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over dood en afscheid, pijn en verdriet 
 
 

 
 
Dood 
 
Sterven is als een herfstblad dat zijn leven heeft voltooid  
en dat aan het einde, als zijn levensenergie is weggevloeid,  
een bonte kleurenpracht vertoont,  
als het ware een laatste ode aan de schoonheid. 
 
Het ontzielde blad wordt naar de aarde geblazen  
om de gewassen van het volgende jaar te voeden,  
om de cyclus te voltooien van duisternis naar licht,  
van aarde naar zon. 
 
Yehudi Menuhin 
 
 
 

Over dood 
 
Als er iemand doodgaat, is dat niet leuk. 
Iedereen is verdrietig en er wordt veel gehuild. 
Maar soms wordt er ook gelachen. 
Het is soms heel stil en soms heel druk. 
Soms praten mensen de hele tijd over dood,  
soms zeggen mensen juist niets en blijven ze doodstil. 
Het is een rare tijd. Het is raar, die dood. 
Hoe moet je je dan voelen? Wat moet je doen? 
Wat gebeurt er allemaal en hoe ga je daarmee om? 
Niemand, maar dan ook niemand heeft daar een antwoord op. 
Het belangrijkste is dat je mag doen wat jij wilt. 
Huilen, lachen, stil zijn, druk worden, praten of juist zwijgen. 
Niets is gek en alles mag. 
Maar zelfs als alles mag is het nog moeilijk! 
 
Esther Kant / Machteld Hardick 
 



Afscheid nemen 
 
“Afscheid nemen  
is met zachte vingers wat voorbij is  
dichtdoen en verpakken in de goede gedachten van je herinnering,  
het is verwijlen bij een brok leven  
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde. 
 
Afscheid nemen  
is met dankbare handen weemoedig meedragen  
al wat waard is om niet te vergeten,  
het is moeizaam de draden losmaken  
en uit het spinrag van je belevenissen loskomen  
en moeten achterlaten  
en niet kunnen vergeten. 
 
Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven. 
Men leert het nooit.” 

 
We weten en beseffen dat het met ons leven is zoals met alles in de natuur - een mens sterft 
nu eenmaal - wat vroeger of wat later. Toch is dood iets in ons leven dat nooit wend, zeker 
niet als het afscheid onverwacht en brutaal is, scheiden doet lijden. 
 
Kleine en grote rituelen helpen om – wat niet in woorden gevat kan worden – toch een 
plaats te geven. Een stiltemoment is zo’n ritueel. Laten we in een moment van stilte ons 
verbonden weten, diep verbonden met hen van wie we afscheid namen, verbonden met 
elkaar in afscheid en verdriet, tussen leegte en hoop… 
 
 
 

Bewaar de mooie en goede herinneringen.  
 
Een anonieme schrijver verwoordt het als volgt: 
 
“Ik schreef je naam in het zand  
maar toen kwam de zee,  
spoelde alles weg  
en het werd nacht. 
 
Ik schreef je naam in de sneeuw,  
toen kwam de zon,  
smolt alles weg  
en weer kwam de nacht. 
 
Toen schreef ik je naam in mijn hart  
en noch de zee, noch de zon krijgen hem daar nog weg. 
En zie: nu blijft het dag.” 



Fluister haar 
 
Je naam wordt nog wel genoemd 
maar anders, en ook minder. 

 
Je naam is aan het vervagen 
in het leven dat doorgaat – 
een ander zit al op je plaats. 
 
Je naam wordt vaker niet genoemd, 
niet opzettelijk maar ongemerkt. 
 
Onverwachts, ineens, noemt iemand jouw naam, 
alsof je er nog bent. 
 
Je naam, jouw naam, 
geschreven in mij. 
 
Noem haar, 
fluister haar, 
maar zwijg haar niet dood. 

 
Marinus van den Berg 
 

 
Intense pijn bij verlies 
 
Iemand beschreef het sterven van een dierbare eens als een emotionele aardbeving. Men is 
bedolven onder de brokstukken, men voelt zich afgesloten van de wereld, alles doet pijn, en 
het kost grote moeite het hoofd weer boven het puin uit te steken. 
Geleidelijk aan moet men de brokstukken weer aan elkaar lijmen als men wil opstaan uit de 
chaos. Na de emotionele aardbeving dient men het leven op heel wat punten te herzien. Het 
kan zijn dat men in de spiegel kijkt en zichzelf niet meer herkent. 

 
Ervaren van intense pijn na het verlies van een dierbaar iemand of iets, is normaal en 
natuurlijk. Het is een bewijs dat men leeft. Het is een teken dat men in staat is te reageren 
op levenservaringen. De pijn kan worden versterkt door de omstandigheden van het sterven 
(gewelddadige dood, zelfdoding, plotseling sterven zonder enige voorbereiding…) of door de 
manier waarop het slechte nieuws werd meegedeeld (plotseling, onhandig, onattent…). 

