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Soms zoek je naar 
woorden om te 

spreken. 
Soms zoek je naar 

woorden voor een 
beetje troost. 

Je vindt ze niet. 

Zijn er wel woorden 
voor intens verdriet? 

 
Soms is een klein 

gebaar voldoende,  
een blik, een hand,  

een arm om je heen. 

Zo’n klein gebaar 
zegt meer dan 

woorden. 
Geeft het gevoel, 

je bent niet alleen. 

  
Onbekend 
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Voorwoord 

 

Het verlies van mijn ouders en mijn oma, 4 jaar geleden, raakte mij op een manier die ik nog niet eerder had 

ervaren. Na intens verdriet en de daarbij behorende rouw, heb ik geleerd te leven in een wereld zonder hen. Ik 

heb geleerd dat verdriet, en dus ook rouw, niet enkel met gezond verstand te bevatten is maar een eigen vorm 

van communicatie heeft. Troost is zeer welkom. Het was vooral de troost die kwam van de nabijheid van anderen, 

vooral die van mijn man en zoon. Maar ook uit het wandelen in de natuur en van onze honden ontving ik een 

vorm van troost. In deze scriptie heb ik daarom aandacht willen besteden aan vormen van troost die zonder 

woorden zijn. Beelden, de wind in je haren en een arm om je heen, kunnen soms zo veel meer betekenen dan 

woorden ooit zeggen kunnen.  

 

Ik heb onderzocht hoe esthetische troostvormen werken na het verlies van een naaste en hoe deze vorm van 

troost een bijdrage kan leveren aan het rouwproces. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuurstudie 

en het houden van interviews. In deze scriptie heb ik een aantal mensen de vraag voorgelegd waaraan zij troost 

hebben ontleend tijdens hun periode van rouw en waarom dit troostend was. Dit heeft een aantal mooie 

persoonlijke verhalen opgeleverd. De interviews leverden vijf verliesverhalen op, waarbij openhartig gesproken 

werd over troost en wat dit voor hen betekende. Uit deze gesprekken kwamen een aantal bronnen van troost 

naar voren, waarbij voor mij vooral de esthetische van belang waren. Belangrijke esthetische vormen van troost 

die in de interviews genoemd werden zijn huisdieren, kunst, de natuur en de nabijheid van mensen. Bij de 

esthetische troostvorm gaat het niet alleen om het uiten van gevoelens, maar gevoelens krijgen hierin een 

bepaalde vorm.  
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Troost, 

ik verlang naar je als 
ik verlies ervaar, 

als mijn dromen 
sterven, 

als ik rouw om het 
afscheid. 

 
Ik heb je nodig 

als mijn wereld aan 
scherven ligt, 

als de veiligheid is 

verbroken, 
als de liefde haar 

schaduw werpt. 
 

Troost, 
ik zoek je in 

herinneringen, 
in gebaren die liefde 

weerkaatsen, 
in mijn zelf dat 
kwetsbaar en 

breekbaar woorden 
spreekt. 

 
Ach troost, 

laat me je vinden in de 
wereld om mij heen, 

en bij mensen die me 
beminnen. 

                
Claire Vanden Abbeele 
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... Zoek me om je heen als 
je boos bent of verdrietig 
of vertellen wilt van wat 

je hebt beleefd. 
Ik kom wanneer je wilt. Ik 

ben je vader toch, de 
wind, en veel verschilt het 

niet van hoe snel ik heb 
geleefd. 

 
Als het pannen van 

daken waait. 
Als het gras naar je 

voeten graait. 
Als de wind langs je 

wangen aait. Hier ben ik! 
 

Als de zee je met schuim 
bezingt. 

Als het huilen langs 
huizen klinkt. 

Als de wind je voorover 
dwingt. Hier ben ik! 

 
Ren Lenny ren. 

Als je me mist ren even 
heel hard met me mee. 

Ren Lenny ren. 
En ben je boos, heb je geen 

zin. 
Ren dan toch hard tegen 

me in. Ren Lenny ren. 
 

Zoek me in de bomen. Zie 
de toppen zwaaiend gaan. 
Ik ben je vader de wind, 

ik kom eraan! 
Zoek me in de havens en 
als de boten langzaam 

dansen gaan. 
Je vader, de wind komt 

eraan! 
 

Als het haar voor je ogen 
waait 

Als je jas om je lichaam 
draait. 

Als de wind langs je 
wangen aait. 

