and dying.' (Wojtkowiak, 2012, p. 48). 

Deze ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op de diversiteit aan uitvaartrituelen die er 

momenteel zijn en de manier waarop deze rituelen kunnen bijdragen aan betekenisgeving met 

betrekking tot de dood.  

 

2.6 Conclusie  

Onder invloed van de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen die hierboven zijn beschreven 

is de manier waarop er in de westerse samenleving wordt omgegaan met de dood sterk 

veranderd. Door de transformatie van de religieuze en levensbeschouwelijke kaders is de 

manier waarop wij omgaan met de dood aan verandering onderhevig. Dit beïnvloedt de 

collectieve representaties die er over de dood zijn, waar eerder de traditioneel kerkelijke 

representaties een centrale positie innamen in de samenleving en daarmee ook in het 

uitvaartritueel, is er nu ruimte voor persoonlijke invulling. Deze persoonlijke vormen van 

betekenisgeving leiden tot een toename naar de vraag voor persoonlijke geïndividualiseerde 

uitvaartrituelen, en ook tot een toename aan diversiteit onder de participanten. Het is niet 

meer vanzelfsprekend dat iedere deelnemer aan het ritueel lid is van een en dezelfde 

gemeenschap. Naast de traditioneel kerkelijke rituelen is er een grote diversiteit aan 

mogelijkheden bijgekomen waarop we vorm kunnen geven aan rituelen rondom de dood.  

Men heeft de wens tot een persoonlijke en unieke uitvaart die past bij het leven van de 

overledene, vaak spelen hierin de wensen van de overledene een centrale rol en oefenen de 

direct nabestaanden een belangrijke invloed uit op de constructie van het ritueel. Hierbij 

kunnen we de vraag stellen of deze invulling ook beantwoord aan de wensen en behoeften van 

de gehele groep van participanten.  
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Remember 

 
Remember me when I am gone away,  
         Gone far away into the silent land;  

         When you can no more hold me by the hand,  
Nor I half turn to go yet turning stay.  

Remember me when no more day by day  

         You tell me of our future that you plann'd:  
         Only remember me; you understand  

It will be late to counsel then or pray.  
Yet if you should forget me for a while  

         And afterwards remember, do not grieve:  
         For if the darkness and corruption leave  

         A vestige of the thoughts that once I had,  
Better by far you should forget and smile  

         Than that you should remember and be sad. 

 
- Christina Rosseti 
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3. Theoretisch kader    

3.1 Inleiding 

Dit gedicht gaat over herinneren, over de afstand die ontstaat tussen de spreker en haar 

geliefde en over de grens die tussen de levenden en de doden bestaat. In deze scriptie wordt 

onderzocht op welke manier er in hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen op 

collectief niveau betekenis wordt verleend aan de dood. Hiervoor maak ik gebruik van de 

volgende concepten: Collectieve representaties van de dood en collectief geheugen. Ik heb 

voor deze concepten gekozen omdat deze kunnen helpen te begrijpen wat de rol van het 

collectief is in hedendaagse uitvaartrituelen. In dit hoofdstuk zal ik deze twee theoretische 

concepten verder uitdiepen en daarmee het model voor de analyse van de traditioneel 

christelijke en hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen uiteenzetten. 

 

3.2 Het concept: collectieve representatie van de dood 

De bedenker van het begrip collectieve representaties is de socioloog Emil Durkheim. Hij 

gebruikt dit concept om te verwijzen naar een collectief concept met sociale macht 

(Hellemans, 2017). Met dit concept legt hij de nadruk op een gemeenschappelijk 

geformuleerde identiteit welke boven het individu uitstijgt. Collectieve representaties zijn 

symbolen of beelden die voor een bepaalde groep een bepaald idee, waarde of ideologie 

vertegenwoordigen (Hellemans, 2017). Deze representaties geven betekenis aan de wereld en 

de sociale interactie en helpen om betekenis te verlenen aan ons leven. Rituelen zijn een 

voorbeeld van collectieve representaties. Durkheim stelt dat naar mate een samenleving steeds 

verder ontwikkeld er steeds minder ruimte is voor collectief gedeelde geloofs- en 

betekeniskaders (Moore & Myerhof, 1977). We leven momenteel in een samenleving waarin 

de traditionele betekenis kaders niet vanzelfsprekend meer betekenisvol zijn, en hierbij rijst de 

vraag of er nog sprake is van collectieve betekenis vormen. De vraag die in deze scriptie 

centraal staat is wat de betekenis is van deze collectieve representaties in hedendaagse 
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geïndividualiseerde rituelen en hoe dit zich verhoudt tot de spanning tussen het individu en 

het collectief.   

In deze scriptie richt ik mij daarom in het bijzonder op de collectieve representaties over de 

dood welke bestaan uit voorstellingen over de dood, symbolen, (symbool)handelingen en 

(symbool)taal die door een bepaalde groep worden uitgevoerd of gebruikt tijdens het 

uitvaartritueel en iets zeggen over de betekenis van de dood en de transformatie die er 

gemaakt dient te worden door middel van het uitvoeren van het ritueel. Het gaat daarbij dus 

om de door de groep gedeelde ideeën over wat er na de dood gebeurd en de manier waarop dit 

in het uitvaartritueel wordt vormgegeven. Om deze collectieve representaties in het ritueel te 

kunnen duiden is een verdeling gemaakt de vier hierboven genoemde elementen, namelijk: 

voorstellingen over de dood, symbolen, (symbool)handelingen en (symbool)taal. Deze vier 

elementen worden hieronder verder uitgewerkt.   

 

3.2.1 Voorstellingen over de dood 

Veel voorkomende voorstellingen van de dood zijn voorstellingen over een leven na de dood, 

‘responding to death’s disruptive force, people express afterlife beliefs.’ (Mathijssen, 2017, 

p.165). Volgens Mathijssen (2017) zijn deze voorstellingen van een leven na de dood 

symbolische expressies van de manier waarop de overledene voortleeft na de dood. Er zijn, 

zeker in hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen, veel verschillende voorstellingen 

van het leven na de dood. In de literatuur over met name hedendaagse buitenkerkelijke 

rituelen komen drie concepten naar voren die de voorstellingen over de dood benoemen. 

Hierbij gaat het om de volgende drie concepten: ‘Symbolic immortality’ (Lifton & Olson 

1974/2004), ‘continued attachment’ (Parks & Benore, 2009) en celebrating life (Holloway, Et 

al., 2013). Enerzijds geven deze concepten een beeld van de diversiteit aan manieren waarop 

de dood in de hedendaagse samenleving wordt geduid en anderzijds helpt het om te 

onderzoeken wat de verschillende vormen van voorstellingen van de dood zijn die er binnen 

het uitvaartritueel aan de orde komen. Door gebruik te maken van deze concepten kan 

onderzocht worden of er sprake is van gedeelde voorstellingen over wat er na de dood is.  
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Polspoel (2007) stelt dat het voortleven na de dood lang niet altijd meer gekoppeld wordt aan 

een transcedent concept maar vaak wordt geassocieerd met het voortleven in de herinneringen 

of in de dingen die de overledene tot stand heeft gebracht in zijn of haar leven. Deze vorm van 

voortleven na de dood wordt ook wel ‘Symbolic immortality’ (Lifton & Olson 1974/2004) 

genoemd. Er zijn verschillende vormen van symbolische onsterfelijkheid, namelijk: 

Theologische, biologische, creatieve, materiële, natuurlijke en ervaringsgerichte 

onsterfelijkheid (Lifton & Olson, 1974). Theologische onsterfelijkheid gaat over de 

voorstellingen van een leven na de dood (Mathijssen, 2017) dit kan gaan om zowel materiële 

als immateriële vormen van het voortleven na de dood. Biologische onsterfelijkheid is 

gebaseerd op het idee dat men voortleeft in de gemeenschap waar men deel van uit maakt 

(Lifton & Olson, 1974). Dit is enerzijds op biologisch niveau het voortleven in het nageslacht, 

door het doorgeven van de genen maar anderzijds ook op een biosociaal niveau door het 

voortleven in de verbondenheid van een groep (Lifton & Olson, 1974). Creatieve 

onsterfelijkheid gaat over het bereiken van blijvende menselijke impact (Lifton & Olson, 

1974). Het is de symbolische onsterfelijkheid die men kan bereiken door middel van 

prestaties en datgene wat je hebt bereikt in het leven (Lifton & Olson, 1974). Materiële 

onsterfelijkheid is een manier van voortleven na de dood door de voorwerpen die de 

overledene heeft achtergelaten (Mathijssen, 2017). Natuurlijke onsterfelijkheid heeft te maken 

met het idee dat je na de dood voortleeft in de natuur (Lifton & Olson, 1974). Deze vorm van 

onsterfelijkheid wordt tegenwoordig vaak gelinkt aan klimaat en duurzaamheid (Mathijssen, 

2017) en is terug te zien in de vraag naar natuurbegraven. ‘In relation tot he funeral 

performance, natural images have proven to be quitessential in giving meaning to life and 

death, and in creating a sense of continuity beyond the life span’ (Mathijssen, 2017, p. 124). 

Ervaringsgerichte onsterfelijkheid is een staat die zo intens is dat tijd en de dood verdwijnen 

(Lifton & Olson, 1974). Dit wordt ook wel beschreven als zelfverlies (Lifton & Olson, 1974). 

Mathijssen (2017) beargumenteerd dat deze wijze van symbolische onsterfelijkheid geen plek 

kent in het uitvaartritueel, het draait in deze vorm van onsterfelijkheid namelijk niet om het 

biologische sterven en daardoor is een uitvaartritueel niet nodig.  
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Naast de symbolische onsterfelijkheid maak ik in deze scriptie gebruik van het concept 

continuing bonds (Klass, 2006) of continued attachment (Parks & Benore, 2009). Dit is een 

voorstelling over de dood die veel overeenkomsten heeft met het concept symbolische 

onsterfelijkheid maar gezien kan worden als een meer actieve vorm. Bij continuing bonds of 

continued attachment gaat het om het behouden van een sociale relatie met de overledene. Er 

kan een onderscheid gemaakt worden tussen letterlijke en symbolische vormen van 

attachment (Parks & Benore, 2009). De letterlijke manivestatie van continued atttachement 

heeft een religieuze achtergrond omdat de nabestaanden moeten geloven dat de overledene 

voortleeft na de dood, zonder dit leven na de dood is er namelijk geen persoon om mee in 

contact te kunnen blijven (Parks & Benore, 2009). Maar bij zowel de letterlijke als de 

symbolische vorm van continued attachement gaat het om het behouden of opnieuw creëren 

van een psychosociale connectie met de overledene, waarvoor een transformatie van de 

sociale status van de overledene van belang is (Romanoff & Terenzio, 1998). 

Naast dat er sprake is van noties van het voortleven na de dood of ideeën over contuined 

attactment zijn er ook mensen die geloven dat er niets is na de dood en dat de dood het einde 

betekent. In dat geval is de uitvaart volgens Quartier (2007) enkel een gedenkdienst voor een 

persoon wiens leven is geëindigd. Het gedenken van de overledene wordt in de literatuur ook 

wel celebrating life genoemd. Volgens Holloway, et al. (2013) is een uitvaart betekenisvol als 

het leven van de overledene wordt gevierd en de rouwervaring wordt geplaatst binnen een 

breder religieus/filosofisch framework (Holloway, Et al., 2013). In het vieren van het leven 

gaat het vaak ook om het uiten van dankbaarheid voor het leven, herdenken, het creëren van 

herinneringen en het betuigen van respect naar de overledene (Holloway, Et al., 2013).  

 

3.2.2 Symbolen, symboolhandelingen en symbooltaal 

Drie andere elementen van collectieve representaties van de dood die ik gebruik in deze 

scriptie zijn symbolen, symboolhandelingen en symbooltaal. Lukken (2007) beschrijft deze 

elementen als de kern van het ritueel. Hieronder zal ik uitwerken wat deze concepten 

betekenen.  
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Een symbool is volgens Lukken (2007) een voorwerp dat verwijst naar een diepere 

werkelijkheid, een verdere horizon, een ruimer landschap. “In het ding is iets van dat andere, 

die gesymboliseerde werkelijkheid, aanwezig” (Lukken, 2007 p. 13). De symbolen die worden 

gekozen en de betekenis die deze symbolen in zich dragen zijn gekoppeld aan de 

voorstellingen die men heeft over de dood en de transitie die er in het ritueel gemaakt dient te 

worden. Denk bijvoorbeeld aan het aansteken van kaarsen, vanuit de christelijke 

voorstelling(en) over de dood wordt dit waarschijnlijk geduid als het licht van Christus, 

terwijl dit in meer seculiere kringen eerder symbool staat voor het licht dat aangestoken wordt 

in een donkere tijd.   

Handelingen spelen een belangrijke rol in uitvaartrituelen en worden binnen dit onderzoek 

gezien als een onderdeel van de collectieve representaties van de dood. Terwijl het symbool 

iets betreft wat buiten ons ligt gaat het bij symboolhandelingen om handelingen waarbij de 

mens zelf in het geding is: Het eigen handelen is de symbolische brugfunctie (Lukken, 2007). 

Door middel van het uitvoeren van deze rituelen handelingen kan worden bijgedragen aan de 

transitie die de nabestaande, (het lichaam) en de overledene dienen te maken.  

Ook taal speelt in deze collectieve representaties over de dood een belangrijke rol omdat deze 

woordelijk de dood duiden. Wanneer woorden als symbolische expressie gebruikt worden, 

zijn ze in staat een hele andere wereld op te roepen (Lukken, 2007). Denk hierbij aan de 

kracht van een metafoor. Doormiddel van taal kan er uitdrukking worden gegeven aan de 

betekenis van de dood. Hierin kan het zowel gaan om letterlijke verhalen over de overledene 

als om symbolische taal die iets zegt over het leven na de dood.  
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3.2.3 Taxonomie collectieve representaties van de dood  

Om deze collectieve representaties te analyseren in de traditionele christelijke en de 

hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen maak ik gebruik van de onderstaande 

taxonomie. Deze taxonomie vormt de basis van waaruit ik de literatuur heb geanalyseerd.  

Hedendaagse uitvaartrituelen (religieus of buitenkerkelijk) 

Voorstellingen van de dood Symbolische onsterfelijkheid 

 Continued attachement 

 Celebrating life 

Symbolen  

(Symbool)Handelingen  

(Symbool)Taal  

Tabel 3.1: Taxonomie collectieve representaties van de dood.  

 

3.3 Het concept: Collectief geheugen 

In de hedendaagse samenleving is er veel veranderd en de betekeniskaders die voorheen 

aanwezig waren in de samenleving verliezen aan betekenis. In plaats hiervoor ontstaat er een 

veelheid aan verschillende en individuele bronnen waar mensen op diverse manieren 

betekenis uit kunnen putten. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat men op dezelfde manier 

betekenis wil of kan verlenen aan de dood binnen het uitvaartritueel. Dit terwijl deze gedeelde 

bronnen van betekenis juist ook kunnen zorgen voor een gevoel van gemeenschappelijkheid. 

Echter is dit gevoel van verbondenheid met elkaar, gemeenschappelijkheid, een belangrijke 

functie van rituelen. Wouters (2008) stelt dat men ook in deze geïndividualiseerde 

maatschappij behoefte heeft aan een gevoel van collectiviteit en dat juist ook dit gegeven 

ervoor zorgt dat men op zoek gaat naar nieuwe rituelen. Om deze veranderingen en de invloed 

die deze hebben op het uitvaartritueel te begrijpen en te onderzoeken op welke betekenis het 

collectief heeft in deze rituelen maak ik gebruik van het concept collectief geheugen.  