 
Een weduwnaar schrijft: “Toen mijn vrouw stierf, had ik het gevoel dat ik een operatie 
onderging zonder narcose”. Men kan zich voelen als iemand die diepe wonden heeft 
opgelopen waaruit tezamen met het bloed alle kracht voortdurend wegvloeit. Alles wat 
mensen uit de omgeving willen bieden, vloeit mee weg zolang de wonde niet is 
dichtgegroeid. De wonde kan na enige tijd genezen, maar de littekens blijven een leven lang. 
 
Manu Keirse 



Huilen mag 
 
Vrienden moedigen de rouwende vaak aan het verdriet voor zichzelf te houden.  
Dit leidt ertoe dat men al zijn gevoelens opstapelt in zichzelf. Het uiten van intense 
gevoelens van pijn en verdriet zowel in woorden als in tranen is een normaal en natuurlijk 
proces dat moet worden toegelaten. Er zijn geen voorschriften of remedies. Verdriet kan 
niet worden vermeden. 
 
Het is belangrijk zowel van zichzelf als van anderen de toestemming te krijgen het verdriet te 
uiten. Kunnen huilen, kunnen toelaten om te huilen zowel alleen als in het gezelschap van 
anderen, kan verlichting brengen. Het is ook essentieel te praten over zijn gevoelens en over 
de overledene. Ook al is rouwen iets wat het individu raakt, het doet goed als men dit kan 
delen met anderen. 

 
Het is van belang om te weten dat alle pijnlijke wonden erger worden voordat ze genezen. 
Men heeft het meest aan mensen om zich heen die dit toelaten, die aandachtig kunnen 
luisteren en die aanmoedigen om zich uit te spreken, telkens als men die behoefte voelt. 
 
Manu Keirse 
 
 

Huilen 
 
Iedereen zegt dat ik mag huilen. 
Gelukkig maar, want ik wil ook best veel huilen. 
Alle mensen zijn heel aardig voor me en vragen steeds maar hoe het met me gaat. 
Soms word ik daar wel eens gek van,  
want ik weet zelf eigenlijk niet zo goed hoe het me gaat. 
En toch zeg ik heel vaak ‘goed’. 
Maar dat is helemaal niet zo. 
Ik wil dan alleen niet dat ze verder vragen. 
De mensen lijken ook bijna opgelucht als ik zeg dat het goed gaat,  
want dan hoeven ze ook niet verder te vragen. 
Maar het gaat dus helemaal niet zo goed. 
Ik heb namelijk een vraag die ik aan niemand durf te stellen… 
Ik wil er eigenlijk niet eens over nadenken, want als ik eraan denk moet ik alweer huilen. 
Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik niet vergeet? 
Daar ben ik het meest bang voor. Dat ik ga vergeten. 
Dat ik niet meer weet hoe ze eruit zag. 
Hoe ze rook en hoe ze voelde. 
Hoe kan ik het vasthouden en bewaren? 
Zou iemand daar een antwoord op hebben? 
Ik denk dat ik alles op ga schrijven wat ik nog van haar weet. 
Misschien helpt dat? 
Ik ben bang dat ik ga vergeten! 
 
Esther Kant / Machteld Hardick 



Verdriet en gemis bij kinderen 
 
Kinderen hebben ook vaak groot verdriet om ouders of grootouders die overleden zijn. 
Zeg nooit dat oma toch al ver voorbij de tachtig was, meent Tinneke. 
‘Het gemis is niet minder erg omdat de overleden grootouder een hoge leeftijd heeft bereikt 
of erg ziek was. Verdriet om een grootouder of ouder gaat niet over. Het kan altijd opnieuw 
de kop opsteken.’ 
 
Wij, volwassenen, moeten ons ervoor hoeden om onze eigen betekenisgeving op te dringen 
aan onze kinderen, meent Peter. 
‘Wij delen met kinderen wel de notie van verdriet, maar niet de rangorde. Als je kinderen 
vraagt wat het ergste is dat ze hebben meegemaakt, ordenen ze de gebeurtenissen anders 
dan volwassenen. Ouders denken misschien eerst aan hun eigen echtscheiding, die de 
kinderen beter niet hadden meegemaakt. Maar het kind vindt de dood van oma erger. Ook 
al is dat tien jaar eerder gebeurd. Op de tweede plaats staat de kat die overreden is. Het huis 
kan zijn afgebrand, wat voor de ouders een ware catastrofe is, maar voor het kind scoort de 
dode kat nog altijd hoger.’ 
 