Weet dat ik je mis! … 
 
 

Acda en de Munnik 
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Inleiding 
 

Deze scriptie gaat over troost en de vraag waar wij dit in vinden. Meer specifiek gaat het over een vorm van 

troost zonder woorden, de esthetische troostvorm. Bij verdriet van naasten schieten woorden vaak tekort. Er is 

geen logische verklaring. Door louter begrip gaat het verdriet niet over. Ons verstand kan ons weinig troost 

bieden. Waar is dan wel troost te vinden? In een gedicht? De mooie natuur? Een vriendelijk gezicht? Een beeld? 

Een schilderij? Kan het onbegrijpelijke, het onherstelbare, het kwetsbare, zo een plek krijgen in ons leven? 

Kunnen wij zo een manier vinden om met het verlies en verdriet om te gaan?  

 

Vraagstelling 

‘Hoe werken esthetische troostvormen na het verlies van een naaste en hoe kan deze vorm van troost helpen 

tijdens het rouwproces?’ 

 

Deelvragen  

1. Wat is troost? Wat is het waar we op dat moment naar verlangen? Welke vormen van troost zijn er? Is troost 

door de tijd veranderd dan wel hetzelfde gebleven? 

2. Kan de esthetische troostvorm een bijdrage leveren aan het rouwproces? Gaat het bij de esthetische 

troostvorm om de schoonheid of meer om een grensoverschrijdende ervaring? 

3. Op welke manier kan de uitvaartbegeleider een vorm van troost bieden aan naasten? 

 

Motivatie 

Door verlies van naasten in mijn directe omgeving heb ik geleerd dat verdriet, en dus ook rouw, niet enkel met 

gezond verstand te bevatten is maar een eigen vorm van communicatie heeft. Ik wil het daarom hebben over 

vormen van troost zonder woorden, zoals b.v. twee armen om je heen, de regen op je huid, de wind in je haren, 

beelden en een schilderij. Ze kunnen zoveel meer met je doen dan gesproken woorden.  

 

Manu Keirse vertelde tijdens een lezing over de chocolademelk die hij kreeg na het afscheid nemen van zijn 

overleden buurjongen Geert en hoe hem dit geholpen heeft om met de situatie om te gaan. Dit raakte mij.  

Ook de manier van het omgaan van het verlies door iemand uit mijn omgeving raakte mij al in het verleden. Hij 

heeft de slaapkamer, waar zijn overleden vrouw lag opgebaard en nu nog haar urn staat, ingericht met mooie 

voorwerpen die haar na aan het hart lagen. Hij heeft geprobeerd om met dingen waar ze van hield, zoals o.a. haar 

trouwring, foto, schilderijen en orchideeën, een aangename sfeer te creëren in en om de vitrinekast waar de urn 

in staat. Hij heeft geprobeerd een aangename omgeving te creëren om haar te gedenken, om mooie momenten 

te delen, maar ook om verdriet te hebben. Dit heeft ermede toe geleidt dat ik geïnteresseerd ben geraakt in de 

vraag wat hierbij als troostend ervaren wordt, in het bijzonder naar de vormen van troost die `zonder woorden` 

zijn.  
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Je hoeft het aan mij 

niet uit te leggen 
dat je nu even niet 

lacht. 

Ik sla mijn armen 
om je heen in de 

hoop dat het de 

pijn verzacht.  
 

Onbekend  
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Hoofdstuk 1: Troost 
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het thema troost uitgewerkt worden. Mensen die rouwen, verlangen er vaak naar op de één 

of andere manier getroost te worden. Er zal nader in worden gegaan op wat troost is en wat het is waar we op 

dat moment naar verlangen. Welke vormen van troost zijn er? Is troost door de tijd veranderd dan wel hetzelfde 

gebleven? 

 

1.1 Wat is troost? 

Het woord troost is ontstaan uit de familiewoorden: vertrouwen en trouw. Er is geen sprake van troost zonder 

verdriet. Wanneer we verdrietig zijn, verlangen we naar troost. Troost voelt alleen als echte troost als die vanzelf 

en uit liefde of mededogen gegeven wordt. Troost putten uit iets kan heel erg verschillend werken. Troost halen 

uit iets, is heel persoonlijk. Soms halen we troost uit een bepaald moment, soms is het een voorwerp dat ons 

herinnert aan iemand of door het zijn in de natuur. Volgens Keirse is troosten aandachtig luisteren zodat verdriet 

in woorden en tranen naar buiten kan stromen. Troosten is kunnen zwijgen en in een blik, in een aanraking 

signalen van hoop, veiligheid en vertrouwen laten voelen. Het is samen worstelen, zoeken en hopen. Het is 

participeren in het verdriet, veeleer dan wegnemen van verdriet. Het is verdriet durven noemen. Troosten is 

mensen helpen te leven met vragen waarop geen antwoorden zijn. Troosten is geen dam tegen verdriet, maar 

juist een bedding voor verdriet. 