Het collectief geheugen verwijst naar herinneringen van een bepaalde gemeenschap of groep, 

en omdat een gemeenschap als groep zijnde geen biologisch of cognitief geheugen heeft ligt 
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dit geheugen opgeslagen in belichaamde maar ook niet belichaamde symbolen (J. Assmann, 

2008). In dit collectieve geheugen liggen ook de collectieve representaties opgeslagen van 

waaruit we betekenis kunnen verlenen aan de dood.  

Een van de meest direct symbolische expressie vormen van collectief geheugen zijn rituelen. 

In het ritueel wordt er een verbinding gelegd tussen herdenken en hoop, ‘communicative 

memory refers to the biographical narratives of persons and groups, and cultural memory to 

collective mythical history’ (J. Assmann 1992 p.56). In het ritueel worden volgens J. Assmann 

(1992) de twee verschillende vormen van collectief geheugen met elkaar in verbinding 

gebracht waardoor het verleden en de toekomst met elkaar verbonden worden. Het is nog de 

vraag of dit ook voor hedendaagse geïndividualiseerde rituelen geld.  

 

3.3.1 Cultureel en communicatief geheugen 

Volgens J. Assmann (2008) zijn er twee vormen van collectief geheugen namelijk cultureel 

geheugen en communicatief geheugen. Cultureel geheugen is een vorm van collectief 

geheugen: ‘in the sense that it is shared by a number of people and that it conveys to these 

people a collective, that is, cultural identity.’ (Assmann, 2008b, p.110). J. Assmann (2008) 

stelt dat cultureel geheugen een vorm van institutie is: ‘It is exteriorized, objectified, and 

stored away in symbolic forms that, unlike the sounds of words or the sight of gestures, are 

stable and situation-transcendent: They may be transferred from one situation to another and 

transmitted from one generation to another.’ (Assmann, 2008b, p. 110-111). Op het sociale 

niveau spelen met name deze symbolen een belangrijke rol, juist omdat een groep op zichzelf 

geen geheugen heeft is het van belang dat de herinneringen zijn opgeslagen in externe 

objecten en symbolen zoals monumenten, musea en bibliotheken (J. Assmann, 2008). Maar 

dit geheugen ligt ook opgeslagen in niet belichaamde vormen: ‘In order to be able to be 

reembodied in the sequence of generations, cultural memory, unlike communicative memory, 

exists also in disembodied form and requires institutions of preservation and reembodiment.' 

(Assmann, 2008b, p. 111). Volgens J. Assmann (2008) hebben we deze herinneringen nodig 

om onze collectieve identiteit te vormen. Dit betekent dat instituties als de kerk, en daarmee 
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dus ook de christelijke uitvaartliturgie, belangrijk zijn in het behouden van het cultureel 

geheugen en daarmee ook een belangrijke rol spelen in het creëren van de betekeniskaders. 

Anders dan het cultureel geheugen is het communicatieve geheugen geen institutie maar is het 

een onderdeel van het dagelijks leven, dit betekent dat dit geheugen over het algemeen ook 

niet verder teruggaat dan tachtig jaar, de tijdspanne van ongeveer drie generaties (J. Assmann, 

2008). Bij communicatief geheugen kunnen veranderingen ervoor zorgen dat dingen worden 

vergeten, de duurzaamheid van dit geheugen is afhankelijk van de sociale relaties (J. 

Assmann, 2008). Dit terwijl cultureel geheugen los staat van de kloktijd, het gaat om een 

mythische dimensie van tijd, ‘To transcend the limits of clock time we must shift to a different 

time frame.' (Quartier, 2007, p.35).  

In zowel het communicatieve als in het cultureel geheugen wordt het verleden niet letterlijk 

vastgelegd als feiten, maar gaat het altijd om interpretaties van de situatie. In het 

communicatieve geheugen gebeurt dit in de herinneringen van individuen en in het culturele 

geheugen wordt het verleden vastgelegd in symbolen, ‘Not the past as such, as it is 

investigated and reconstructed by archaeologists and historians, counts for the cultural 

memory, but only the past as it is remembered. ' (Assmann, 2008b, p.113). Het 

communicatieve geheugen is veel meer diffuus dan het culturele geheugen, voor sommige 

mensen van de groep is het waar, voor andere niet, de een herinnert meer of iets anders dan de 

ander. ‘However, there are no specialists of informal, communicative memory.' (Assmann, 

2008b, p.114). Het culturele geheugen legt een verbinding tussen het verleden, het heden en 

de toekomst en in rituelen zorgt het gebruik van dit geheugen ervoor dat er een verbinding 

ontstaat tussen alle mensen die het ritueel op die manier hebben uitgevoerd en zullen gaan 

uitvoeren. In het communicatieve geheugen wordt er veel meer een verbinding gecreëerd 

tussen de aanwezigen van het ritueel en mogelijk de vorige en de volgende generaties.  
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3.3.2 Horizons of meaning 

Wat Asmman (2008b) het culturele geheugen noemt, noemt A. Assmann (2008), ‘Horizons of 

meaning’, deze horizon van betekenissen helpt de gemeenschap bij het creëren van betekenis. 

Cultuur maakt het mogelijk een connectie te leggen tussen de levenden, de doden en de nog 

niet levenden (A. Assmann, 2008). In de cultuur wordt een ‘Horizon of meaning’ 

geconstrueerd waardoor niet elke generatie opnieuw de betekeniskaders hoeft te creëren. 

‘They do not have to start anew in every generation because they are standing on the 

shoulders of giants whose knowledge they can reuse and reinterpret.' (Assmann, 2008a, p. 

97). Deze betekeniskaders liggen volgens Assmann opgeslagen in het cultureel geheugen, 

‘cultural memory creates a framework for communication across the abyss of time.' 

(Assmann, 2008a, p.97). Het cultureel geheugen bevat volgens A. Assmann (2008) 

verschillende culturele berichten gericht aan het nageslacht met bedoeling tot herhaling, 

rituelen zijn hier een vorm van. De culturele berichten die worden doorgegeven over 

generaties heen ontstaan in een proces van canonisatie en bestaan maar uit een klein gedeelte 

van culturele relikwieën die er binnen een cultuur zijn (A. Assmann, 2008). Het ontstaan van 

dit culturele geheugen bestaat volgens A. Assmann (2008) uit een actief en een passief proces. 

'The institutions of active memory preserve the past as present while the institutions of passive 

memory preserve the past as past. The tension between the pastness of the past and its 

presence is an important key to understanding the dynamics of cultural memory.' (Assmann, 

2008a, p.98). Daarom maakt ze onderscheid tussen twee verschillende vormen van cultureel 

geheugen namelijk: het canon en het archief.  

Het actieve deel van cultureel geheugen, dus het deel in het canon, ondersteunt de collectieve 

identiteit van een groep welke gebouwd is op een klein aantal normatieve en formatieve 

teksten, plaatsen, personen, artefacten en mythes (A. Assmann, 2008). Deze elementen zijn 

bedoeld om actief in te zetten, 'Elements of the canon are marked by three qualities: selection, 

value, and duration.' (Assmann, 2008a, p.100). Het canon, zo stelt A. Assmann (2008), is 

immuun voor grote veranderingen, maar dat betekent niet dat er geen nieuwe betekenissen 

aan de elementen kunnen worden toegekend, ‘The canon is not built up anew by every 



 

 

 

46 

 

 

 

 

 

generation; on the contrary, it outlives the generations who have to encounter and reinterpret 

it anew according to their time.’ (Assmann, 2008a, p.100). 

Het passieve gedeelte van het culturele geheugen, het archief, is gelegen tussen het canon en 

vergeten. In het archief wordt informatie opgeslagen die niet direct bruikbaar is (A. Assmann, 

2008). ‘These relicts of the past are not trashed, because they are considered to be of 

historical or scholarly interest. The historical archive is a receptacle for documents that have 

fallen out of their framing institutions and can be reframed and interpreted in a new context.' 

(Assmann, 2008a, p.103). De informatie in het archief wordt alleen opgeslagen en niet 

geïnterpreteerd, dat is niet de taak van de archivist. 'It is the task of others such as the 

academic researcher or the artist to examine the contents of the archive and to reclaim the 

information by framing it within a new context.’ (Assmann, 2008a, p.103).   

 

3.3.3 Collectief geheugen en de dood 

Dit collectieve geheugen speelt een belangrijke rol wanneer iemand sterft, stelt Quartier: 

‘Through memory the deceased does not simply disappear into nothingness but becomes part 

of the collective. ' (Quartier, 2007, p.34). Het overlijden van een individu beïnvloedt volgens 

Quartier (2007) het sociale en culturele netwerk. ‘it poses a problem for the community, which 

must reconstruct its relation to the deceased.’ (Quartier, 2007, p. 33). Voor de gemeenschap 

is het van belang om bij een overlijden van een lid te zoeken naar een bepaalde vorm van 

continuïteit, door het delen van herinneringen creëren nabestaanden een bepaalde mate van 

continuïteit en geven ze de overledene op een bepaalde manier een toekomst (Quartier, 

2007,). Het collectief geheugen speelt een belangrijke rol in deze reconstructie. Het wij, het 

collectief en de verbindende structuur daartussen, ontstaat door middel van het collectieve 

geheugen. Dit geheugen geeft volgens Quartier coherentie in een situatie van verlies.  

Mogelijk ligt hier ook een rol weg gelegd voor de celebrant of ritueel begeleider. Het gebruik 

van culturele relikwieën uit het canon in een uitvaartritueel zorgt ervoor dat er een verbinding 

wordt gelegd met het verleden. De elementen uit het verleden worden gebruikt om in het 

heden betekenis te verlenen en zorgen voor het creëren van gemeenschappelijkheid. Echter 
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zijn deze elementen niet voor iedereen meer betekenisvol. Mogelijk is het de taak van de 

celebrant of ritueel begeleider om elementen uit het canon of het archief dusdanig te 

(her)interpreteren zodat deze weer betekenisvol kunnen zijn. 

 

3.3.4 Taxonomie collectief geheugen 

Om het collectief geheugen te analyseren in de traditionele christelijke en de hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaartrituelen maak ik gebruikt van de volgende taxonomie: 

Hedendaagse uitvaartrituelen (religieus of buitenkerkelijk) 

Collectief geheugen volgens J. Assmann (2008) Cultureel geheugen 

 Communicatief geheugen 

Horizons of meaning volgens A. Assmann (2008) Canon 

 Archief 

Tabel 3.2: Taxonomie collectief geheugen in uitvaartrituelen. 
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Al wat sterft zal bloeien 
 

De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen 
en ied’reen vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen 

we zien ze vallen op de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde ons geleerd 

dat ál wat sterft zal bloeien 
 

- Toon Hermans 
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4. Collectiviteit en individualisering in het 

christelijke uitvaartritueel 

4.1 Inleiding 

Het gedicht van Toon Hermans is voorgedragen tijdens een katholieke uitvaart. Het gedicht 

verwijst naar het idee dat er na de dood nieuw leven ontstaat. Deze boodschap kan op veel 

verschillende manieren worden begrepen en geduid. In dit hoofdstuk onderzoek ik welke 

collectieve representaties over de dood er binnen traditioneel christelijke uitvaartrituelen zijn 

en hoe we deze kunnen begrijpen vanuit theorieën over collectief geheugen.  

 Het christelijke uitvaartritueel kent een lange ontstaansgeschiedenis. Het ritueel is 

ontstaan in een proces van toe-eigening en transformatie (Rouwhorst, 2007). Christelijke 

rituelen zijn geworteld in voorchristelijke rituele tradities uit het heidendom en 

voorchristelijke religies (Rouwhorst, 2007). Er was sprake van een dynamische interactie 

tussen deze bestaande rituele tradities, de christelijke rituelen en de culturen en 

samenlevingen waarbinnen deze zijn ontstaan (Rouwhorst, 2007). Van deze interactie bleek 

volgens Rouwhorst (2007) sprake op het moment dat deze rituelen een herkenbare vorm 

kregen. Deze rituelen veranderden mee in wisselwerking met ontwikkeling in de sociale en 

culturele context (Rouwhorst, 2007). Bregman (2011) stelt dat deze transformaties langzame 

bijna onopgemerkte processen zijn, maar dat er zeker sprake is van continue verandering. 

Omdat het niet mogelijk is om het gehele proces van ontstaan en transformatie en de daarbij 

horende collectieve representaties van de dood in kaart te brengen in deze scriptie, richt ik mij 

in deze scriptie op de christelijke uitvaartliturgie zoals deze sinds de jaren ’60 is ontstaan.  

Lange tijd heeft het uitvaartritueel een redelijk vaste vorm gekend, maar sinds de jaren ’60 

van de vorige eeuw bleek dit liturgische framework nog onvoldoende aan te sluiten. Zowel 

binnen de katholieke als protestantse kerk zijn er sinds die tijd verschillende hervormingen 

geweest die het uitvaartritueel hebben beïnvloed. Als gevolg van deze hervorming van de 
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uitvaartliturgie is er ruimte ontstaan voor creativiteit wat heeft gezorgd voor een verrijking 

van de uitvaartliturgie (Lukken, 2007).  

 In dit hoofdstuk analyseer ik verschillende empirische onderzoeken en literatuur over 

christelijke uitvaartrituelen waarbij in deze scriptie wordt gefocust op de concepten, 

collectieve representaties en cultureel geheugen.  

 

4.2 Collectieve representaties van de dood in het christelijke 

uitvaartritueel 

Binnen de christelijke traditie zijn er redelijk vaststaande collectieve representaties over de 

dood terug te vinden. Hoewel deze collectieve representaties niet door iedereen op dezelfde 

manier worden ervaren of geïnterpreteerd is er sprake van een overkoepelende hoop op/geloof 

in een leven na de dood. Aan de hand van de in het theoretisch kader beschreven elementen: 

voorstellingen van de dood, symbolen, handelingen en taal, zal ik op basis van mijn 

literatuuronderzoek de collectieve representaties die in het traditioneel christelijke 

uitvaartritueel naar voren komen uit een zetten.  

 

4.2.1 Voorstellingen van de dood 

In de christelijke tradities (met name de katholieke) is het uitvaartritueel bedoeld om de ziel 

van de overledene te begeleiden naar het eeuwige leven (o.a. Polspoel, 2007). Uit het 

onderzoek God in Nederland blijkt dat in 2015 23% van de Nederlandse bevolking gelooft in 

een leven na de dood, 37% dit niet zeker weet en 40% niet gelooft dat er sprake is van een 

leven na de dood (Bernts & Berghuijs, 2016). Wanneer we kijken naar de manier waarop dit 

voortleven van de ziel wordt geduid door leden van de katholieke kerk en protestantse kerk 

Nederland (PKN) dan valt het op dat 13% van de leden van de katholieke kerk geloven in de 

hemel, 43% van de PKN en dat slechts 3% van de leden van de katholieke kerk en 11% van 

de leden van de PKN geloven in verrijzenis. Opvallend is ook dat 29% van de leden van de 

katholieke kerk en 16% van de PKN leden aangegeven niet te geloven in een leven na de 
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dood. En dat 49% (katholiek) en 31% (PKN) aangeeft dit niet zeker te weten. Dus ondanks 

dat het centrale idee binnen de christelijke traditie gestoeld is op het idee van een leven na de 

dood is er een groot percentage van de kerkelijken die niet of niet zeker geloven in een leven 

na de dood. Onder de religieuzen is er dus ook sprake van een grote diversiteit van de manier 

waarop zij de dood duiden. Zie tabel 4.1 voor de overige cijfers. Hieronder zal ik deze 

voorstellingen over de dood verder uitwerken aan de hand van de in het theoretisch kader 

beschreven concepten: Symbolische onsterfelijkheid, continued attachment en celebrating life 

om op deze manier een beeld te schetsen op welke manier er in het uitvaartritueel betekenis 

wordt verleend aan de dood.  

