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- Emmely Kokshoorn

"Angst is een gevoel"
- Robert Haringsma legt uit.

"Er is leven na de dood"
- Koert Koster vertelt.

"Ik wil niet dood, maar ik voel
dat ik niet bang hoef te zijn"
- Linda de Regt-Hederik vertelt.

"Het is te voorkomen dat
kinderen, naar mate ze ouder
worden, angst ontwikkelen
voor de dood"
- Esther Ruël Engelman vertelt.

INLEIDING

De dood is het afgelopen jaar voor
veel mensen een stuk dichterbij
gekomen. Covid-19 heeft in mei 2021
in Nederland al 17.621 levens opgeëist.
Dit getal zal de komende maanden
helaas nog blijven stijgen. Misschien
niet meer zo hard als aan het begin
van de coronacrisis, maar we zijn
vooralsnog niet van dit virus af. Door
het vele thuiszitten, is er tijd om na te
denken over het dagelijks leven, de
zin van het leven en de dood. Vooral
het laatste punt vind ik interessant. In
een klein online onderzoek werd mij
duidelijk, dat meer mensen bang zijn
voor de dood dan ik in eerste
instantie dacht. Ook gaven enkelen
aan dat de coronacrisis hier invloed
op heeft gehad. Ik ben benieuwd
waar deze angst vandaan komt en
hoe mensen hiermee omgaan.

EMMELY KOKSHOORN - AUTEUR

EEN
ANGSTIG
PERSOON
Ik ben altijd al een angstig persoon geweest. Als
kind dook ik onder de dekens bij het horen van
een vliegtuig en zocht ik op elke locatie naar een
vluchtroute voor het geval ik ergens heen zou
moeten rennen. Nu ik ouder ben en op mijzelf
woon, ben ik voornamelijk bang voor mijn eigen
lichaam. Wat als het me in de steek laat wanneer
ik alleen in mijn kamer ben en mijn deur op slot
zit? Ik stap dan ook regelmatig uit mijn bed om
mijn deur van het slot te halen, zodat hulp
gemakkelijk binnen kan komen in geval van nood.
De hoeveelheid aan mogelijke manieren, waarop
mijn lichaam me in de steek kan laten met de
dood als gevolg, maakt mij heel angstig. De angst
heeft geen invloed op mijn dagelijks leven, maar ik
denk er wel regelmatig over na.
Afgelopen zomer ben ik werkzaam geweest in een
verzorgingstehuis. Ik werkte dagelijks op een vaste
afdeling en was verantwoordelijk voor het naleven
van de coronaregels door het bezoek. Tijdens dit
werk heb ik niet alleen de gevolgen van
ouderdom gezien, maar ook de impact van corona
op zowel de bewoners als de familie. Het moment
dat ik twee uitvaartverzorgers naar een overleden
bewoner moest leiden, zal mij altijd bij blijven. Zo
dicht bij de dood was ik nog nooit geweest.
Ik heb in mijn leven, zover ik mij kan herinneren,
drie begrafenissen bijgewoond. De dood had op
die leeftijd voor mij nog geen heftige lading. Mijn
moeder vertelt nog wel eens, dat ik, voor we naar
één van de drie uitvaarten vertrokken, met mijn
schep in mijn hand vroeg of ik mocht helpen
graven.
Ondanks het feit dat ik nog geen familieleden of
vrienden heb hoeven begraven die heel dicht bij
mij staan en ik bijna geen herinneringen heb aan
de drie uitvaarten die ik heb bijgewoond, doet de
dood veel met me.

Mijn vader is genezen van een hersentumor,
maar ondanks zijn genezing, zie ik bij mijn
ouders vaak nog de angst dat de ziekte terug
is. In de tijd, dat mijn vader ziek was, was ik
pas vier jaar. Ik heb hier maar een paar
herinneringen aan, veel hebben een dubbele
lading. Ik herinner mij nog goed dat mijn
vader me een boterham met kaas leerde
eten: “Eerst alle korstjes en daarna de rijk
belegde, zachte binnenkant. Het lekkerste
voor het laatst.” Zo eet ik mijn brood nog
steeds. Dit is een mooie herinnering. Ik kan
de kamer en de boterham met kaas in de
hand van mijn vader nog steeds voor me zien.
Nu ik ouder ben, zie ik echter niet alleen de
boterham met kaas meer, maar ook het
ziekenhuisbed en het zieke gezicht van mijn
vader. Het besef, dat ik hem had kunnen
verliezen en mijn moeder haar kinderen
alleen zou moeten opvoeden, heeft
ongetwijfeld invloed gehad op mijn relatie
met de dood.

Wat de dood voor mij betekent, weet ik niet.
Ik ben christelijk opgevoed en heb dus van
kinds af aan meegekregen, dat ik naar de
hemel zal gaan. Echter, ik woon nu al zo’n
negen maanden op mijzelf en heb mijn
bijbel nog geen enkele keer opengeslagen.
Geloof ik nog wel dat ik naar de hemel ga?
Deze twijfel maakt mij angstig voor de dood.
Als ik niet naar de hemel ga, waar ga ik dan
wel heen? Het feit, dat ik deze vraag niet kan
beantwoorden, frustreert mij.
Om uit te zoeken wat de dood voor mij
betekent en of ik hier bang voor wil zijn,
ben ik met mensen in gesprek gegaan.
Deze mensen hebben op de een of andere
manier veel met de dood te maken en ik
ben benieuwd naar hun ervaringen.