Hij ziet het ook bij vluchtelingenkinderen zonder papieren, die aanklagen hoe erg het is om 
illegaal in ons land te wonen.  
‘Ze vinden dat veel erger dan de vreselijke situatie in hun thuisland, die ze zijn ontvlucht. 
“Wat?”, zegt de minister dan. “Erger dan de oorlog in Syrië of Afghanistan? Dat kan toch 
niet!” Maar het gaat bij kinderen altijd in de eerste plaats om de emotie die ze nu voelen.’ 
 
Uit het boek ‘kinderdromen’, Peter Adriaenssens e.a., Lannoo, 2014 

 
Sleutels die deuren openen 
 
Dat ze ernstig verlies meemaken, betekent niet dat kinderen niet kunnen uitgroeien tot 
evenwichtige en gelukkige volwassenen. Of dit zal gebeuren, hangt sterk af van de houding 
van de volwassenen. Om deuren te openen naar toekomst en geluk moet je een sleutelbos 
op zak hebben met vier sleutels. 
 
De eerste sleutel is luisteren naar de kinderen. Helpen is vooral luisteren. Daarmee neem je 
de zware last van hun schouders.  
 
De tweede sleutel is correcte informatie. Als je kinderen informatie onthoudt om hen te 
beschermen of te sparen, laat je hen in eenzaamheid afrekenen met hun verdriet.  
Door hen weg te houden van de overledene of van de uitvaart ontneem je ze de kans om 
emoties te uiten en zich betrokken te voelen. 
 
De derde sleutel is hen met warmte en genegenheid omringen. 
 
De vierde sleutel is de herinneringen levendig bewaren. 
 
Manu Keirse in het boek ‘kinderdromen’. 



Parels van mensen 
 
Mensen die rouwen zijn vaak kwetsbaar. 
Net als een oester, met een harde buitenkant, maar zo week van binnen. 
En dan gebeurt het dat er bij die oester iets binnendringt, 
wat er eigenlijk niet thuishoort, een zandkorrel. 
Deze zandkorrel kan de pijn en het verdriet zijn om het verlies  
en de dood van iemand die men zo graag ziet. 
Een dergelijk verlies is een blijvend litteken, en zal nooit meer verdwijnen uit het leven van 
die persoon, net zoals de zandkorrel evenmin nog uit de oester geraakt. 
Maar dan komt het parelmoer. Flinterdun, laagje voor laagje,  
begint het parelmoer zich af te zetten rondom die verontreiniging. 
Uiteindelijk is die kwetsbare oester in staat om de zandkorrel te transformeren tot haar 
grootste innerlijke rijkdom : een parel. 
Als de rouwende omgeven wordt door liefhebbende mensen, als mensen de rouwende 
omhullend nabij zijn, kan de rouwende bij zijn levenskracht komen  
en de innerlijke pijn ombuigen tot de grootste bron van leven. 
Zo krijgen parels van mensen nog een grotere en mooiere parel. 
 
 
 
 

Gebed voor overledenen 
 
God van leven, 
wij brengen onze overledenen in onze kring : 
onzichtbaar, maar des te meer voelbaar, is op dit moment ons gemis. 
Dat maakt ons kleiner dan ons hart en de nachten langer dan de slaap. 
In ons midden branden we een licht voor wie we missen, 
hij of zij is nooit uit onze gedachten. 
Spreken over haar of hem geeft ons troost. 
Ons aanwezig zijn hier samen, ons delen van herinneringen : 
het doet goed en geeft wat licht in onze nacht. 
Ons luisteren, onze aandacht voor mekaar, 
is als een zachte hand op onze schouder. 
God, leg uw zachte en eeuwige hand op onze schouder.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zegen van de rouwende 
 
Gezegend zij 
die mij nu niet uit de weg gaan. 
Ik ben dankbaar voor ieder mens 
die even naar mij glimlacht 
en mij de hand reikt als ik mij verlaten voel. 

 
Gezegend zij 
die mij ook nu nog bezoeken 
hoewel ze bang zijn om iets verkeerds te zeggen. 

 
Gezegend zij 
die mij de kans geven 
te praten over de overledene. 
Ik wil mijn herinneringen niet doodzwijgen. 

 
Ik zoek mensen 
tegen wie ik kan zeggen 
wat er in mij omgaat. 

 
Gezegend zij 
die naar mij luisteren 
ook als de dingen die ik zeg 
heel zwaar om dragen zijn. 

 
Gezegend zij 
die mij niet willen veranderen 
maar mij geduldig aanvaarden 
zoals ik nu ben. 

 
Gezegend zij 
die mij troosten 
en mij verzekeren 
dat God mij niet verlaten heeft… 
 