 Leden katholieken kerk Leden PKN 

Ja, daar geloof ik in, namelijk: 22 53 

- de hemel 13 43 

- voorbestaan geest/ziel 12 17 

- weerzien familie/dierbare 8 13 

- reïncarnatie 4 2 

- terugkeer mens op aarde 2 7 

- de hel 1 9 

- verrijzenis/opstanding 3 11 

- voortleven in herinnering 5 3 

Dat weet ik niet zeker 49 31 

Nee, daar geloof ik niet in  29 16 

Tabel 4.1: Vormen van geloof in leven na de dood onder leden van de katholieke en 

protestantse kerk (Bernts & Berghuijs, 2016, p. 70). 
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Het verrijzenis geloof in de christelijke uitvaart 

Uit de literatuur blijkt dat er in de christelijke uitvaartliturgieën twee voorstellingen over het 

leven na de dood centraal staan, namelijk: de verrijzenis9 en het voortleven van de ziel. 

Hoewel er ruimte is voor diversiteit en er nog andere voorstellingen van de dood bestaan 

binnen de christelijke traditie zijn dit de twee meest voorkomende voorstellingen die in het 

uitvaartritueel gerepresenteerd worden, deze voorstellingen passen met name binnen het idee 

van theologische onsterfelijkheid. De overledene leeft voort na de dood en samenvattend kan 

gezegd worden dat de doden een duidelijke eigen plaats hebben binnen de christelijke traditie. 

Of ze zijn in het paradijs of ze slapen tot de wederkomst van Christus wanneer zij zullen 

verrijzen (Rouwhorst, 2007). Theologische onsterfelijkheid vormt daarmee de kern van het 

christelijke uitvaartritueel. Dit betekent niet dat er geen andere vormen van symbolische 

onsterfelijkheid een rol kunnen spelen, maar uit de analyse van de literatuur over het 

christelijke uitvaartritueel blijkt dat de theologische onsterfelijkheid een centrale plaats 

inneemt in het ritueel. Hieronder zal ik uitwerken wat deze twee voorstellingen over de dood 

betekenen in de context van de christelijke uitvaartliturgieën. 

In de christelijke uitvaartliturgie staat sinds de jaren ’60 de paasgedachte centraal, het gaat 

daarbij om de blijde boodschap van de verrijzenis (Polspoel, 2007). Volgens Boeve (2007) 

behoort de belofte van de verrijzenis tot de kern van de christelijke traditie. Het idee van de 

verrijzenis heeft te maken met de wederopstanding van Jezus. Nadat hij was gestorven aan het 

kruis, is hij niet prijsgegeven aan de dood maar leeft hij (Boeve, 2007). In het dienstboek van 

de PKN speelt het verrijzenisgeloof een centrale rol wanneer het de uitvaart betreft.  

‘De kerk spreekt van leven dat sterker is dan de dood. … Voor ons is de dood een 

onoverkomelijke grens, maar wij vertrouwen onze doden toe aan de levende God. … Waar 

                                                

 
9 Met de begrippen verrijzenis, wederopstanding en herrijzenis wordt in deze scriptie 

hetzelfde bedoeld.  
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een mensenleven ten einde is gegaan, viert de kerk het wonder van Pasen, in de hoop op het 

eeuwige leven.' (Dienstboek II, 2004, p.879) 

De belangrijkste aanname binnen het verrijzenisgeloof is dat wie tot op het einde toe God 

bemind volgens deze christelijke voorstelling van de dood niet prijsgegeven wordt aan de 

dood maar opgenomen is in de liefde van God (Boeve, 2007). De (theologische) betekenis 

van het kerkelijke ritueel kan worden gezocht in het verlangen, de hoop en de belofte dat het 

menselijke leven een bestemming heeft die verder gaat dan het hier en nu (Polspoel, 2007). 

Het verrijzenisgeloof blijkt echter voor veel mensen een te abstract begrip te zijn (Mathijssen, 

2017). Mogelijk is dit ook de reden waarom maar zo’n klein percentage (Bernts & Berghuijs, 

2016) van de christenen in Nederland aangeeft te geloven in de wederopstanding. Maar door 

de verkondiging van dit geloof in de uitvaart draagt de pastor een van de essentiële elementen 

van het christelijke geloof uit ‘namelijk dat wij zullen verrijzen en dat er leven is voor mensen 

na dit aardse leven’ (Polspoel, 2007, p. 135). Volgens Polspoel (2007) biedt deze boodschap 

een perspectief dat verder rijkt dan dit aardse, 'Het uitvaartritueel van nu hoort evenzeer als 

vroeger te zoeken naar de band tussen het verhaal van mensen en het verhaal van God.’ 

(Polspoel, 2007, p. 136). Dit maakt dat er een symbolische vorm moet worden gezocht waarin 

het gat tussen het hier en nu en de kosmologische notie van onsterfelijkheid kunnen worden 

begrepen (Mathijssen, 2017). Naast dat het verrijzenisgeloof een abstract begrip is, is een 

ander nadeel van deze voorstelling dat het een lange adem vergt, hierdoor is de verleiding 

volgens Weren (2010) groot om de voorkeur te geven aan voorstellingen ‘die de overgang 

naar het volle leven direct na iemands dood situeren, in een hemel die niet vóór ons ligt, maar 

boven ons.’ (Weren, 2010, p. 227). Hierbij gaat het dus om de voorstelling van het voortleven 

van de ziel.  
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Letterlijke verbondenheid 

Uit de literatuur blijkt dat binnen de christelijke uitvaartliturgie de letterlijke manifestatie van 

continued attachment een belangrijke rol speelt: ‘These beliefs are, by their nature, religious 

in the sense that they are based on the belief in an afterlife and the continued, independent 

existence, in some form, of the deceased person; without an afterlife, there would be no 

continuing person with whom to have a relationship.' (Parks & Benore, 2009, p.39). Uit 

onderzoek blijkt dat 38% van de protestanten en 43% van de katholieken een letterlijke 

connectie ervaren met de overledene (Parks & Benore, 2009).  

Een andere centrale notie die er in het christelijke uitvaartritueel gemaakt wordt, is dat het de 

nabestaanden ervan bewust maakt dat zij de toekomstige doden zijn, ‘Theologically, all are 

the future dead. All are in need of salvation, and all may repent and recieve it’ (Bregman, 

2011, p. 25). Het ritueel is erop gericht om de nabestaanden na te laten denken over hoe zij 

leven en de manier waarop zij zich voorbereiden op het sterven. Dit maakt dat zij letterlijk 

ook in de dood weer herenigd kunnen worden met hun geliefde.  

 

De rol van individualisering in het christelijke uitvaartritueel 

Tot de jaren ’60 richt het uitvaartritueel zich met name op de hoop op de verrijzenis en het 

Laatste Oordeel (Voyé, 2007). Tegenwoordig is er binnen de christelijke uitvaart steeds meer 

plaats voor persoonlijke inbreng van de overledene en de nabestaanden. Hoewel de 

persoonlijkheid van de overledene altijd al een plek heeft gehad binnen de traditionele 

uitvaartliturgie heeft het nog nooit zo’n centrale plaats ingenomen (Voyé, 2007), ‘Het 

oproepen van de herinnering aan de overledene staat vandaag vaak meer op de voorgrond 

dan specifieke godsdienstige thema’s waarin God, de verrijzenis, het eeuwige leven en vooral 

het Laatste Oordeel ter sprake komen.’ (Voyé, 2007, p111). Uit de literatuur blijkt dat het 

levensverhaal van de overledene steeds vaker een plek krijgt in het uitvaartritueel (Hogue, 

2006; Polspoel, 2007). In de kern is het christelijke uitvaartritueel echter gericht op de 

transformatie van de overledene van het leven op aarde naar het leven bij God, ‘it is not about 
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what is being left behind, but what lies ahead for the deceased.' (Bregman, 2011, p.20). Toch 

blijkt uit de literatuur dat de persoonlijke verhalen een steeds belangrijkere rol krijgen in deze 

rituelen. De mate waarin er ruimte is voor de persoonlijke verhalen hangt sterk af van degene 

die voorgaat in de uitvaart.  

Hoewel het levensverhaal van de overledene een plek heeft in het ritueel, gaat dit niet over het 

vieren van zijn of haar leven. In de kern blijft de uitvaart gericht op de aanbidding van God 

(Bregman, 2011). Het is niet de bedoeling dat de nabestaanden of de overledene centraal staan 

in het ritueel. Het is wel de bedoeling dat het ritueel de nabestaanden troost, maar dit gebeurt 

volgens Bregman (2011) doordat hun harten door middel van het uitvoeren van het ritueel 

worden geraakt door God.  

Dus hoewel de nabestaanden steeds meer een eigen inbreng kunnen geven in het christelijke 

uitvaartritueel en het verhaal van de overledene en plaats mag hebben in het ritueel, blijft de 

kern van het ritueel draaien om het christelijke geloof.  

 

4.2.2  Christelijke rituelenelementen  

Taal speelt een belangrijke rol in het christelijke uitvaartritueel maar taal is niet altijd 

toereikend om te verwoorden wat men overkomt als iemand is overleden. ‘Taal alleen is niet 

toereikend om de troost van de opstanding van Jezus Christus ter sprake te brengen. Juist dan 

geven symbolen en rituelen stem aan wat hier en nu gezegd wil zijn.' (Dienstboek II, 2004, 

p.882). Dit maakt dat er in de christelijke uitvaartliturgie, naast taal, ook veel ruimte is voor 

verschillende symbolen en handelingen die verwijzen naar de christelijke duiding van de 

dood. Hoewel er, in meer of mindere mate, ruimte is voor diversiteit binnen de christelijke 

uitvaartliturgie spelen een aantal rituele-elementen een belangrijke rol. In verband met de 

omvang van deze scriptie kies ik ervoor alleen die elementen te behandelen die direct 

gekoppeld kunnen worden aan de voorstellingen over de dood, namelijk het verrijzenisgeloof 

of het voortleven van de ziel.  

De uitvaart begint over het algemeen met het binnen dragen van de overledene in de kerk. Dit 

is volgens Matthijssen (2017) een betekenisvolle en krachtige symbolische handeling, 
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waarmee de overledene wordt begeleid naar zijn laatste rustplaats. Het feit dat de overledene 

moet worden begeleid naar zijn/haar laatste rustplaats zegt iets over de manier waarop er 

betekenis wordt verleend aan de dood en de collectieve representatie van de dood in de 

christelijke uitvaart, namelijk dat de nabestaanden een rol te vervullen hebben in de 

transformatie die de overledene dient te maken van het land van de levenden naar het eeuwige 

leven.  

Na het binnen dragen van de overledene worden er rond de overledene kaarsen geplaatst. Dit 

aansteken van de kaarsen verwijst naar thema’s als liefde, warmte en hoop (Mathijssen, 

2017). Nog meer dan de woorden die dan gesproken worden zegt de symboliek van het licht 

iets over de manier waarop er naar de dood wordt gekeken. Het licht symboliseert dat de 

gestorvene wordt uitgedragen in het licht van Pasen (Dienstboek II, 2004). Door het aansteken 

van de kaarsen wordt de uitvaart in het perspectief van de wederopstanding geplaatst. De 

kaarsen worden aangestoken met het licht van de paaskaars. De paaskaars is een belangrijk 

symbool binnen de christelijke uitvaart omdat deze symbool staat voor de verrezen Heer 

(Liturgisch Vademecum Bisdom van ’s-Hertogenbosch).  

Op het aansteken van de kaarsen volgt over het algemeen het In Memoriam of de gedachtenis. 

In het Dienstboek II (2004) wordt nadrukkelijk beschreven dat het hier moet gaan over het 

spreken over de overledene in plaats van het toespreken van de overledene omdat het 

toespreken van de gestorvene de werkelijkheid ontkend (Dienstboek II, 2004). Het geven van 

een plek van de persoonlijke gedachtenis zal de invloed hebben op de verdere uitvaart. Het 

gaat daarbij niet om een gedetailleerde levensloop maar om een omschrijving te geven van 

wie hij/zij is geweest in het aangezicht van God (Dienstboek II, 2004). Hoewel het hier gaat 

om de persoonlijke verhalen over de overledene wordt dit altijd geplaatst in het licht van een 

duizendenjaar oude traditie (Mathijssen, 2013). Het feit dat het In Memoriam of de 

gedachtenis een rol speelt in de christelijke uitvaart zegt iets over de collectieve representatie 

van de dood. Het geleefde leven op aarde speelt een belangrijke rol voor de transformatie van 

zowel de nabestaanden als die van de overledene. Het gaat hier om het plaatsen van de 

overledene in de handen van God zoals de persoon gedurende zijn of haar leven is geweest. 
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Een andere belangrijke handeling binnen de christelijke uitvaart is de Schriftlezing. Vooral 

binnen de PKN wordt dit als een belangrijk onderdeel ervaren, 'It also suggest that biblical 

readings are an important source of meaning-making among Protestants.' (Mathijssen, 2017, 

p. 84). Er kunnen verschillende teksten worden gekozen uit de geschriften en vaak worden 

deze verbonden met het geleefde leven van de overledene, bijvoorbeeld door het te verbinden 

met belangrijke levenslessen (Mathijssen, 2017). Door de schriftlezing laat de voorganger 

over het leven en sterven het licht van het evangelie schijnen (Dienstboek II, 2004). Deze 

handeling helpt daarmee het leven en het overlijden van de gestorvene te plaatsen binnen de 

christelijke traditie en de daaraan verbonden voorstellingen over de dood zoals de verrijzenis 

of het voortleven van de ziel. 

Op verschillende momenten en manieren is er binnen de christelijke uitvaart ruimte voor stilte 

en gebed, 'A profession of faith can be held, as well as an intercession prayer, frequently 

performed by the bereaved.' (Mathijssen, 2017 p.84). Dit is volgens Matthijssen (2013) net als 

de schriftlezing een van de essentiële onderdelen in het uitvaartritueel, ‘These ritual acts 

reflect the tradition, satisfy religious needs of survivors and pastors, are very recognizable to 

relatives and funeral participants, and appear to comfort.' Mathijssen, 2013 p.221-222).  

De voorbede is een van de momenten waarmee er door gebed stil wordt gestaan bij het 

overlijden. In de voorbede is er ruimte voor dankzegging maar wordt ook het verdriet en de 

pijn van het verlies in het aangezicht van God gebracht (Dienstboek II, 2004). ‘Er zal 

verbondenheid uitgesproken worden met de lijdende schepping en met allen die de dood in 

hun leven ervaren.’ (Dienstboek II, 2004, p.885). In de voorbede wordt als het ware een 

verbinding gemaakt tussen het individuele leven, de gemeenschap maar ook mensen over de 

hele wereld. Binnen de protestantse kerk hebben de gebeden nooit de vorm van het bidden 

voor de doden, ‘Dit gebed is geen ‘hulp of bijstand’ aan de dode, maar aan de levenden, die 

hun vertrouwen uitspreken dat ook deze gestorvene geborgen mag zijn in de ontferming van 

de Eeuwige.' (Dienstboek II, 2004, p.899) 

De Eucharistie of Maaltijd van de Heer is in Nederland een veel voorkomend onderdeel in de 

christelijke uitvaart. ‘In de Maaltijd van de Heer zeggen wij de Heer dank voor zijn dood en 
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leven in verbondenheid met wie ons zijn voorgegaan en voegen wij ons in de lofzang voor de 

troon.’ (Dienstboek II, 2004, p.885). De eucharistieviering is sterk verbonden met de 

voorstellingen van de wederopstanding, ‘De eucharistie of Maaltijd van de Heer wordt zowel 

binnen de protestantse als katholieke kerk nog maar matig gewaardeerd door de nabestaanden, 

blijkt uit onderzoek van Mathijssen (2017).  