 

1.2 Wat is het waar we dan naar verlangen? 

Wanneer wij behoefte hebben aan troost, verlangen wij blijkbaar vooral naar zachtheid, schoonheid, 

geborgenheid, hoop en uitzicht. Iemand die verdrietig is, verlangt naar steun, waardoor het verdriet draaglijker 

wordt. Het gaat er bij troosten dus niet om het verdriet van de ander weg te nemen, maar om het een ruimte te 

bieden waarin het geuit kan worden. Opvallend in de beschrijving van Keirse is dat het bij troost niet zozeer lijkt 

te gaan om woorden en antwoorden, maar veel meer om zwijgen, een blik, een aanraking. Troost heeft te maken 

met zwijgend nabij zijn, met vertrouwen en verbondenheid. 

 

1.3 Welke vormen van troost zijn er?  

Zoveel mensen er zijn, zoveel vormen van troost zijn er en zoveel vormen van troost heb je nodig. 

Zo geeft Nabers drie vormen van troost voor verlies: dierbare anderen, die ons in onze situatie erkennen; de 

natuur, die ons juist onverstoord negeert; en kunst, die beide tegelijk lijkt te doen. Baart onderscheidt troost ook 

in drie vormen en wel in esthetische, filosofisch - wetenschappelijke en religieuze. Terwijl de filosofisch-

wetenschappelijke en religieuze troostvorm gericht zijn op het geven van verklaringen en het plaatsen van het 

verdriet in een goddelijk perspectief, lijkt de esthetische troost vooral te worden gekenmerkt door het 

`woordeloze`.  

 

1.4 Is troost door de tijd veranderd dan wel hetzelfde gebleven?  

Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen in troost van verleden naar heden. De eerste is het verminderen van de 

maatschappelijke rol van het geloof, dan wel de kerk, bij troost en de individuele zoektocht hoe deze troost dan 

wel te ontvangen en/ of te geven is. De tweede is de ontwikkeling van het emotioneel en openbaar uiting mogen 

geven aan verdriet en troost.  

 

Vroeger was de kindersterfte hoog en er stierven veel vrouwen in het kraambed. Het zijn welbekende feiten. Net 

zoals het een feit is dat veel mannen ‘snel’ hertrouwden: er moest ten slotte gezorgd worden voor de kinderen, 
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Wanneer de nacht te 

donker is, gehuld in 

tastbare duisternis. 

Komen tranen en 

verdriet, en niemand die 

ze hoort of ziet. 

 

Wanneer de tijd niet 

verder gaat, en telkens 

weer met onmacht slaat. 

Voel je een intense 

eenzaamheid, omringd 

door wanhoop, pijn en 

spijt. 

 

Wanneer de nacht geen 

licht meer geeft, enkel 

maar naar zwakte 

streeft. 

Waarom vraag je niet 

naar mij, en loopje aan 

mijn hulp voorbij. 

 

Ik kan je dragen en 

verzorgen. Ik kan je 

steunen tot aan morgen. 

Ik kan je troosten, ik kan 

je geven. Ik kan je leiden 

tot nieuw leven. Ik kan 

je horen en verstaan. 

Vraag me en ik kom 

eraan. 

 

Ik vlieg zo snel ik kan. 

Vertrouw op mij, wees 

maar niet bang. Leg 

jouw lasten in mijn 

hand. Ga maar op weg 

naar dromenland. 

Vergeet jou zorgen, 

verdriet en pijn. Ik zal 

er altijd voor je zijn. 

 

Karin 
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of juist nog voor nageslacht gezorgd worden. Het verdriet was echter niet minder dan nu. Wellicht hield men er 

rekening mee, omdat de dood zoveel meer voorkwam dan nu, maar de pijn was net zo groot. De behoefte aan 

troost ook, maar men moest zo snel mogelijk door. Er moest eten op de plank komen. Vandaag moet/mag je 

verdriet tonen. Veel meer in elk geval dan onze voorouders van enkele eeuwen geleden. De dood lag vroeger 

ieder uur op de loer. Ieder had er regelmatig mee te maken in zijn directe omgeving. Er was sneller behoefte aan 

een troost die verder kijkt dan dit leven.  