Het volgende en volgens Mathijssen (2007) belangrijke onderdeel in de christelijke 

uitvaartliturgie is de uitgeleide. ‘Saying farewell to the deceased at the end of the ceremony is 

considerd very important by our bereaved respondents’ (Mathijssen, 2017 p. 85). De 

uitgeleide is aan het einde van de uitvaartdienst en markeert het overgangsmoment. ‘Het 

symboliseert het loslaten van de gestorvene door wie met haar of hem verbonden waren. De 

christelijke gemeente zal echter benadrukken dat dit loslaten een overdragen is.’ (Dienstboek 

II, 2004, p. 898). Bij de uitgeleide spreekt de gemeenschap uit dat zij de overledene in de 

handen van de eeuwige God toevertrouwd (Dienstboek II, 2004). Bij de uitgeleide wordt de 

overledene besprenkeld met doopwater. Net als bij het aansteken van de kaarsen aan het begin 

van de dienst zet het besprenkelen met doopwater aan het einde de uitvaart in het perspectief 

van de wederopstanding (Defner, 1994). ‘Liturgically the funeral is understood as the 

conclusion of the baptismal liturgy. The water and the word bring the new creature into 

being, but its completion comes at the resurrection which is celebrated in the funeral. Thus 

the baptism and the funeral form the beginning and the end of the Christian life, which is 

itself the entire baptismal liturgy of moving between death and life, old and new, darkness 

and light.' (Defner, 1994 P. 14) 

Na de uitgeleide verplaatst de uitvaart zich naar de begraafplaats of vindt er een laatste 

afscheid plaats voordat het lichaam van de overledene zal worden gecremeerd. Het neerlaten 

van de kist is een wezenlijke handeling in de uitvaart. ‘Degenen die hier zijn samengekomen 

om hun dode te begraven voltooien nu de taak die zij op zich hebben genomen.’ (Dienstboek 

II, 2004, p.900).   

Op basis van de geanalyseerde literatuur kan er gesteld worden dat de kern van het christelijke 

uitvaartritueel bestaat uit voorstellingen, symbolen, taal, teksten en handelingen die 
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verbonden zijn aan de christelijke traditie. Hierbinnen kan er ruimte zijn voor het 

personaliseren van het ritueel door het levensverhaal van de overledene te koppelen aan deze 

symbolen en daarmee het leven en sterven van de overledene binnen de traditie.  

 

4.3 Het cultureel geheugen centraal in de christelijke uitvaart 

Kerkelijke uitvaarten spelen een belangrijke rol in het toekennen van betekenis: ‘Church 

funerals assign meaning to the gaps in the life of the deceased and the participants' social 

network.’ (Quartier, 2007, p.22). Volgens Polspoel (2007) zorgt de christelijke uitvaart voor 

houvast, juist door de uniformiteit, de herkenbaarheid en de vertrouwdheid die de leden van 

de gemeenschap ervaren in het ritueel. In het ritueel verandert de status van de overledene van 

zijnde een fysiek lid van het sociale en culturele netwerk naar iemand ‘who, while no longer 

physically present, will continue to play a role in the stories of those who knew or were 

related to her in some way.' (Quartier, 2007, p. 22). De christelijke uitvaartliturgie helpt om 

de transitie die de overledene en de nabestaanden dienen te maken tot stand te brengen. Om 

de christelijke uitvaart vorm te geven wordt er gebruik gemaakt van het culturele geheugen, 

zoals beschreven door J. Assmann (2008), en het canon, zoals beschreven door A. Assmann 

(2008). Maar er zijn ook elementen uit het communicatieve geheugen (J. Assmann, 2008) in 

toenemende mate terug te vinden in de hedendaagse christelijke uitvaart. Zo krijgt 

bijvoorbeeld het persoonlijke levensverhaal van de overledene steeds meer een prominente 

plek in het ritueel.  

De christelijke gemeenschap is een specifieke groep met eigen overkoepelende waarden, 

hieraan is ook het collectieve geheugen gekoppeld. ‘Individuals possess various identities 

according to the various groups, communities, belief systems, political systems, etc. to which 

they belong, and equally multifarious are their communicative and cultural, in short: 

collective memories.’ (Assmann, 2008b, p.113-114). Dit betekent dus niet dat het collectieve 

geheugen dat vertegenwoordigd wordt in het christelijk uitvaartritueel het enige collectieve 
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geheugen is van waaruit iemand kan putten, maar wel dat dit in het ritueel de bron is van 

waaruit er betekenis wordt verleend aan de dood.  

Het communicatieve geheugen is in het christelijke uitvaartritueel terug te zien in het 

herdenken van de overledene door bijvoorbeeld het In Memoriam. Door het voordragen van 

het In Memoriam wordt het leven van de overledene in het licht van de evangelie geplaatst. 

Het communicatieve geheugen bestaat uit de narratieven over de overledene, het gaat daarbij 

om wie hij of zij was voor de groep (Quartier, 2007). In de christelijke uitvaart heeft deze 

vorm van geheugen steeds meer terrein gewonnen, maar het culturele geheugen, de 

traditioneel christelijke voorstellingen, symbolen, handelingen en taal, zijn nog wel de basis 

van waaruit het ritueel wordt uitgevoerd. Zoals Mathijssen (2013) ook stelt, wordt het leven 

en het sterven van de persoon in het licht van een duizend jaar oude traditie geplaatst. Juist 

ook omdat het niet altijd duidelijk is wat de positie van de overledene in de toekomt zal zijn, 

is het belangrijk om terug te kunnen vallen op ‘images and narratives from mythical or ‘non-

realistic’ times ‘ (Quartier, 2007, p.35). Dit bredere perspectief, wat in de christelijke 

uitvaartliturgie wordt geboden in de vorm van christelijke voorstellingen over de dood, 

symbolen, handelingen en taal, helpt de gemeenschap in het omgaan met het verlies, men 

vertrouwt hierbij op de gedeelde wereld van betekenis die de leden van de gemeenschap 

hebben.  

Zoals eerder ook is gesteld gaat het in het uitvaartritueel om het verbinden van het verleden, 

het heden en de toekomst. Om het verleden, het heden en de toekomst van zowel de 

overledene als de nabestaanden met elkaar te verbinden spelen twee zaken een rol: herdenken 

en hoop (Quartier, 2007). Quartier heeft deze dimensies verbonden aan het christelijke 

uitvaartritueel. Het herdenken is gericht op het verleden en de hoop is gericht op de toekomst. 

Zowel in het communicatieve als in het culturele geheugen spelen deze dimensies een rol. In 

het communicatieve geheugen gaat herdenken volgens Quartier over het herdenken van het 

leven van de overledene en gaat het bij hoop om het creëren van een nieuwe 

gemeenschappelijke structuur waarin de overledene de status van ‘a 'non-living' part of the 

social network’ krijgt (Quartier, 2007, p. 36). In het culturele geheugen gaat het bij herdenken 
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over het plaatsen van het leven van de overledene in de context van de christelijke traditie en 

gaat het bij hoop om de hoop op de transcendente toekomst die de overledene heeft in 

bijvoorbeeld de hemel (Quartier, 2007). 

Uit het onderzoek van Quartier blijkt dat cultureel herdenken en hoop voor veel katholieken 

een belangrijke rol speelt, 43,2% gaf aan cultureel herdenken (cultural liturgical 

remembrance) belangrijk te vinden en 60,8% culturele hoop (cultural liturgical hope) 

(Quartier, 2007). Dit laat zien dat hoop in relatie met God een belangrijke religieuze behoefte 

is (Mathijssen, 2013), ‘As one pastor put in, 'Even when people no longer know the story of 

Christ or exactly what to believe in, the idea of ressurection, salvation, or just that the 

deceased is in good hands strengthens them.' (Mathijssen, 2013 p. 220).  

Het cultureel geheugen bevat volgens A. Assmann (2008) verschillende culturele berichten 

gericht aan het nageslacht met de bedoeling tot herhaling, rituelen zijn hier een vorm van. De 

culturele berichten die worden doorgegeven over generaties heen ontstaan in een proces van 

canonisatie en bestaan maar uit een klein gedeelte van de culturele relikwieën die er binnen 

een cultuur zijn (A. Assmann, 2008). Wanneer we kijken naar de christelijke uitvaartliturgie 

spelen de relikwieën uit het christelijke canon een belangrijke rol, denk hierbij aan de 

hierboven beschreven voorstellingen, taal, symbolen en handelingen. Het actieve deel van het 

cultureel geheugen, dus het deel in het canon, ondersteunt de collectieve identiteit van een 

groep welke gebouwd is op een klein aantal normatieve en formatieve teksten, plaatsen, 

personen, artefacten en mythes (A. Assmann, 2008). Hoewel deze teksten over de eeuwen 

heen gebruikt worden, is er binnen de christelijke uitvaartliturgie wel ruimte voor de 

herinterpretatie van de elementen uit het canon. Hoewel Gods oordeel nog steeds een plaats 

heeft binnen de christelijke uitvaartliturgie is de focus na het Vaticanum II bijvoorbeeld 

verschoven naar de hoop op de verrijzenis (Mathijssen, 2017). Echter worden nog wel steeds 

dezelfde symbolen, handelingen en teksten gebruikt, dit is volgens A. Assmann (2008) ook 

een belangrijk kenmerk van het cultureel geheugen, het gaat om teksten die als heilig zijn 

aangewezen en niet veranderd of uitgewisseld dienen te worden met andere teksten, ‘The 
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canonized text is a stable reference that is used over centuries and millennia in continuous 

acts of reverence, interpretation, and liturgical practice.’  (Assmann, 2008a, p.100). 

 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik getracht antwoord te geven op deelvraag een: Hoe kunnen wij 

collectieve representaties van de dood binnen traditioneel christelijke uitvaartrituelen 

begrijpen vanuit de theorie over collectief geheugen? 

Op basis van de literatuur kan geconcludeerd worden dat er in het traditioneel christelijke 

uitvaartritueel sprake is van collectieve representaties van de dood. De voorstellingen over de 

dood, de taal, de handelingen en de symbolen die worden ingezet in het ritueel zijn verbonden 

aan een overkoepelend betekeniskader. Zelfs wanneer er persoonlijke elementen worden 

gekozen blijken deze in het licht van de evangelie te worden geplaatst. Wat echter opvallend 

is, is dat het verrijzenis geloof een centrale positie inneemt binnen de christelijke 

uitvaartliturgie terwijl er maar een klein percentage van de gelovigen gelooft in de 

wederopstanding, 3% van de katholieken en 11% van de protestanten. Hoewel dit geloof nog 

de centrale collectieve representatie van de dood omvat binnen de liturgie blijkt ook het 

christelijke uitvaartritueel onderhevig aan verandering. 

Uit onderzoek van Mathijssen (2017) blijkt echter dat wanneer deze collectieve voorstellingen 

over de wederopstanding voor nabestaanden betekenisvol zijn, dat ze dit dan eerder ervaren 

als instrumenten om het mysterie van de dood tot uitdrukking te brengen dan dat het op 

zichzelf staande betekenisvolle beelden zijn. Hiermee ontstaat de vraag of deze collectieve 

representaties van de dood in het christelijke uitvaartritueel nog wel voldoende aansluiten bij 

de deelnemers aan het ritueel. Hiermee hangt samen dat het christelijke uitvaartritueel aan 

verandering onderhevig is. Binnen de christelijke traditie is er sprake van een liturgisch 

framework waarbinnen de rituele elementen en betekenissen steeds meer worden gelinkt aan 

het leven van de overledene. Door de gekozen teksten en symbolen te koppelen aan het 

geleefde leven worden ze, zo stelt Mathijssen (2017) betekenisvol voor iedereen die 
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betrokken is. Doordat er daarnaast gebruik wordt gemaakt van rituele elementen die over de 

eeuwen heen zijn gebruikt, heeft het ritueel een herkenbaar karakter.  

In het ritueel ontstaat steeds meer ruimte voor het verhaal over de overledene, het 

communicatieve geheugen krijgt daarmee steeds meer een plek in het ritueel maar deze 

verhalen of symbolen worden nog altijd wel gekoppeld aan de eeuwenoude tradities en in het 

licht geplaatst van de Paasgedachte. In het christelijke uitvaartritueel wordt het individuele 

sterven geplaatst in de tijd en wordt er, door de collectieve representaties, een verbinding 

gelegd tussen het verleden, het heden en de toekomst. Dit wordt gedaan door gebruik te 

maken van elementen uit het cultureel geheugen. 

Het gaat in de christelijke uitvaart dus om het vinden van een balans tussen het 

communicatieve geheugen, de verhalen over de overledene, en de symbolen en verhalen uit 

het cultureel geheugen of het canon, waarin de connectie met het transcendente en de traditie 

wordt gelegd maar ook een verbinding wordt gezocht met het geleefde leven. In de kern staan 

de christelijke elementen centraal in de uitvaart, maar hier kan een persoonlijke invulling aan 

gegeven worden door deze elementen te verbinden met het verhaal over de overledene. Echter 

geven de christelijke collectieve representaties van de dood richting aan de manier waarop er 

binnen het ritueel betekenis wordt verleend aan de dood. Dit betekent echter niet per definitie 

dat deze collectieve representaties ook voor alle deelnemers op dezelfde manier bijdragen aan 

de betekenisgeving met betrekking tot de dood.  
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Roos 

Ik geef je een wereld om in te wonen. 

Hier zijn de beste plekken die ik ken, 
dicht bij elkaar: een huis, een wilde tuin, 

een bos, de zee – dat alles samen op een 
kleine planeet. Je kunt er altijd heen. 

Het huis heeft betere spiegels; ze laten 

je zien zoals je bent. Schrik niet, het went 
vanzelf. Je mag eten wat je wilt: in de tuin 

groeit alles wat je nodig hebt. 

Op goede dagen kun je wandelen in het bos 
dat alle bossen is, groot genoeg om uren 

door te dwalen maar klein wanneer je weer 
naar huis toe wilt, om als een roos te slapen. 

En om dat alles ligt de zee, die elke dag zal 

zijn als jij: soms woedend, donkergrijs, 
dan glad, sereen of wild en blij, doorzichtig 

blauw of peilloos zwart; een mooi, groot 
ademhalen onder de maan. 

- Ingmar Heytze 
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5. Het collectief versus het individu in hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaartrituelen  

5.1 Inleiding 

‘When people abandon their religion, they leave behind the words, music and rituals that help 

them express what they believe. A hopeful sign is that many are discovering new music, new 

words and new rituals that are helping them express their spirituality’ (Emke, 2002, p.281). In 

hoofdstuk twee hebben we kunnen lezen dat steeds minder mensen zich verbonden voelen 

met de christelijke betekeniskaders en mensen steeds meer aangewezen zijn op individuele 

bronnen van betekenisgeving. Door het wegvallen van deze kaders is men in situaties van 

verlies op zoek naar nieuwe rituele kaders die helpen om betekenis te verlenen aan wat hen 

overkomt. Hierdoor ontstaan nieuwe rituelen. In dit hoofdstuk staan deze nieuwe 

geïndividualiseerde rituelen centraal.  

In het onderzoeksveld van de rituelen wordt er vaak gesproken over religieuze en seculiere 

rituelen. In het voorgaande hoofdstuk zijn we ingegaan op de religieuze rituelen en in het 

specifiek op christelijke uitvaartrituelen. Hedendaagse geïndividualiseerde rituelen zijn in 

tegenstelling tot je wellicht zult verwachten echter niet altijd geheel seculier. Wojtkowiak 

(2012) stelt dat religieus en seculier eerder gezien moeten worden als twee extremen en dat 

daartussen een grote diversiteit aan rituelen bestaan. Er is in hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaartrituelen sprake van een grote mate van individuele en collectieve creativiteit, wat leidt 

tot een grote diversiteit aan rituelen (Venbrux, Bolt, & Heessels, 2008).  

In dit hoofdstuk analyseer ik verschillende empirische onderzoeken en literatuur over 

hedendaagse uitvaartrituelen waarbij in deze scriptie wordt gefocust op de concepten, 

collectieve representaties en cultureel geheugen. 
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5.2 Collectieve representaties van de dood in de hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaart 

Collectieve representaties van de dood zijn in rituelen de elementen die door een groep of 

gemeenschap worden gebruikt om betekenis te verlenen aan de dood. In hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaartrituelen kunnen we niet spreken van een gemeenschap met een 

bepaald overkoepelend betekenis kader, maar gaat het om een groep mensen die bij elkaar 

komen om op een rituele manier het overlijden van een naaste te markeren. Paul Post (2005) 

noemt deze gemeenschappen momentane gemeenschappen. In het ritueel gaat het om een 

samenspel tussen individu en gemeenschap en in de hedendaagse geïndividualiseerde 

gemeenschap wordt er in het ritueel een tijdelijke gemeenschap gevormd. Ook in deze 

tijdelijke gemeenschap, zo stelt Post (2005), hebben mensen behoefte aan verbinding en een 

gevoel van collectiviteit. Om te onderzoeken wat de betekenis is van collectieve representaties 

van de dood binnen deze ‘tijdelijke’ groep, die gevormd wordt in het uitvaartritueel, heb ik 

mij verdiept in de literatuur over hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen en heb ik 

geanalyseerd of er sprake is van de in het theoretische kader beschreven elementen: 

voorstellingen van de dood, symbolen, taal en handelingen.  

 

5.2.1 Voorstellingen van de dood 

De voorstellingen van de dood hebben binnen hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaartrituelen een divers en complex karakter (Heessels, 2012). Deze diversiteit bestaat uit 

mensen die geloven in een leven na de dood (in welke vorm dan ook) tot mensen die hier niet 

in geloven en alle vormen die hier tussenin liggen. Hoewel het gaat om buitenkerkelijke 

uitvaartrituelen betekent dit niet per se dat het ook gaat om niet religieuze uitvaarten of om 

uitvaarten waar transcendente noties geen plaats hebben. Polspoel (2007) geeft aan dat voor 

veel nabestaanden, gelovig en niet gelovig, het beeld van de doden is dat ze ergens zijn. Het 

gaat daarbij meer om een toestand waarin de overledenen verkeren dan dat dit een 

aanwijsbare plek is. ‘De opvatting dat wij over de vorm waarin de dode voortleven weinig 
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concreets kunnen zeggen, maar er wel op vertrouwen dat het goed is lijkt terrein te winnen.’ 

(Polspoel, 2007, p.135). Deze denkbeelden zijn lang niet altijd verbonden aan een religieuze 

traditie. Uit cijfers is dan ook te zien dat hoewel de kerkelijke betrokkenheid is afgenomen, 

nog 23% van de Nederlandse bevolking gelooft in een leven na de dood en 37% dit niet zeker 

weet (Bernts & Berghuijs, 2016).10 Toch blijkt dit geloof in het leven na de dood wel steeds 

meer af te nemen, aangezien in 2006 geloofde nog 40% van de Nederlandse bevolking in een 

leven na de dood (Bernts & Berghuijs, 2016). In Tabel 5.1 zijn de percentages van de 

buitenkerkelijken te zien met betrekking tot de voorstellingen die er zijn over een leven na de 

dood. Bernts en Berghuijs (2016) maken een onderscheid tussen ongebonden gelovige, 

ongebonden spirituele en seculieren. Deze groepen buiten kerkelijken vormen samen 68% van 

de Nederlandse bevolking, de grootste groep hiervan zijn de seculieren (41%), de groep 

buiten kerkelijke gelovers en spirituelen (samen 27%) is minstens even groot als de groep 

christelijke gelovers.   

 

 

 

 

 

 

                                                

 
10 Het onderzoek God in Nederland is in verschillende jaren herhaald, met ongeveer dezelfde 

formuleringen, het nadeel hiervan is dat er in de versie van 2006 weinig rekening is gehouden 

met de pluraliteit waardoor dit onderzoek met name een beeld verschaft van de veranderingen 

binnen de traditioneel christelijke tradities (Weren, 2010). Dit blijkt ook het geval te zijn voor 

de versie van 2016. 
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 Ongebonden 

gelovige 

Ongebonden 

spirituele 

Seculieren Totaal van de 

Nederlandse 

bevolking 

Ja daar geloof ik in, namelijk: 34 26 4 23 

- De hemel 14 4 1 13 

- Voortbestaan geest/ziel 18 16 2 10 

- Weerzien van 

familie/dierbare 

11 10 1 7 

- Reïncarnatie 12 12 2 5 

- Terugkeer mens op 

aarde 

7 9 1 4 

- De hel 4 0 0 3 

- Verrijzenis/opstanding 2 1 0 3 

- Voortleven in de 

herinnering 

5 6 1 3 

- Anders 1 2 0 1 

Dat weet ik niet zeker 45 45 31 37 

Nee, daar geloof ik niet in  21 29 65 40 

Tabel 5.1: Vormen van geloof in leven na de dood onder buiten kerkelijken (Bernts & 

Berghuijs, 2016, p. 70). 

 

Uit de bovenstaande gegevens kunnen we opmaken dat er een grote diversiteit bestaat aan 

manieren waarop mensen de dood duiden. Grofweg gezegd twijfelt ongeveer een derde tot de 

helft van de buiten kerkelijken over wat er na de dood is. Voor de ongebonden gelovigen en 

ongebonden spirituelen bestaat er nog een grote diversiteit aan manieren waarop zij het leven 
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na de dood duiden, voortleven van de ziel, weerzien van familie en dierbaren en reïncarnatie 

zijn hierin de grootste categorieën. Opvallend is dat de grootste groep van de seculieren (41% 

van de bevolking) aangeeft niet te geloven in leven na de dood 65%. Doordat er in 

hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen sprake is van een diversiteit aan mensen, 

verschillen de voorstellingen over de dood van elkaar.   

Op basis van de volgende drie concepten, zoals beschreven in het theoretisch kader, zal de 

diversiteit aan voorstellingen over de dood binnen hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaartrituelen worden beschreven en geduid, namelijk: symbolische onsterfelijkheid, 

continuing bonds en celebrating life. 

Symbolische onsterfelijkheid 

Zoals uit de gegevens van Bernts en Berghuijs (2016) blijkt, bestaan er veel verschillende 

manieren waarop mensen het leven na de dood duiden. In sommige gevallen betreft dit 

letterlijke voorstellingen van een leven na de dood, in andere gevallen gaat het om 

symbolische voorstellingen van doorgaande verbindingen. Uit onderzoek van Mathijssen 

(2017) blijkt dat er onder de participanten van hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaartrituelen ook sprake is van symbolische vormen van onsterfelijkheid. Of we bij deze 

voorstellingen ook kunnen spreken over collectieve representaties van de dood is de vraag, 

omdat het gaat om persoonlijke overtuigingen die niet per se door het collectief gedeeld 

hoeven te worden.  

De theologische onsterfelijkheid kan een plek hebben in hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaartrituelen, maar dit is sterk afhankelijk van de inbreng van nabestaanden. Volgens 

Mathijssen (2017) wordt deze vorm van onsterfelijkheid in hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaartrituelen gekoppeld aan de levens en het geloof van degenen die aanwezig zijn bij de 

uitvaart en het leven en het geloof van de overledene. In het ritueel kan dus worden verwezen 

naar transcendente noties van een leven na de dood maar deze staan volgens Mathijssen 

(2017) in relatie met de nabestaanden en de overledene. Matthijssen (2017) stelt dat zelfs 

wanneer de aanwezigen zelf niet geloven in noties van een leven na de dood deze vorm van 
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symbolische onsterfelijkheid toch betekenisvol kan zijn omdat het aansluit bij de wensen en 

ideeën van de overledene. Men haalt er dan betekenis uit omdat de uitvaart zo is als de 

overledene gewild zou hebben.  

Bij biologische onsterfelijkheid gaat het enerzijds om de onsterfelijkheid die iemand kan 

bereiken door middel van het voortleven in kinderen en kleinkinderen maar ook op een 

biosociaal niveau het voortleven in de gemeenschap. In de hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaart komt deze vorm van onsterfelijkheid op verschillende manieren naar voren. 

Bijvoorbeeld door de mensen die aanwezig zijn bij de uitvaart, ‘The presence of a community 

of funeral participants who – in most cases – share a connection with the deceased, expresses 

a bio-social connection between the living and the dead’ (Mathijssen, 2017, p.114). Door 

deze aanwezigheid worden de levenden en de doden met elkaar verbonden. Maar ook in de 

uitvoering van het ritueel komt deze vorm van onsterfelijkheid over het algemeen wel naar 

voren. Het uitvoeren van de rituele handelingen vanuit de rol van bijvoorbeeld kind of partner 

of het voordragen van speeches laat de biosociale connectie zien die er bestaat tussen de 

nabestaanden en de overledene (Mathijssen, 2017). ‘In funerals, the bereaved thus find words, 

acts, and symbols to express their past, present, and future relationship with the deceased.’ 

(Mathijssen, 2017, p.120). Door (eigen) uitvoeringen van deze rituele elementen maken de 

nabestaanden een symbolische connectie met de overledene, waardoor de overledene 

symbolisch onsterfelijk wordt gemaakt. Uit de literatuur blijkt dat deze vorm van symbolische 

onsterfelijkheid, hoewel door participanten mogelijk niet zo genoemd, veel voorkomt in het 

hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartritueel. Hoewel uit het onderzoek van Bernts en 

Berghuijs (2016) niet per se blijkt dat buitenkerkelijken geloven in het voortleven van de 

overledene in hun herinneringen, blijkt de eulogie, de verhalen over de overledene, een 

centrale positie in te nemen in het uitvaartritueel. Hier zal later nog verder op worden 

ingegaan.  

Bij creatieve onsterfelijkheid gaat het erom dat de overledene van blijvende waarde is voor de 

nabestaanden. Het leven van de overledene wordt door het uitvoeren van het ritueel 

getransformeerd tot iets van blijvende waarde (Mathijssen, 2017). Het gaat daarbij vaak om 
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het uitdragen van normen en waarden van de overledene en zijn of haar leven als voorbeeld 

stellen van een geslaagd of soms ook mislukt leven. Wat de overledene gedurende zijn of haar 

leven heeft betekend staat dan centraal.  

Materiële onsterfelijkheid heeft een link met creatieve onsterfelijkheid maar het gaat hierbij 

om wat de overledene achterlaat in fysieke objecten die van betekenis zijn voor de 

nabestaanden. De objecten worden getransformeerd in persoonlijke symbolen die de identiteit 

van de overledene representeren (Mathijssen, 2017). Het kan hier gaan om objecten die de 

overledene zelf heeft gemaakt maar ook objecten die van buitenaf weinig waarde lijken te 

hebben, ‘Objects that are associated with the deceased, often metonmically. Like a watch or 

photograph, share in the ongoing power of the deceased’s idenity (Turner, 1973).’ 

(Mathijssen, 2017, p.123). Door deze objecten wordt de relatie die er bestaat tussen de 

levenden en de doden in stand gehouden of gecreëerd.   

Natuurlijke onsterfelijkheid is met name sterk terug te zien wanneer men kiest voor een 

natuurbegrafenis. Natuurbegraven is een manier van begraven die het milieu en de natuur zo 

min mogelijk beïnvloedt en waarbij landschapsbeleving zo min mogelijk wordt verstoord 

(Molenaar, Mennen & Kistenkas, 2009). Het natuurbegraven wordt o.a. gezien als het 

terugkeren naar de natuur (Clayden & Dixon, 2007), ‘to become a part of a broader circle of 

life’ (Klaassens & Groote, 2011, p.112). Het veranderen van de seizoenen, zo stellen 

Klaassens en Groote (2011), helpt de nabestaanden ‘to understand the seasonality of human 

life itself.’ (Klaassens & Groote, 2011, p.112). De natuur laat ons zien hoe we met de dood 

om kunnen gaan, ‘On the one hand, it makes death tangible and meaningful, as it can be 

observed in nature. On the other hand, it transcends death, as nature continues.’ (Mathijssen, 

2017, p.124). Hiermee biedt het ons een betekeniskader om het leven en de dood te plaatsen 

en te begrijpen. ‘Natural images have proven to be quintessential in giving meaning to life 

and death, and in creating a sense of continuity beyond the lifespan.’ (Mathijssen, 2017, 

p.124). Uit het onderzoek van Mathijssen (2017) blijkt dat deze symbolische vorm van 

voortbestaan ook binnen andere uitvaarten betekenisvol kan zijn. Of deze vorm van 

symbolische onsterfelijkheid daarmee ook een collectieve representatie van de dood vormt 
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van waaruit het collectief, de aanwezigen bij de uitvaart, betekenis verlenen aan de dood is 

echter niet te zeggen op basis van deze gegevens.  

Mathijssen stelt op basis van het empirische onderzoek dat de hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaart een collectieve performance is van symbolische onsterfelijkheid 

dat de nabestaanden helpt om het leven van de overledene te vieren en de dood te overstijgen. 

De verschillende vormen van symbolische onsterfelijkheid die in het ritueel aanwezig kunnen 

zijn zorgen voor meerduidige rituele symbolen die ervoor kunnen zorgen dat de participanten 

met elkaar worden verbonden (Mathijssen, 2017).  

Concluderend kunnen we op basis van deze literatuur stellen dat symbolische onsterfelijkheid 

kaders kan bieden van waaruit er op collectief niveau betekenis gegeven kan worden aan de 

dood, doordat het symbolen biedt die de nabestaanden helpen het leven van de overledene te 

vieren, de dood te overstijgen en als nabestaanden met elkaar in verbinding te komen.  

Contuinuning bonds 

In hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen is er geen eenduidig institutioneel kader 

dat de plaats van de doden aanwijst (Heessels, 2012), toch creëren veel mensen voor zichzelf 

een plek waar hun naaste is. Dit kan een ‘fysieke’ plek zijn, zoals in de natuur of in een 

voorwerp of andere plek maar ook een mentale plaats zoals in de gedachten of geest van de 

nabestaande.   

Holloway, et al. (2013) beschrijven verschillende manieren waarop de levenden een 

verbinding kunnen ervaren met overledene. Dit kan gaan om het ervaren van een fysieke 

aanwezigheid van de overledene, het ervaren van continuïteit door de herinneringen die je 

hebt over de overledene, het voortbestaan van de verbinding door de nalatenschap, of het 

behouden van de relatie door de liefde die je nog voelt voor de overledene. Deze vormen 

worden ‘continuing motifs’ (Holloway, Et al., 2013) genoemd. In de uitvaart kan deze 

verbondenheid tussen de overledene en de nabestaanden naar voren worden gebracht, door het 

maken van een analogie tussen de verschillende verhalen die er tijdens de uitvaart worden 

verteld (Holloway, Et al., 2013). Hierdoor kan bijvoorbeeld worden ervaren dat de overledene 
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op zijn eigen manier voortleeft in de herinneringen van de participanten van het ritueel. Uit 

het onderzoek van Mathijssen (2017) blijkt dat de doorgaande relatie die hiermee tot stand 

wordt gebracht door de nabestaanden belangrijk wordt gevonden. Soms hebben de doden voor 

de nabestaanden zelfs een actieve adviserende of kalmerende rol (Heessels, 2012). 

Veel van de participanten van hedendaagse geïndividualiseerde rituelen benadrukken het 

belang van ‘living memorials’, waarbij het gaat om het bekrachtigen van de waarde en 

betekenis van elk individueel leven (Schafer, 2012). De living memorial omvat volgens 

Schafer (2012) een abstract proces waarin nabestaanden door de uitvaart worden 

aangemoedigd om de invloed van de overledene te integreren in hun eigen leven. Deze 

memorials kunnen mogelijk helpen bij het tot stand brengen van de connectie tussen de 

levenden en de doden.  