 

Troost is van oudsher verbonden met de kerk. De kerk had geruststellende gedachten voor hun gelovigen over 

het hiernamaals en over God die in de hemel voor de overledene zal zorgen. Door de nadruk die in onze 

maatschappij gelegd wordt op rationaliteit, het afwijzen van religieuze dogma’s en de toenemende 

ontkerkelijking, is voor veel mensen de kerkelijke troost echter weggevallen. Meer en meer ontstaat er dan ook 

een levensvisie waarin de dood als een natuurlijke voortzetting wordt gezien van het aardse leven. Vanuit deze 

overtuiging kan het rouwproces in een heel nieuw perspectief worden geplaatst waar de rouwende veel troost 

aan kan ontlenen. Musea worden ook wel gezien als onze nieuwe kerken en ze zijn bij uitstek geschikt om de 

troostende en zingevende functie van religie over te nemen.  

 

 

Hoofdstuk 2: Esthetische troost 

 

Inleiding 

Verdriet wordt vaak opgevat als een mededeling, waarop troost een antwoord kan zijn. Troost lijkt daarmee 

vooral iets te zijn tussen mensen. Toch ontlenen mensen soms ook troost aan de natuur, kunst of iets anders, ook 

wel esthetische troost genoemd. Esthetisch betekent in overeenstemming met de schoonheidsleer. Synoniemen 

van het woord zijn 'mooi', 'kunstzinnig' en 'elegant'. Het woord is afkomstig van 'esthetica'. ‘Esthetica` komt van 

het Griekse woord αισθησις (aisthesis). Dit betekent zowel zintuiglijke ervaring als gevoel (www.Etymologie.nl, 16 

september 2017). 

 

2.1    Kan de esthetische troostvorm een bijdrage leveren aan het rouwproces? 

De vraag, of het esthetische troost kan verlenen na het verlies van een naaste, kan beantwoord worden met een 

`ja`. Uit de interviews is duidelijk naar voren gekomen dat mensen troost vonden in kunst, natuur en/of 

menselijke nabijheid en er zijn meerdere anekdotes beschreven waaruit dit blijkt. De vraag naar hoe dit werkt, is 

echter minder makkelijk te beantwoorden. In sommige gevallen kwam in het interview wel naar voren waaraan 

iemand troost had gehad, maar werd niet duidelijk waarom dit precies troostend was geweest. Soms bleek dit 

voor de naaste ook moeilijk te verwoorden.  

 

Het viel op dat een bepaalde vorm van troost om verschillende redenen troostend kan zijn. Zelfs als twee mensen 

aangaven troost te hebben ontleend aan hetzelfde, bleek de reden waarom dit troostend was heel verschillend te 

zijn en meestal vrij persoonlijk. Voor de één had dit te maken met de herinnering die het opriep aan de 

herdenkingsdienst, voor een ander met de betekenis en de visie op het leven.  

 

De troostende werking van het esthetische lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat er getracht wordt om 

een bepaalde vorm te geven aan of te vinden voor de emoties. Het verdriet is meer dan tranen, maar wordt een 

beeld of een schilderij. Op die manier wordt de rouwende niet aan zijn verdriet overgelaten, maar wordt zijn 

rouw geborgen in schoonheid. Het esthetische geeft ruimte en een bedding voor gevoelens en ervaringen, 

zonder daar verklaringen en redeneringen voor te geven.  
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Dank je wel geleende 

schouder dat ik even 

binnen mocht. 
Dat ik even klein 

mocht wezen dat een 
hand de mijne zocht. 

 
Dank je wel troost 

zonder woorden 

voor het simpele 
stille zijn. 

Voor het trachten 
mee te dragen van 

dezelfde zielenpijn. 

 
Dank je wel geleende 

oren, open voor mijn 
jammerklacht. 

Open voor mijn 
diepste wanhoop, 

luisterend naar de 

halve nacht. 
 

Dank je wel dat toen 
ik woedend vroeg: 

heb ik dit nu echt 
verdiend? 

Jij alleen mijn haren 

streelde. Dank je 
wel, jij bent een 

vriend. 
 

                 Onbekend 
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Creatieve expressie kan een uitlaatklep bieden voor gevoelens die niet of nog niet te verwoorden zijn. Het kan 

mensen troost, steun en kracht geven en helpen bij de verwerking van verlies. De esthetische troostvorm spreekt 

dus vooral het gevoel en de zintuiglijke ervaring aan. Het verlies van een naaste raakt ons vooral in ons hart, ons 

lijf en in onze gevoelens. Esthetische troostvormen, zoals kunst, natuur en menselijke nabijheid, kunnen op zulke 

momenten een gevoel van geborgenheid en nabijheid bieden waardoor uiteindelijk weer een (vernieuwd) 

perspectief op de toekomst mogelijk is.  