Concluderend kunnen we op basis van de gelezen literatuur stellen dat er in hedendaagse 

geïndividualiseerde rituelen ruimte gemaakt kan worden voor het laten ontstaan van deze 

continued attachment. Living memorials kunnen een vorm zijn waarmee dit tot stand wordt 

gebracht. Uit het onderzoek van Mathijssen (2017) blijkt dat de verbinding die in het ritueel 

wordt gecreëerd tussen de levenden en de doden, door nabestaanden wordt gewaardeerd. 

Echter doordat het geïndividualiseerde rituelen betreft, betekent dit niet dat dit ook altijd in 

het ritueel aanwezig is.  

Celebrating life 

In hedendaagse rituelen is vaak een grote diversiteit aan participanten met hun eigen 

overtuigingen over het leven en de dood (Wojtkowiak, 2017). Deze diversiteit aan 

overtuigingen kunnen volgens Wojtkowiak bijeengebracht worden door in de uitvaart te 

focussen op het leven van de overledene, diens waarden, relaties, levenslessen en houdingen. 

‘In addition to celebrating the life of the deceased, the funeral is seen as an event that allows 

people to say farewell, provides comfort and support, and presents permission to move on’ 

(Mathijssen, 2017, p.113). Herdenken van het leven heeft daarom een centrale positie 

ingenomen in de hedendaagse geïndividualiseerde uitvaart (Engelke, 2015). Hierbij gaat het 
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om betekenisvolle herinneringen die de nabestaanden helpen om een de overledene een plek 

te geven in hun eigen levensverhaal (Schafer, 2012).  

In humanistische uitvaartrituelen is het vieren van het leven de centrale focus (Engelke, 

2015). Volgens Engelke is er in dit soort rituelen geen ruimte voor transcendente of spirituele 

noties van een leven na de dood. Door het richten op het vieren van het leven en het 

persoonlijk en individueel maken van de uitvaart tracht de humanistische celebrant dit 

immanente raamwerk te versterken en daarmee ook te benadrukken dat dood, dood betekent, 

‘"For the one life we have." Humanist funerals are about acknowledging this in a way that is 

both clear and caring.' (Engelke, 2015, p.29).  

Op basis van de literatuur kan gesteld worden dat celebrating life een belangrijke en centrale 

positie heeft ingenomen in het hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartritueel. Het 

levensverhaal van de overledene en de herinneringen van de nabestaanden vormen de kern 

van het ritueel. In de volgende paragraaf ga ik verder in op de manier waarop dit vieren van 

het leven in hedendaagse geïndividualiseerde rituelen er uitziet.  

 

5.2.2 Taal, symbolen en handelingen  

In hedendaagse geïndividualiseerde rituelen worden volgens Emke (2002) steeds meer nieuwe 

rituele elementen gevonden die helpen betekenis te verlenen aan de dood. Vaak is hierbij 

sprake van een bepaalde mate van Pick and Mix vanuit andere levensbeschouwingen of 

rituelen (Engelke, 2015). Mathijssen (2017) stelt dat dit samenstellen van het ritueel, re-

inventing ritual, de nabestaanden helpt de essentie van het leven van hun naaste te vormen en 

tot uitdrukking te brengen. Het gaat dan ook niet simpelweg om het uitkiezen en mixen van 

elementen maar om de betekenis die hieraan verbonden is. Uit het onderzoek van Mathijssen 

(2017) blijkt dat nabestaanden er naar streven een uitvaart te creëren die aansluit bij hun eigen 

levensstijl en identiteit maar ook recht doet aan wensen en identiteit van de overledene. Het is 

volgens Emke (2002) de taak van de ritueel begeleiders en de uitvaartondernemers om de 

familie te helpen in het vinden van nieuwe manieren om hun verlies en rouw uit te drukken. 

Er bestaat een grote diversiteit aan manieren waarop de dood door buiten kerkelijken wordt 
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geduid. Dit loopt van religieuze spirituele noties van een leven na de dood tot het idee dat er 

na de dood niets is. Dit maakt het een uitdaging voor nabestaanden en 

celebranten/ritueelbegeleiders om een ritueel vorm te geven dat betekenisvol is voor de 

aanwezigen.  

Ik ben in de literatuur op zoek gegaan naar rituele elementen die iets zeggen over de manier 

waarop de dood geduid wordt in hedendaagse geïndividualiseerde rituelen. In de literatuur 

over hedendaagse uitvaartrituelen is geen overzicht te vinden van de grote diversiteit aan 

rituele elementen en de betekenis hiervan. Wel zijn er elementen te vinden die ons kunnen 

helpen de betekenis van collectieve representaties van de dood binnen het hedendaagse 

geïndividualiseerde ritueel te helpen duiden.  

Het In Memoriam of de eulogie is in de hedendaagse geïndividualiseerde uitvaart centraal 

komen te staan (Bailey & Walter, 2016; Mathijssen, 2017). In dit herdenken van de 

overledenen wordt er een stem gegeven aan het leven van de overledene en worden de rituele 

handelingen in het licht van zijn of haar leven geplaatst (Mathijssen, 2017). Dit maakt dat we 

kunnen stellen dat de gehele uitvaart een ‘personal remembrance’ is waarin de verschillende 

verhalen van verschillende nabestaanden een ander perspectief geven op het leven en sterven 

van de overledene (Mathijssen, 2017).  

Iedere deelnemer aan het uitvaartritueel heeft een andere relatie met de overledene gehad en 

kent hem/haar op een andere manier (Bailey & Walter, 2016). In de eulogie wordt er getracht 

het levensverhaal van de overledene te representeren, maar omdat herinneringen vaak niet 

gebaseerd zijn op feiten maar meer gaan over betekenisgeving is het moeilijk om dit verhaal 

voor iedereen oprecht en authentiek te maken, zodat iedereen zich in het verhaal kan vinden. 

Uit het onderzoek van Bailey en Walter (2016) blijkt dat als dit niet het geval is, het In 

Memoriam niet als betekenisvol wordt ervaren, ‘if their tribute tells the facts but no story, it 

will be dry and ineffective’ (Bailey & Walter, 2016). Het blijkt een uitdaging te zijn om een 

eulogie te schrijven die aansluit bij de grote diversiteit van aanwezigen (Bailey & Walter, 

2016). Echter wanneer een nabestaanden zelf een persoonlijke eulogie voordragen, dan wordt 

dit door de participanten vaak als betekenisvol ervaren ‘by contrast, is likely to be taken by the 
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audience as simply the friend's version of the deceased's story, and accepted as such.’ (Bailey 

& Walter, 2016, p 156). In het uitvaartritueel is het daarom ook van belang dat verschillende 

stemmen ruimte krijgen (Schafer, 2011). ‘By having a diverse group of speakers, the social 

relationships of the deceased acquire a central position in the funeral.’ (Mathijssen, 2017, 

p.87). De eulogie bestaat dan uit verschillende voordrachten van verschillende mensen die de 

overledene op zijn of haar eigen manier heeft gekend. Op deze manier kunnen de 

participanten elk op hun eigen manier het verhaal over de overledene construeren en plaatsen 

binnen hun eigen herinneringen en betekeniskader. Echter blijkt dit vieren van het leven en 

het centraal stellen van de eulogie wel problematisch te zijn wanneer de nabestaanden het 

leven van de overledene als mislukt ervaren, ‘The bad life (more than the bad death) 

challenges life-centerd funerals which aim to counter death by celebrating the person's life.' 

(Bailey & Walter, 2016, p.157). 

Andere rituele elementen die in de hedendaagse geïndividualiseerde uitvaart bijna altijd 

vertegenwoordigd zijn, zijn muziek en gedichten. Holloway, Et al. (2013) beschrijven dat 

muziek en gedichten helpen de ceremonie te doorbreken en ruimte maken voor emoties. Deze 

onderbrekingen geven ruimte voor persoonlijke reflectie en zorgen ervoor dat er ruimte 

ontstaat voor de diversiteit aan levensbeschouwingen van de nabestaanden en de diversiteit 

aan relaties tussen de nabestaanden en de overledene (Holloway, Et al., 2013). Door deze 

ruimte krijgen de participanten de gelegenheid om het ritueel te plaatsen binnen hun eigen 

betekeniskaders, maar dit betekent wel dat de deelnemer zelf in staat moet zijn om dit te doen. 

Het lijkt erop dat er over het algemeen geen overkoepelend betekeniskader wordt geboden.  

Uit de literatuur blijkt tevens dat symbolen in het hedendaagse geïndividualiseerde 

uitvaartritueel een belangrijke rol (kunnen) spelen. Dit kunnen symbolen zijn die worden 

overgenomen uit de traditionele religies. In religieuze rituelen verwijzen de symbolen naar 

specifieke aspecten van het geloof, maar door het wegvallen van het kerkelijke vocabulaire, in 

hedendaagse geïndividualiseerde rituelen, worden de traditionele symbolen vaak op een 

andere manier geïnterpreteerd (Mathijssen, 2017). Een van de meest gebruikte symbolen 

zowel in het christelijke als hedendaagse ritueel is de kaars. De symbolische betekenis van de 
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kaars wordt in het hedendaagse geïndividualiseerde ritueel vaak bepaald door de directe 

nabestaanden en kan bijvoorbeeld worden gezien als een gepersonaliseerd symbool dat de 

essentie van de overledene representeert (Holloway, Et al., 2013). Over het algemeen zijn 

nabestaanden geneigd om symbolen te kiezen die verbonden zijn aan de overledene in plaats 

van op zichzelf staande symbolen die verwijzen naar bepaalde concepten over het leven na de 

dood of het geloof (Holloway, Et al., 2013). Deze persoonlijke symbolen, wat vaak 

belangrijke objecten van de overledene zijn, kunnen zorgen voor een figuratieve representatie 

van de dode maar voor sommige mensen ook voor (letterlijke) fysieke of sensorische 

connecties met de overledene (Wojkowiak, 2017). ‘Conserving and ritualizing with material 

objects that belonged to the dead is another mourning practice that symbolically perpetuates 

ties with them.’ (Wojtkowiak, 2017, p.4). Door het gebruik van deze symbolen representeren 

de nabestaanden de connectie die ze hebben gehad met de overledene. In deze symbolen 

(christelijk of persoonlijke symbolen) kan een breder perspectief worden geboden. De 

nabestaanden kunnen aan de symbolen, anders dan in het ‘feitelijke’ levensverhaal dat 

gerepresenteerd wordt in de eulogie of de andere speeches, hun eigen betekenissen toekennen. 

Een van de meest voor de hand liggende symbolen in het uitvaartritueel, en misschien wel de 

meeste persoonlijke, is het lichaam van de overledene en de kist. In de antropologie over de 

dood heeft het lichaam altijd centraal gestaan ‘The anthropology of death has, in essence, 

always been an anthroplogy of the body’ (Bailey & Walter, 2016, p.30). Volgens Hertz 

(1960/1907) is het dode lichaam zeer krachtig, ‘the corpse is often an object of solicitude for 

the survivors at the same time as an object of fear’ (Hertz, 1960/1907, p.34).  In hedendaagse 

geïndividualiseerde rituelen wordt er ambivalent naar de functie van het lichaam in het 

uitvaartritueel gekeken. Enerzijds wordt het gezien als een heavy symbol omdat de 

nabestaanden om hem hebben gegeven en zich met het lichaam kunnen identificeren, maar 

anderzijds zijn er mensen die bang zijn dat het lichaam zelf de centrale focus krijgt in het 

ritueel als een actieve kracht, terwijl dit volgens hen zeker niet de bedoeling is (Bailey & 

Walter, 2016). Deze verschillende en uiteenlopende visies op het lichaam van de overledene 



 

 

 

78 

 

 

 

 

 

maken dat in het hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartritueel op veel verschillende 

manieren betekenis wordt gegeven aan en om gegaan wordt met het lichaam.   

Naast de omgang met het lichaam zijn er nog veel andere rituele handelingen die tijdens het 

uitvaartritueel kunnen worden uitgevoerd.  

Hieronder zal ik een aantal van deze rituele handelingen beschrijven zoals ik deze in de 

literatuur ben tegengekomen. Rituele handelingen als het aansteken van kaarsen worden in 

hedendaagse rituelen op een nieuwe manier geïnterpreteerd (Mathijssen, 2017). In deze 

rituelen is er echter vaak sprake van een variatie tussen muziek en voordrachten, waarbij soms 

ook gedichten of verhalen worden gebruikt. De muziek en de voordrachten vormen de kern 

van het ritueel, ‘which we strongly see reflected in the high value that the bereaved 

respondents ascribe to these ritual actions. Like the personal speeches, music is seen as a way 

of expressing the idenity of the deceased.’ (Mathijssen, 2017, p84). De persoonlijke verhalen 

en de muziek geven uitdrukking aan de identiteit van de overledene.  

Uit het onderzoek van Holloway, Et al. (2013) blijkt dat maar weinig nabestaanden zelf (in 

staat zijn) de eulogie voordragen. Wel zijn er verschillende andere rituele handelingen waarin 

nabestaanden een actieve rol spelen, zoals het binnen dragen van de kist, het aansteken van 

kaarsen en interactie door het knikken of verbale reactie op de celebrant gedurende de 

uitvaart. Een andere rituele handeling waarin de nabestaanden vaak actief participeren is het 

afscheid nemen van de overledene aan het einde van de uitvaart. In de hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaart is er een sterke toename aan handelingen die er worden 

uitgevoerd bij dit rituele element. Deze handelingen kunnen op veel verschillende manieren 

worden geïnterpreteerd, ‘whether making a connection with the deceased, taking their leave, 

or an attempt to find a substitute ritual for discarded religious rites.’ (Holloway, Et al., 2013, 

p. 38). Het is moeilijk te zeggen wat deze rituele handelingen betekenen voor de nabestaanden 

omdat dit nog niet wetenschappelijk is onderzocht.  

De laatste en mogelijk een van de centrale handelingen in het uitvaartritueel is de ter aarde 

stelling of het wegbrengen van de kist naar de crematieruimte. In hedendaagse 

geïndividualiseerde rituelen wordt hier op verschillende manieren vorm aangegeven. Uit 



 

 

 

79 

 

 

 

 

 

onderzoek van Emke (2002) blijkt dat sommige uitvaartondernemers er bijvoorbeeld voor 

kiezen de kist niet te laten zaken waar de nabestaanden bij zijn omdat dit volgens hen onnodig 

leed zou veroorzaken. Echter kan dit laten zakken van de kist ook de realiteit van de situatie 

zichtbaar maken, ‘Not to lower the casket in deference to family sensitivity is denial of what 

death is all about’ (Emke, 2012, p.276).  

 

5.3 Het communicatieve geheugen centraal in de hedendaagse 

geïndividualiseerde uitvaart 

Waar in de traditioneel christelijke rituelen met name het culturele geheugen en de relikwieën 

uit het canon een centrale plaats innemen in het ritueel, lijkt in het hedendaagse 

geïndividualiseerde ritueel eerder het communicatieve geheugen de overhand te hebben. 

Hoewel er in de traditioneel christelijke rituelen ook ruimte is voor het communicatieve 

geheugen, dus de verhalen over de overledene, worden deze over het algemeen geplaatst 

binnen de christelijke traditie en gekoppeld aan de verhalen en symbolen met name gericht op 

het verrijzenisgeloof. Dit betekent niet dat er in het hedendaagse geïndividualiseerde ritueel 

geen ruimte is voor symbolen of verhalen uit het culturele geheugen maar dat deze eerder 

gekoppeld worden aan het leven van de overledene, zoals Mathijssen (2017) ook stelt. Deze 

verhalen en symbolen staan dan in dienst van het vieren van het leven van de overledene. Dus 

wat betekenen deze elementen in het licht van het geleefde leven van degene die is gestorven? 

'As a result we can observe 'fading' religious vocabularies. This not only involves a general 

decrease in traditional symbols of life after death, but it also points to multivocal and altered 

interpretations of traditional images.' (Mathijssen, 2017, p. 184), dit maakt dat deze symbolen 

en handelingen worden geherinterpreteerd en andere betekenissen krijgen toegewezen.  

Uit de literatuur blijkt dat het communicatieve geheugen centraal is komen te staan en met 

name naar voren wordt gebracht in de eulogie of de speeches die door nabestaanden maar ook 

uitvaart professionals worden gedaan tijdens de uitvaart. ‘First, communicative memory is 

made up of narratives about the life of the deceased, who was known to a group of people.' 
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(Quartier, 2007, p.35). De verhalen over de overledene helpen de nabestaanden een nieuwe 

relatie te leggen met de overledene, niet meer als onderdeel van de fysieke sociale wereld 

maar als overledene waarover je herinneringen met elkaar kan delen en van kunt leren. Deze 

verhalen zullen maar op een paar generaties worden overgedragen en wanneer het een 

invloedrijk persoon is geweest mogelijk meer omdat deze dan bijvoorbeeld doorleeft in de 

boeken die hij/zij heeft geschreven of over hem/haar zijn geschreven. Maar over het algemeen 

gaan deze verhalen niet verder terug dan drie generaties (J. Assmann, 2008).  

Quartier (2007) stelt dat de overledene door het herdenken van zijn of haar leven niet 

verdwijnt in het niets maar juist onderdeel wordt van het collectief.  Door middel van 

herdenken kan er volgens J. Assmann (1992) een connectie ontstaan tussen mensen. Door het 

delen van verhalen over de overledene wordt de overledene als het ware opgenomen in het 

collectieve geheugen van de momentane gemeenschap. Na een overlijden moet het narratief 

van de overledene opnieuw geconstrueerd worden door de mensen uit zijn of haar sociale 

netwerk(en). Dit is nodig zodat de nabestaanden de overledene op een bepaalde manier een 

toekomst kunnen geven (Quartier, 2007). Volgens Quartier (2007) zorgen deze herinneringen 

voor coherentie in de gemeenschap in situaties van verlies, ‘In ritual the gap between past 

and future, which creates discontinuity in time and seperation between people in the social 

network, is 'bridged'.’ (Quartier, 2007, p. 37). Hierdoor kunnen de nabestaanden de betekenis 

van de overledene voor de toekomst bepalen. Deze persoonlijke verhalen van de nabestaanden 

en de gepersonaliseerde rituele elementen zoals persoonlijke symbolen maar ook bijvoorbeeld 

muziek vormen samen het communicatieve geheugen.   

‘At the same time people feel a need for a broader perspective to cope with the loss of a 

member of the community. Narratives and images from mythical time are recalled, which 

have a 'limitless' past and future. Here cultural memory is connected to communicative 

memory, for which people rely on a shared world of meaning’ (Quartier, 2007, p.36). In het 

christelijke uitvaartritueel is deze gedeelde wereld van betekenis de christelijke traditie, maar 

in de hedendaagse geïndividualiseerde rituelen zijn deze grote verhalen minder vaak 

vertegenwoordigd. Toch lijkt men ook op zoek te zijn naar meer culturele elementen in het 
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uitvaartritueel. Dit is terug te zien in de hedendaagse geïndividualiseerde uitvaart doordat men 

op zoek is naar elementen waarmee de dood kan worden overstegen. Handelingen die 

hiernaar verwijzen zijn bijvoorbeeld het oplaten van ballonnen, de overledene een goede reis 

wensen of in het gebruik van woorden en symbolen zoals: ‘We are all part of one enity’ 

(Wojtkowiak, 2012, p. 52). In deze handeling lijkt men te zoeken naar horizonnen van 

betekenis die ons helpen de dood te duiden.  

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven heeft Quartier (2007) onderzocht op welke manier 

het communicatieve en culturele geheugen vertegenwoordigd zijn in het christelijke 

uitvaartritueel. Hiervoor onderscheidt hij vier dimensies: communicatief herdenken en 

communicatieve hoop en cultureel herdenken en culturele hoop. In het hedendaagse 

uitvaartritueel is in tegenstelling tot de christelijke uitvaart het communicatieve herdenken 

centraal komen te staan, het gaat in deze rituelen vaak over het eigenlijke herdenken van het 

leven van de overledene dat hij heeft gedeeld met de leden van de ‘tijdelijke’ gemeenschap. 

Ook communicatieve hoop is terug te vinden in het hedendaagse uitvaartritueel, door het 

uitvoeren van het ritueel wordt de overledene onderdeel als ‘non-living part of the social 

network’ (Quartier, 2007). Deze vormen van hoop en herdenken vinden plaats binnen de 

kloktijd, de chronos. Het cultureel herdenken en de culturele hoop, vind plaats in de ‘Kairos’ 

de tijd buiten de tijd. Deze dimensie is lastiger te duiden in hedendaagse geïndividualiseerde 

rituelen omdat met name de chronologie van het menselijke leven een centrale positie heeft. 

Of deze dimensies aanwezig zijn in het ritueel hangt sterk af van de directe nabestaanden en 

de uitvaartbegeleider of celebrant en de keuzes die zij maken. Daarnaast is het nog de vraag of 

en wanneer deze elementen aanwezig zijn in het ritueel, deze ook betekenisvol zijn voor alle 

deelnemers.   

Niet alle relikwieën die in het actieve deel van het cultureel geheugen zijn opgeslagen, in het 

canon, sluiten bij iedereen aan en men is op zoek naar nieuwe bronnen. Volgens A. Assmann 

(2008) is er nog een warenhuis vol culturele relikwieën te vinden in het archief ‘they are de-

contextualized and disconnected from their former frames which had authorized them or 

determined their meaning. As part of the archive, they are open to new contexts and lend 
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themselves to new interpretations.' (A. Assmann, 2008, p.99). Mogelijk biedt dit archief 

rituele elementen die geschikt zijn voor herinterpretatie en kunnen deze worden ingezet in 

hedendaagse geïndividualiseerde rituelen, die kunnen helpen bij de betekenisgeving met 

betrekking tot de dood. 

 Toch concludeer ik op basis van de literatuur dat het collectieve geheugen nog wel 

vertegenwoordigd is in het hedendaagse geïndividualiseerde ritueel. Door het delen van 

verhalen in het ritueel (het communicatieve geheugen) wordt de gemeenschap met elkaar 

verbonden en het creëert de mogelijkheid om een nieuwe relatie te construeren met de 

overledene. 

 

5.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de deelvraag: Hoe kunnen wij collectieve 

representaties van de dood binnen geïndividualiseerd uitvaartrituelen begrijpen vanuit de 

theorie over collectief geheugen? 

Uit de literatuurstudie blijkt dat er in het hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartritueel er 

een grote diversiteit aan manieren bestaat waarop de dood wordt geduid.  Hierdoor krijgt de 

tijdelijke gemeenschap die in het ritueel tot stand komt een heterogeen karakter. Dit maakt het 

lastig om te spreken van collectieve representaties die de dood transcenderen. De focus is 

verschoven naar het proces van de nabestaanden en het vieren van het leven (Emke, 2007), 

dat betekent niet dat er geen plaats is voor transcendente noties. Vaak gaat dit dan om 

individuele noties van een leven na de dood, waarvoor in het hedendaagse geïndividualiseerde 

ritueel ruimte kan worden gemaakt, door middel van muziek, stilte of poëzie.  

Het herdenken van de overledene heeft een centrale positie gekregen in het uitvaartritueel en 

uit de literatuur blijkt dat veel mensen op enige manier een connectie blijven ervaren met de 

overledene. Door het delen van de verhalen kan er volgens Mathijssen (2017) een verbinding 

ontstaan tussen de levenden en de doden. Maar het ritueel kan ook zorgen voor een 

verbinding tussen de participanten van het ritueel.  
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Wat echter opvallend is, is dat maar 1% tot 5% van de buitenkerkelijken gelooft in het 

voortleven van de doden in herinneringen. Terwijl uit onderzoek blijkt dat juist de verhalen en 

herinneringen aan de overledene een centrale plaats innemen in het ritueel.  

Uit de literatuurstudie blijkt dat er in het hedendaagse geïndividualiseerde ritueel, collectieve 

representaties van de dood te vinden zijn. Het levensverhaal van de overledene staat centraal, 

en hoewel dit soms problematisch kan zijn, is het delen van deze verhalen voor veel mensen 

betekenisvol. Het communicatieve geheugen is centraal komen te staan en niet de collectieve 

verhalen die helpen de dood te begrijpen. Hiermee lijkt het uitvaartritueel ook veel meer een 

focus te hebben op het leven en het waarderen hiervan, dan op het accepteren en onder ogen 

zien van de dood.  

Het communicatieve geheugen speelt een belangrijke rol, maar op basis van de bestudeerde 

literatuur is het onduidelijk welke rol het culturele geheugen speelt in de hedendaagse 

geïndividualiseerde rituelen. Wanneer er elementen uit het cultureel geheugen naar voren zijn 

gekomen in de literatuur over hedendaagse geïndividualiseerde rituelen blijkt wel dat deze 

elementen vaak worden geherinterpreteerd en er een andere betekenis aan wordt toegekend. 

De grote verhalen, de overkoepelende betekeniskaders, het cultureel geheugen zijn niet voor 

iedereen meer vanzelfsprekend betekenisvol. En zijn we niet vanzelfsprekend meer onderdeel 

van een gemeenschap met een gedeeld betekeniskader. Uit de literatuur blijkt dat er in de 

hedendaagse geïndividualiseerde uitvaart een tijdelijke gemeenschap gecreëerd kan worden 

waarbinnen het overkoepelende betekeniskader vervangen wordt door de persoonlijke (kleine) 

verhalen waarin men niet alleen de overledene laat voortbestaan, maar waardoor ook de 

positie van de nabestaanden ten opzichte van de overledene wordt uitgedrukt. Het gaat er in 

het ritueel met name om wat de overledene voor de nabestaanden heeft betekend. Door het 

delen van deze verhalen komt de tijdelijke gemeenschap tot stand met als verbindende factor 

de overledene en niet meer, zoals in de traditioneel christelijke uitvaartrituelen, het 

overkoepelende betekeniskader. Hierdoor kan er een verbinding ontstaan tussen de 

deelnemers aan het ritueel en ook een verbinding tot stand komen tussen de nabestaanden en 

de overledene 
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Ik besta je na 
Ik besta je na, 

in vezels en verzamelingen.  

In ademtocht en droom 

voel ik dat je nader bent dan ooit. 

Ik besta je na 

nu ik je heb verstrooid 

in duizenden fragmenten. 

Ik besta je na, 

je angsten neem ik over, 

je lach, je pijn is nog aanwezig 

in vergeelde foto’s. 

Ik besta je na 

in alles wat ik ben of zeg 

omdat jij niet meer bent, niet meer bestaat. 

Ik besta je na 

je woorden ongezegd 

zal ik verwoorden, 

in jouw naam, gedachten 

achter ogen die ik raadde. 

Ik besta je na, 

in iedere verwoording zoals ik jou beraam, 

ben jij ten voeten uit jezelf en ik jouw nabestaande. 

 
- Ina Schroders 
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6. Slotbeschouwing 

6.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is onderzocht hoe de concepten collectieve representaties van 

de dood en collectief geheugen vertegenwoordigd zijn in traditioneel christelijke en 

hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen. In deze slotbeschouwing breng ik de 

uitkomsten hiervan bij elkaar om op deze manier antwoord te geven op de hoofdvraag van 

deze scriptie: Wat is de betekenis11 van collectieve representaties over de dood binnen 

hedendaagse geïndividualiseerde12 uitvaartrituelen?  

 

6.2 Conclusie 

6.2.1 Collectieve representaties van de dood 

Uit het literatuuronderzoek in de voorgaande hoofdstukken kan geconcludeerd worden dat er 

in de hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen sprake is van collectieve representaties 

van de dood. Mogelijk kunnen we nog beter spreken van collectieve representaties van de 

dode, dus van de overledene. In tegenstelling tot de christelijke tradities heeft niet het 

overkoepelende betekeniskader, bijvoorbeeld het verrijzenisgeloof, maar de persoonlijke 

verhalen een centrale plaats in het ritueel gekregen. Het leven van de overledene, de verhalen 

en herinneringen van de nabestaanden en de daaraan verbonden betekenissen spelen een 

                                                

 
11 Met betekenis wordt in deze scriptie het belang van de waarde bedoeld.  
12 Ik spreek van geïndividualiseerde uitvaartrituelen, hierbij gaat het over het algemeen over 

seculiere uitvaartrituelen, dit zijn de uitvaartrituelen die buiten een kerkelijke institutie 

worden vormgeven en uitgevoerd. Ik kies ervoor om van geïndividualiseerd te spreken omdat 

dit sterker mijn probleemstelling uitdrukt namelijk: Hoe verhoudt het collectief zich tot het 

individuele, in hedendaagse uitvaartrituelen?  
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belangrijke rol in de hedendaagse geïndividualiseerde rituelen. Het collectief gedeelde is in 

deze rituelen daarom ook niet zo zeer het overkoepelende betekeniskader van waaruit men 

betekenis verleent aan de dood, maar veel meer ontstaat de collectieve verbinding tussen de 

deelnemers van het ritueel door de connectie die alle aanwezigen hebben met de overledene. 

Door het voordragen van speeches, het delen van persoonlijke symbolen, muziek en het 

uitvoeren van rituele handelingen die passen bij de overledene wordt zijn of haar leven 

gerepresenteerd in het uitvaartritueel. Hierin staan de wensen en behoeften van de overledene 

en de nabestaanden centraal. De uitvaart is een persoonlijk eerbetoon geworden in plaats van 

dat de nadruk ligt op het plaatsen van het individuele leven in een groter existentieel kader. 

Deze verschuiving naar de focus op de overledene sluit ook aan bij de sociaal 

maatschappelijke ontwikkelingen die er in de westerse samenleving de afgelopen decennia 

hebben plaatsgevonden. De de-institutionalisering en secularisering hebben ervoor gezorgd 

dat er in de maatschappij ruimte kon ontstaan voor persoonlijke en individuele vormen van 

betekenisgeving. Doordat de levensbeschouwelijke identiteit een individuele keuze geworden 

is, zijn mensen in toenemende mate op zoek naar eigen vormen om betekenis te verlenen aan 

de dood die aansluiten bij hun eigen belevingswereld.  

Uit de literatuur blijkt ook dat niet alleen de buiten kerkelijke rituelen maar ook de 

traditioneel christelijke rituelen worden beïnvloed door deze maatschappelijke 

ontwikkelingen en trachten aan te sluiten bij de wensen van de nabestaanden. Er is 

bijvoorbeeld meer ruimte voor persoonlijke inbreng van de nabestaanden in de keuze van 

tekst en muziek en het persoonlijke verhaal krijgt steeds meer ruimte in deze rituelen. In deze 

christelijke uitvaartrituelen blijft echter wel altijd de verbinding met de traditie centraal staan.  