 

Ter Horst benoemt troost als het bieden van zowel geborgenheid als uitzicht. In de beginfase van de rouw gaat 

het vooral om geborgenheid. Uitzicht bieden kan dan nog te vroeg komen. Iemand die een naaste verloren heeft 

bevindt zich in een crisistoestand en waar hij/zij op dat moment de meeste behoefte aan heeft is geborgenheid: 

de nabijheid van anderen, een arm om de schouder, iemand die voor je zorgt. Pas later ontstaat er ruimte voor 

uitzicht. Door uitzicht te bieden, bied je de ander weer hoop, een toekomstperspectief, iets om voor te leven. 

Terwijl het bieden van geborgenheid iemand vooral helpt om het verdriet te dragen en het iemand uit de 

eenzaamheid terug in de gemeenschap brengt, zorgt uitzicht ervoor dat iemand zich weer met het leven verbindt 

en verder durft te gaan. Dankzij het uitzicht biedende perspectief kan iemand zich opnieuw betrokken voelen bij 

het leven en lijkt er weer een toekomst mogelijk te zijn. Het belang van de toekomst en de behoefte aan uitzicht 

heeft ook te maken met de vierde rouwtaak, waarbij de rouwende weer van het leven en de mensen om 

hem/haar heen leert te houden. Het nadenken over de toekomst kan iemand doen beseffen dat het leven 

doorgaat. 

 

Kunst kan vormgeven aan je gevoelens en belevingen. Kunst kan niet alleen uitdrukking geven aan iets dat je voelt 

of ervaart, het kan iemand ook de mogelijkheid bieden om iets van zijn eigen gevoelens tot uiting te brengen. Het 

verdriet is meer dan tranen, maar wordt een beeld of een schilderij. Hierbij kan het verdriet geuit worden en 

opgenomen in het esthetische. Daarbij kun je denken aan creatieve werkvormen, maar ook aan de natuur of een 

aanraking.  

 

De natuur kan een troostende werking hebben op de rouwende doordat het laat zien dat het leven doorgaat. 

Tegenover alle narigheid en onzekerheid in het leven, is er de zekerheid van de bomen die weer groen worden en 

de bloemen die weer gaan bloeien. Zonder woorden kun je die beleving met elkaar delen. De troost die je mag 

ontvangen van een dier is anders in zijn uitingsvorm, maar even waardevol voor ons als mens.  

 

De mensen om ons heen kunnen in tijden van verdriet troost bieden door er gewoon te zijn. Het troostende van 

de ander blijkt vooral te zitten in zijn nabijheid, in een aanraking of omhelzing. De rol die gevoelens en verlangens 

spelen in de troostende werking van het esthetische sluit aan bij de betekenis van het woord `aisthesis`: 

gewaarwording, zintuiglijke ervaring. Het esthetische weet ons te raken, streelt onze huid en dringt door tot in 

onze botten. Het esthetische ontleent haar troostende werking echter ook aan haar andere betekenis, namelijk 

`schoonheid`. De esthetische troostvormen blijken troostend te zijn doordat zij ons helpen te zoeken naar de 

schoonheid van het leven en dat ook weer te vinden.  

 

Hiermee komen we tevens bij het volgende deel van de vraagstelling, namelijk hoe de esthetische troostvorm kan 

helpen in het rouwproces. Doordat het esthetische ons de schoonheid van het leven laat zien, durven we de 

binding met het leven weer aan. Esthetische troostvormen kunnen ons terug leiden naar het leven. Het zijn 

ankertjes die wij uitgooien in de hoop dat zij ons houvast bieden.    
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Ik ken de 

warmte van het 
bos en ook de 

kilte. 
Het wild gewoel 

van storm en 
wind en ook de 

stilte. 
 

Ik loop er graag 
en telkens voel ik 

dat de geuren 
van plant en 
boom en blad, 

m’n grijze 
denken kleuren. 

 
Toon Hermans  
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2.2    Gaat het bij de esthetische troostvorm om de schoonheid of meer om een grensoverschrijdende ervaring? 

De vraag rijst nu, wat het dan is in het esthetische dat troostend werkt? Troost heeft te maken met het 

opgenomen worden in een groter geheel. 