Ook de individualisering in de westerse wereld heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Aan 

het ik, de individu, wordt grote waarde toegekend. De mens ervaart zichzelf in de westerse 

wereld als eigenstandig individu die zijn eigen keuzes dient te maken (de Groot, 2005). Dit is 

terug te zien in de wens naar een persoonlijke en unieke uitvaart die past bij het leven van de 

overledene. De overledene wordt ervaren als een uniek individu en er lijkt sprake te zijn van 

de overtuiging dat een gestandaardiseerde uitvaart hier geen recht aan doet.  
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Echter is de mens ook een sociaal wezen en functioneert het in connectie met anderen en kan 

het ik niet bestaan zonder het wij (de Groot, 2005).  Hieruit blijkt, anders dan gedacht, dat de 

verbinding tussen het ik en het wij veel sterker is terug te zien in hedendaagse rituelen. Juist 

doordat het ritueel een constructie is op basis van de verhalen van de verschillende 

nabestaanden speelt het wij een belangrijke rol in het ritueel. Gezamenlijk construeren de 

nabestaanden het uitvaartritueel maar ook construeren zij, door het delen van de individuele 

verhalen, het levensverhaal van de overledene.  

Het zoeken naar nieuwe rituelen die hierbij aansluiten laat op een bepaalde manier ook zien 

dat hoewel de maatschappij is geïndividualiseerd men in situaties van verlies nog wel de 

behoefte heeft dit met anderen te delen. Dus hoewel er geen vaste (religieuze) gemeenschap 

meer is waarbinnen iemand zich beweegt is men in tijden van verlies wel op zoek naar een 

momentane rituele gemeenschap waarbinnen samen afscheid wordt genomen en betekenis 

wordt verleend aan het overlijden van een voor deze momentane gemeenschap belangrijk 

persoon. 

 

6.2.2 Collectief geheugen 

De collectieve representaties van de dood/dode hebben in het hedendaagse 

geïndividualiseerde ritueel een tijdelijk karakter, omdat ze gerepresenteerd worden vanuit het 

communicatieve geheugen, maar dat betekent niet per definitie dat dit niet betekenisvol kan 

zijn. Want hoewel de collectieve representaties van de dood in de christelijke uitvaartliturgie 

een ‘tijdloos’ karakter hebben, doordat ze opgeslagen liggen in het culturele geheugen, blijken 

deze, zelfs voor leden van de christelijke gemeenschap, niet altijd meer voldoende aan te 

sluiten bij de manier waarop men betekenis verleent aan het overlijden. In hoofdstuk vier 

werd geconcludeerd dat er hoewel de hedendaagse traditionele christelijke uitvaarten aan 

verandering onderhevig zijn er sprake is van duidelijke collectieve representaties van de dood. 

Deze collectieve representaties liggen opgeslagen in het culturele geheugen van de christelijke 

gemeenschap en vormen samen de Horizon of meaning van waaruit de gemeenschap 

betekenis verleent aan het overlijden. Maar ook waar de gemeenschap naar toe wil leven. Dat 
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is bijvoorbeeld terug te zien in het feit dat de christelijke uitvaart de participanten eraan 

herinnert dat zij de volgende zijn die kunnen overlijden.  

Vanuit het culturele geheugen worden de kaders aangedragen die helpen betekenis te verlenen 

aan de dood. Door het gebruik van deze kaders wordt er een connectie gemaakt tussen 

verleden, het heden en de toekomst. Hiermee wordt het overlijden van een individu geplaatst 

binnen de traditie en de grotere gemeenschap van christenen en dus niet alleen in de 

gemeenschap die gevormd wordt door de deelnemers aan het ritueel. Het individuele verhaal 

kan hierin een rol spelen, maar staat in het ritueel altijd in verbinding met de christelijke 

traditie. Hiermee wordt het individuele overstegen in het christelijke uitvaartritueel en staat 

het collectief centraal. De collectieve representaties van de dood die hieraan verbonden zijn, 

liggen opgeslagen in het culturele geheugen van de gemeenschap.  

In het christelijke uitvaartritueel vormt het verrijzenisgeloof de kern van de uitvaart en zijn de 

collectieve representaties van de dood aan dit geloof verbonden. Uit onderzoek van Bernts en 

Berghuijs (2016) blijkt echter dat er maar een klein percentage van de kerkelijke en een nog 

kleiner percentage van de buitenkerkelijke geloven in de verrijzenis. Zoals eerder ook is 

gesteld liggen deze collectieve representaties opgeslagen in het cultureel geheugen. Echter 

lijkt dit cultureel geheugen zoals deze vertegenwoordigd is in het christelijke uitvaartritueel, 

mogelijk nog onvoldoende handvatten te hebben om betekenis te verlenen aan de dood in 

onze post-seculiere pluralistisch samenleving. In hedendaagse geïndividualiseerde rituelen 

worden regelmatig symbolen en handelingen gebruikt uit de christelijke traditie maar zijn dan 

vaak onderhevig aan een proces van herinterpretatie en worden gekoppeld aan het leven van 

de overledene. Mogelijk zijn er in het cultureel geheugen, in het canon of misschien wel in het 

archief andere bronnen die we kunnen (her)interpreteren die ons helpen om op het collectieve 

niveau weer met elkaar in verbinding te komen en kunnen helpen betekenis te geven aan de 

dood of aan het overlijden van een naaste.  

Naar deze bronnen zal verder onderzoek gedaan moeten worden. We kunnen in de 

hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen niet vanzelfsprekend meer terugvallen op de 

Horizons of meaning die de gemeenschap de overkoepelende betekeniskaders biedt van 



 

 

 

89 

 

 

 

 

 

waaruit er betekenis kan worden verleend aan de dood. Enerzijds omdat deze betekeniskaders 

niet voor iedereen meer betekenisvol blijken te zijn, anderzijds omdat er geen sprake is van 

één gedeelde gemeenschap maar mensen lid zijn van een veelheid aan gemeenschappen. 

Hierdoor is het persoonlijke en individuele levensverhaal van de overledene op de voorgrond 

komen te staan in de hedendaagse geïndividualiseerde uitvaart. Het communicatieve 

geheugen vormt de kern van het ritueel. De verhalen en herinneringen van de nabestaanden 

over de overledene representeren de betekenis die de overledene voor hen heeft gehad 

gedurende zijn of haar leven. Niet zo zeer het sterven maar veel meer het leven neemt een 

centrale plaats in, in het ritueel. Wouters (2008) stelt dat men in de hedendaagse westerse 

maatschappij op zoek is naar rituele vormen die helpen in de constructie van een symbolische 

gemeenschap. Mogelijk wordt deze gemeenschap gecreëerd door het delen van de individuele 

persoonlijke verhalen en symbolen over de overledene waarmee in het ritueel als het ware een 

communicatief geheugen wordt gecreëerd rondom de overledene en daarmee deel wordt van 

het collectieve geheugen van de groep die in het ritueel tot stand komt.  

In het uitvaartritueel wordt door het centraal zetten van het communicatieve geheugen, het 

celebrating life, betekenis verleent aan het leven van de overledene. Echter wordt er hierdoor 

niet per se stil gestaan bij de betekenis van het overlijden. Er wordt geen overkoepelend 

gemeenschappelijke existentieel kader geboden van waaruit men betekenis kan verlenen aan 

de dood. Volgens Holloway, et al. (2013) is een uitvaart echter pas betekenisvol wanneer er 

aandacht is voor het vieren van het leven van de overledene maar er ook ruimte wordt 

gemaakt om de rouwervaring te plaatsen in een breder religieus of filosofisch framework. Uit 

de literatuur blijkt echter dat dit religieuze of beter filosofische framework, dat dient te helpen 

bij het duiden van de betekenis van de dood, niet per se aanwezig is in het ritueel. Dit is sterk 

afhankelijk van de uitvaartprofessional en de wensen van de overledene en de directe 

nabestaanden die de uitvaart vormgeven.  
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6.2.3 De betekenis van collectieve representaties van de dood in het 

hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartritueel.  

Collectieve representaties van de dood zijn de collectieve uitdrukkingsvormen over de dood 

die in het uitvaartritueel naar voren worden gebracht. Deze collectieve representaties helpen 

de gemeenschap in het geven van betekenis aan het overlijden van een naaste. In de 

hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen is de focus van deze collectieve 

representaties van de dood verschoven naar collectieve representaties van de dode. 

De groep participanten die deelnemen aan het hedendaagse geïndividualiseerd uitvaartritueel 

vormen samen geen uniforme gemeenschap met gedeelde betekeniskaders. In de uitvaart is 

een complexe groep van participanten aanwezig die allemaal deel uit maken van diverse 

gemeenschappen en elk hun eigen betekeniskaders hebben, welke in meer of mindere mate 

van elkaar verschillen. Door het delen van de individuele verhalen en het koppelen van de 

symbolen, handelingen en taal aan het leven van de overledene wordt tot uitdrukking gebracht 

wat de diverse individuen met elkaar delen, namelijk het verlies van iemand die hen dierbaar 

is. De individuele verhalen van de nabestaanden representeren samen de meervoudige 

identiteit van de overledene. Hierdoor wordt de meerstemmigheid van de individuen die deel 

uit maken van de momentane gemeenschap die in het ritueel tot stand komt ook tot 

uitdrukking gebracht.  

Het belang en daarmee de betekenis van deze collectieve representaties van de dode is daarom 

ook gelegen in de kracht die deze representaties hebben om een gemeenschap van individuen 

met elkaar te verbinden in het ritueel. Daarnaast kunnen deze individuele verhalen, symbolen 

en andere rituele elementen ruimte bieden voor de meerstemmigheid die er bestaat in de 

gemeenschap. Mogelijk ontstaat er door deze meerstemmigheid ook ruimte voor de 

individuele existentiële dimensie van waaruit de individu binnen het collectief op zijn of haar 

eigen manier betekenis kan verlenen aan de dood en het overlijden.  
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6.3 Discussie 

6.3.1 Reflectie op het onderzoeksproces 

Een beperking in relatie tot mijn onderzoek is de onderzoeksmethode. De literatuur is 

geselecteerd op basis van uitgebreid literatuuronderzoek. In dit onderzoek heb ik mij laten 

leiden door literatuur die ik aangedragen kreeg van mijn begeleider en meelezer. Daarnaast 

heb ik gebruik gemaakt van literatuur die ik ben tegen gekomen gedurende de celebranten 

opleiding. Ook heb ik verschillende databases geraadpleegd en heb ik in de bronvermelding 

van de gevonden literatuur gezocht naar bruikbare literatuur. Dit literatuuronderzoek is 

daarom in geen geval een systematische review van de bestaande literatuur over 

(hedendaagse) uitvaartrituelen. Dit betekent dat de gebruikte literatuur beïnvloed is door mij 

als onderzoeker. Ik heb gekozen om bepaalde literatuur wel en andere literatuur niet te 

gebruiken. Een andere onderzoeker had mogelijk andere keuzes gemaakt. Wel heb ik getracht 

te onderbouwen waarom ik deze literatuur en auteurs heb gekozen.   

Aan het begin van mijn scriptie had het begrip transformatie een centrale plaats in mijn 

onderzoek. In verband met de omvang van mijn scriptie heb ik ervoor gekozen om het 

concept transformatie niet verder te analyseren in relatie tot de concepten collectieve 

representaties van de dood en collectief geheugen. Transformatie is een van de belangrijkste 

functies van uitvaartrituelen volgens diverse auteurs (o.a. Hertz 1960/1907 en Driver 2006). 

Juist doordat er in hedendaagse geïndividualiseerde rituelen geen sprake meer is van een 

vaststaand overkoepelend betekeniskader is het onduidelijk welke transformatie de overledene 

maar ook de nabestaanden (kunnen) maken gedurende het uitvaartritueel. Mogelijk is het 

betekenisvol om dit in een vervolgonderzoek te doen om op deze manier de uitkomsten van 

deze scriptie te verbinden met de functie uitvaartrituelen.  

In deze scriptie is uitgegaan van het verschil tussen hedendaagse geïndividualiseerde rituelen 

en traditioneel christelijke rituelen. Het is echter de vraag of er gesproken kan worden van een 

strikte scheiding tussen deze twee domeinen of dat we eerder moeten spreken van een 

glijdende schaal. Zoals Wojtkowiak (2012) ook stelt dat seculiere rituelen niet altijd geheel 
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seculier zijn, kan mogelijk ook gesteld worden dat religieuze rituelen niet altijd geheel 

religieus zijn.  

Het leggen van een verbinding tussen de onderzoeksgebieden van de thanatologie, de ritual 

studies en de memory studies heeft inzichtelijk gemaakt op welke manier er in uitvaartrituelen 

op collectief niveau betekenis wordt verleend aan de dood en op welke manier er sprake is 

van een gemeenschap. Ondanks dat er in het hedendaagse geïndividualiseerde ritueel en in 

mindere mate ook in het christelijke uitvaartritueel geen sprake is van een vastomlijnde 

gemeenschap met eigen betekeniskaders (horizons of meaning) en collectief geheugen, blijkt 

er in het ritueel wel een gemeenschap te kunnen ontstaan waarin een eigen collectief 

geheugen wordt gecreëerd op basis van de herinneringen van de nabestaanden. Van een 

strikte scheiding tussen het ik en de ander kan in die zin ook niet gesproken worden. Mogelijk 

is de term geïndividualiseerde rituelen daarom ook een ander onderwerp van discussie en kan 

er veel beter gesproken worden van gepersonaliseerde rituelen welke zowel binnen als buiten 

de kerk kunnen plaatsvinden.   

 

6.3.2 Vervolgonderzoek 

In het context hoofdstuk beschreef ik al dat Van Donk, Et al. (2006) stellen dat het 

onwaarschijnlijk is dat religie haar sociale betekenis zal verliezen en dat het een publieke 

functie zal blijven vervullen. Uit de literatuur blijkt dat nog een groot percentage van de 

buitenkerkelijke transcendente voorstellingen van een leven na de dood hebben (Bernts & 

Berghuijs, 2016). Hierin is te zien dat hoewel mensen niet meer verbonden zijn aan de 

geïnstitutionaliseerde religie men wel opzoek is naar individualistische religieuze 

betekenisvormen om betekenis te verlenen aan een transitiemoment als de dood. Dit kan gaan 

om letterlijke voorstellingen van een leven na de dood, maar uit het onderzoek van Mathijssen 

(2017) blijkt dat met name de symbolische vormen van een leven na de dood een plek hebben 

in het hedendaagse geïndividualiseerde ritueel. Met name de biologische onsterfelijkheid lijkt 

een centrale plaats te hebben in deze rituelen, juist door het delen van de persoonlijke 

verhalen komt de biosociale onsterfelijkheid naar voren. Uit het onderzoek van Bernts en 
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Berghuijs (2016) blijkt echter wel dat maar een klein percentage van de respondenten gelooft 

in het voortleven van de overledene in de herinneringen van mensen. Dit is opvallend omdat 

juist deze herinneringen een centrale positie hebben gekregen in het ritueel. Uit het onderzoek 

wordt niet duidelijk op welke manier deze vraag aan de respondenten is gesteld. Deze 

tegenstelling is wel opvallend en het zou interessant kunnen zijn om dit verder te 

onderzoeken.  

Onder invloed van de de pluralisering hebben we in de westerse wereld kennis gemaakt met 

nieuwe perspectieven waarop de dood kan worden geduid. De individualisering en de 

pluralisering hebben ervoor gezorgd dat er in de uitvaartwereld steeds meer mogelijk is 

geworden. Hoewel het in eerste instantie de bedoeling is geweest om ook in te gaan op de de 

pluralisering en de toename aan verschillende levensbeschouwelijke visies, is dit binnen deze 

scriptie maar in beperkte mate aan bod gekomen. Een vervolgstudie kan dieper ingaan op 

bijvoorbeeld de invloed van niet westerse religies en levensbeschouwingen op hedendaagse 

geïndividualiseerde rituelen.   

Een empirisch onderzoek naar de betekenis van collectieve representaties van de dood voor 

deelnemers aan hedendaagse geïndividualiseerde uitvaartrituelen zou een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren aan het onderzoek naar de rol van het collectief in hedendaagse 

geïndividualiseerde rituelen. Mogelijk kan deze scriptie het startpunt zijn van 

vervolgonderzoek.  
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