 

Sinds de 18e eeuw wordt, met het ontstaan van de esthetica (wetenschap van de kunst en de schoonheid), het 

esthetische doorgaans in verband gebracht met schoonheid. Bij een nadere beschouwing van het woord 

`esthetisch` wordt duidelijk dat het hierbij niet in de eerste plaats gaat om schoonheid, maar om gevoel en 

zintuiglijke ervaring. Bij de esthetische troostvorm wordt dus niet zozeer ons denken en spreken aangesproken, 

maar ons gevoel en onze gewaarwording.  

 

Het troostende van de natuur heeft niet alleen te maken met schoonheid, maar ook met het feit dat het ons 

dichter bij het leven brengt. De natuur kan ons leren dat zowel vreugde als verdriet bij het leven hoort en kan 

daardoor troost bieden. Het haalt ons weg uit het isolement van het verdriet en brengt ons in verbinding met iets 

dat groter is dan onszelf. Het verlies van een naaste is echter juist het verliezen van het contact. De verbinding 

met de ander wordt verbroken. Hierdoor worden we op onszelf teruggeworpen. Door weer opnieuw in 

verbinding te staan met de ander of iets anders, door ons opgenomen te voelen in een groter geheel, kunnen we 

ons getroost voelen.  

 

Kunst, natuur of de nabijheid van de ander kan dus troostend zijn, omdat het ons opnieuw in verbinding brengt 

en ons opneemt in iets anders of iets dat groter is dan ons kleine zelf. Het biedt ons geborgenheid, doordat we 

opgenomen worden in iets anders en daarin geborgen zijn. Daarnaast biedt het uitzicht omdat het ons in 

aanraking brengt met perspectieven buiten de begrenzing van onszelf en onze situatie.  

 

Bovendien kan kunst iets zichtbaar maken wat iedereen wel herkent, maar nog niet eerder op die manier heeft 

waargenomen. Kunst zorgt dus niet alleen voor herkenning, maar kan ons ook op een andere manier naar de 

werkelijkheid laten kijken. Kunst doet echter meer dan ons een afbeelding van de werkelijkheid tonen of een 

ander beeld van de werkelijkheid geven. Kunst kan ons soms iets zeggen dat niet in woorden te vatten is. In de 

esthetische ervaring is de toeschouwer intens betrokken bij het kunstwerk. Pas dan heeft het ons iets te zeggen 

en kan het iets voor ons gaan betekenen.  

 

In de natuur zien wij de kringloop van het leven; de geboorte van nieuw leven, de bloei van het leven en het 

sterven, de dood. Ons lichaam toont ons onze verwantschap met de natuur. Wanneer wij beseffen dat wij 

mensen onderdeel zijn van het leven, kunnen wij troost putten uit het feit dat het leven doorgaat en zich steeds 

vernieuwt, ook als wij of onze naasten er niet meer zijn.  

 

Onze lichamelijkheid speelt dus een belangrijke rol in de wijze waarop we onszelf, de ander en de wereld ervaren 

en benaderen. Het is onderdeel van de wijze waarop wij betekenis geven aan ons leven. Wanneer de 

lichamelijkheid zo’n belangrijke rol speelt in onze beleving van de wereld om ons heen en in de betekenis die wij 

aan het leven geven, dan speelt zij ook zeer zeker een rol in het rouwproces om een overleden naaste. Op zulke 

momenten raakt onze waarneming van de werkelijkheid en onze ervaring van zinvolheid in een crisis, doordat het 

leven zoals wij dat tot dan toe kenden ruw verstoord wordt. De (lichamelijke) aanwezigheid van een ander kan 

ons dan gerust stellen. Een lichaam dat ademt, dat warmte uitstraalt, dat leeft. Het haalt ons weg uit de 

eenzaamheid van het verdriet en vertelt ons zonder woorden dat wij nog leven en dat wij ook verder moeten 

leven.   
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“Live as if you 
were to die 
tomorrow. 

 
Learn as if you 

were to live 
forever.” 

 
Mahatma Gandhi 

 
 



SCRIPTIE  8 NOVEMER 2017 

  
 

 
  

Francine Oldenhuizing  17 

Hoofdstuk 3: De rol van de uitvaartbegeleider 

 

3.1    Op welke manier kan de uitvaartbegeleider een vorm van troost bieden aan een naaste? 

Vaak komt een uitvaartbegeleider pas in beeld wanneer een overlijden heeft plaatsgevonden en een rouwproces 

net is begonnen. Soms ook al voor die tijd. Wanneer iemand weet dat hij of zij gaat sterven, kan het rust geven en 

zo troost bieden wanneer wensen zijn uitgesproken. Ook kan het de nabestaanden troost bieden wanneer zij 

weten dat zij de laatste wens van hun dierbare kunnen vervullen. 

 

Het is bemoedigend, en het biedt troost, om als naaste tijdens de verzorging een taak te vervullen. Afscheid 

kunnen nemen maakt het verdriet om het verlies niet minder groot, maar het kan de pijn wel wat verzachten. 

Ook na iemands overlijden is het belangrijk dat mensen de gelegenheid krijgen om bewust afscheid te nemen van 

de overledene. De uitvaartbegeleider kan hen begeleiden in dit proces. 

 

De uitvaart is een dag vol verdriet, maar tegelijkertijd kan het ook een heel troostende dag zijn. Zeker een 

persoonlijke uitvaart, een uitvaart die recht doet aan de overledene, kan in die zin veel bijdragen. Veel mensen 

zeggen na afloop van zo’n uitvaart dat het een heel emotionele, maar ook heel warme en troostende dag was. 

Juist vanwege de troost die het kan geven, is het zo belangrijk dat de uitvaartbegeleider de naasten begeleidt om 

de uitvaart een dierbare persoonlijke vorm te geven. Het is van belang dat nabestaanden enkele keuzes worden 

aangeboden. Zoals bijvoorbeeld keuzes uit de verschillende mogelijkheden die er zijn qua invulling van de 

uitvaart. Een plechtigheid kan in plaats van in een aula bij een crematorium ook in een restaurant of op een 

landgoed gehouden worden. De locatie biedt hier vaak al een vorm van troost. De uitvaartbegeleider kan helpen 

een betekenisvolle locatie te vinden. 

 

Tijdens de plechtigheid is er niet alleen aandacht voor de overledene, maar vaak ook voor de directe naasten. Het 

kan heel troostend zijn die aandacht gemeenschappelijk te maken. Een ritueel bij een uitvaart laat mensen iets 

doen op een moment dat je eigenlijk niets kunt doen; het vangt het onzegbare in tijd, taal of een handeling. Het 

maakt van individuen een groep en dat kan troost bieden. Elke eenvoudige handeling kan tot een ritueel gemaakt 

worden als het maar met aandacht wordt uitgevoerd. Het sluiten van de kist bijvoorbeeld; het aansteken van een 

kaars; het meenemen van een bloem in de favoriete kleur van de overledene en daar vervolgens één prachtig 

boeket mee samenstellen.  

 

Wat ook troost kan bieden, is een boek vol herinneringen aan de overledene. Om zo’n boek te maken, kan 

gevraagd worden aan familie, vrienden en (oud-)collega’s iets te schrijven over de overledene en dit mee te 

nemen naar de uitvaart. Leuke anekdotes, mooie herinneringen, oude foto’s, dingen die de naaste misschien niet 

eens wist of misschien al was vergeten. Door al die verhalen en foto’s in een herinneringsboek te verzamelen, 

creëer je een boek vol troost. Door middel van een link naar de site van de uitvaartbegeleider, het 

condoleanceregister, kan dit vorm krijgen. Deze link kan vermeld worden op de rouwkaart. 

 

Betrek ook eventuele kinderen bij de uitvaart. Ze kunnen bijvoorbeeld een mooie tekening maken voor op of in 

de kist, een gedichtje voorlezen tijdens de plechtigheid, (zelf geplukte of gekochte) bloemen neerleggen bij of in 

de kist of een kaarsje aansteken. Het kan hen troost bieden om iets te doen voor de overledene. 

 

Het gaat er vooral om dat de uitvaartbegeleider luistert, dat die er voor de nabestaande is. Dat deze het gevoel 

geeft steun te bieden en de emoties accepteert van de nabestaande. De nabestaanden zullen troost halen uit het 

feit dat de uitvaartbegeleider hen zorg uit handen neemt zodat zij tijd en ruimte hebben voor hun emoties en zo 

de rust vindt en de ruimte krijgt om goed afscheid te nemen van de overledene. 
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Vanmorgen kwam 

je heel even,  

mij een piepklein 
kusje geven. 

Je was als het 

kleine sprankje 
zon, 

voordat de dag 

vandaag begon. 

 
Tevens bracht je 

vorige week, 

een prachtige 
vlinder die teder 

neerstreek. 

Die me vederlicht 
aanraakte, 

en me weer 

gelukkig maakte. 

 
Je bent niet lijfelijk 

meer aanwezig, 

maar er is op elk 
moment, 

een duidelijke 

verbinding 
zichtbaar, die toont 

dat jij er nog altijd 

bent! 
 

Karin 
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Conclusie 

 

Bij de esthetische troostvorm gaat het niet alleen om het uiten van gevoelens, maar gevoelens krijgen hierin een 

bepaalde vorm. Hierdoor kan beter omgegaan worden met het enorme verdriet. 

 

Concluderend kan het esthetische troost verlenen en bovendien een bijdrage leveren aan het rouwproces. De 

troostende werking van het esthetische verschilt per vorm en per persoon. Het kan helpen om de hevige 

gevoelens van rouw en verdriet een bedding te geven. De esthetische troostvorm biedt daarbij vooral ruimte aan 

de gevoelens en de ervaring, zonder met redeneringen en verklaringen te komen. De esthetische troostvorm 

draagt bij aan het rouwproces, doordat het de rouwende betrekt bij het leven en de mensen. Het biedt 

geborgenheid en uitzicht, waardoor de rouwende de gelegenheid krijgt om te rouwen, maar ook weer het 

vertrouwen hervindt om verder te gaan met leven. Soms kan het esthetische misschien niet helpen om opnieuw 

van het leven te houden, maar helpt het iemand wel om met het leven verbonden te blijven.  

 

Op de vraag hoe esthetische troostvormen werken, kan geen eenduidig antwoord gegeven worden. Duidelijk is 

dat het werkt, maar hoe het precies in zijn werk gaat is niet altijd helemaal inzichtelijk, ook voor de rouwende zelf 

niet. Uit de interviews is gebleken dat de wijze waarop het esthetische troostend werkt per troostvorm verschilt. 

Zo is kunst op een andere wijze troostend dan de natuur of menselijke nabijheid. De troostende werking van het 

esthetische blijkt echter vooral verschillend te zijn per persoon. Wat voor de één troostend is, hoeft dat voor een 

ander niet te zijn. Het is dus niet zo dat de esthetische troostvorm een bepaalde werking heeft waardoor het 

troostend is, maar het gaat veel meer om een wisselwerking tussen de persoon en de troostvorm. Het is de 

rouwende die een bepaalde betekenis geeft aan of ontdekt in een schilderij of in een bloem die bloeit. Daardoor 

is het troostende van het esthetische altijd persoonlijk gekleurd. Het heeft te maken met iemands levensverhaal 

en met de relatie die iemand had met de overledene.  

 

Het lijkt bij de esthetische troostvorm meestal te gaan om gevoelens die een uitweg vinden. Daarbij gaat het niet 

louter om het uiten van gevoelens, maar om het vorm geven aan of het vinden van je gevoelens. Het esthetische 

biedt de rouwende een vorm voor zijn/ haar verdriet waarin het een plek kan krijgen, waarin het te hanteren en 

te doorleven is. Troost is een bedding voor verdriet. Naast gevoelens spelen ook verlangens en hoop een rol. In 

het esthetische kunnen hoop en verlangens gestalte krijgen, waardoor het de rouwende houvast biedt. Een 

bepaalde levensvisie, de hoop op een weerzien met de overledene of het verlangen naar verloren gegaan geluk 

kan gevat worden in een schilderij, in het zien van een vlinder of in het ruisen van de wind.  
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Je praat niet, in 
de stilte hoor ik 
je woorden en 

vang ze op. 
 

Je hebt verdriet, 
al wil je dat 
niemand het 

ziet. 
 

Je huilt 
onzichtbaar, ik 
voel het, herken 

het eenzaam 
zijn. 

 
Kom dan sla ik 
een arm om je 

heen, schuil 
maar even, bij 

mij mag je jezelf 
zijn. 

 
Paula Hagenaars 
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Kon ik nog maar even 
bij je zijn. 

Dan…. dan zou ik stil 
blijven zitten en je 

vertellen wat mijn 
hart je nog zo graag 

zeggen wil. 
 

Het zijn geen grootse 
woorden. 
Geen zinnen zonder 

eind. 
Ik zou alleen maar zo 

heel even graag nog 
één keer bij je zijn 

 
Dan nam ik jouw 

beide handen. 
Liefdevol in die van 

mij. 
Ik keek dan in jouw 

ogen, terwijl ik nog 
één keer zei: 
 

Hoeveel ik van je hou. 
Hoeveel ik je vandaag 

nog mis. 
Hoe leeg het leven van 

alledag soms nog voor 
me is. 

 
Maar ik zou ook naar 

je stralen. 
Met een lach vol 
dankbaarheid. 

Voor de liefde die wij 
deelden. 

Die ons bindt en nooit 
verdwijnt. 

 
Karin 