ROBERT
HARINGSMA

"ANGST IS
EEN GEVOEL"

OM HET BEGRIP ‘ANGST’ ZO GOED MOGELIJK
TE BEGRIJPEN, SPRAK IK ROBERT
HARINGSMA, PSYCHOLOOG IN AMSTERDAM.
HIJ HEEFT ZICH VERDIEPT IN HET
ONDERWERP ‘ANGST VOOR DE DOOD’, OMDAT
HIJ HIER ZELF LAST VAN HAD. VOLGENS HEM
ZIJN ER MAAR WEINIG MENSEN DIE MET DEZE
KLACHT NAAR EEN PSYCHOLOOG STAPPEN EN
DAAROM IS DIT EEN VRIJ ONBEKEND ASPECT
IN DE PSYCHOLOGIE.

Wat verstaan we onder het begrip
‘angst’?

“Angst is een gevoel, het zet ons aan om
een bepaalde handeling te verrichten in
gevaarlijke situaties. Het is een
zelfversterkend gevoel, dat we krijgen
wanneer we ons klaar maken om te
vechten of te vluchten. Dit gevoel geeft
ook aan, dat er sprake was een gevaarlijke
situatie, waardoor we hier in de toekomst
bij vandaan zullen willen blijven. Angst
kan door een bepaalde situatie of
gedachte geprikkeld worden.
Het is een feit, dat we op den duur
allemaal dood gaan. Als we het hebben
over ‘angst voor de dood’ is dit dus in feite
de angst voor wat komen gaat. Je kunt dit
vergelijken met een presentatie die je de
volgende dag moet geven. Nu heb je nog
geen presentatie, maar die zit er wel aan
te komen.
Ik behandel niet veel mensen met angst
voor de dood. Deze angst hoort binnen
een vorm van psychologie die wij in
Nederland zien als symptoom van een
ander soort stoornis. Er wordt vanuit
gegaan, dat iemand met angst voor de
dood eigenlijk angst heeft voor ziektes:
Hypochondrie.”

Wat voor impact heeft angst op het
lichaam?
“Dit is een vraag die veel cliënten stellen.
Evolutionair gezien zou het heel onhandig
zijn, als angst negatieve gevolgen heeft op
je lichaam. Het kan wel zo zijn dat
continue angst een stressreactie
veroorzaakt.

Dit legt te veel druk op je fysieke
gesteldheid en geeft bijvoorbeeld
klachten als hoofdpijn, hartkloppingen,
zweten, rillingen of misselijkheid kan
veroorzaken. Toch zou ik er gewoon van
uitgaan, dat angst geen kwaad kan.”
Heeft de coronacrisis invloed op de
klachten van uw cliënten?

“Zoals ik eerder al zei, zie ik weinig
mensen met angst voor de dood. Wel
denk ik dat er door de coronacrisis meer
mensen bang zijn geworden voor de
dood. We zien elke dag sterftecijfers en de
dood staat meer dan voorheen op de
voorgrond. Het virus hoeft je maar te
besmetten en het kan zomaar klaar zijn.
Er zitten twee kanten aan de coronacrisis.
Veel mensen vinden het prettig om meer
thuis te zijn, dat is iets positiefs. Aan de
andere kant worden sommigen, juist door
het thuiszitten, meer geconfronteerd met
hun eigen gedachten. Ze doen elke dag
hetzelfde en stellen zichzelf vragen als,
‘wat is de zin van mijn bestaan?’ en ‘wat
doe ik met de tijd, die mij nu gegeven is?’.
Ik zie dan ook voornamelijk mensen met
stress gerelateerde klachten.
Hier in Nederland is het niet standaard om
met angst voor de dood naar de
psycholoog te stappen. Veel mensen
denken hier zelf mee te moeten
worstelen. Ik ben niet degene die
uitmaakt met welke klachten je wel of
niet naar de psycholoog moet gaan, maar
ik ben wel van mening dat een
psycholoog je een stuk sneller door een
klacht heen kan helpen, wanneer je hier
veel last van hebt.”

Hoe komen we van angst af?

“In Nederland wordt veel gebruik gemaakt
van cognitieve gedragstherapie. Deze
therapie helpt om anders over de angst in
kwestie na te denken en om het gedrag te
veranderen. Zo heb ik cliënten, die niet
meer weten wat de zin van het bestaan is
en hier tijdens het vele thuiszitten aan
blijven denken, om vervolgens steeds
angstiger te worden. Met cognitieve
gedragstherapie help ik de cliënt minder
over deze angst na te laten denken.
Samen proberen we te zorgen, dat de
cliënt toch het huis uit gaat of dingen
doet, die een positief effect hebben op het
mentale welzijn.
Normaal zou ik ook aanraden om de angst
onder ogen te komen, maar in het geval
van de dood is dit natuurlijk niet mogelijk.”
Zou je kunnen stellen dat de
coronacrisis een goede manier is om
met de angst voor de dood om te leren
gaan?

“Aan de ene kant wel. Mensen worden
meer geconfronteerd met de dood,
waardoor ze kunnen gaan beseffen dat de
dood bij het leven hoort. Zo kan een
uitvaart misschien als iets moois ervaren
worden. Aan de andere kant denk ik, dat
er nu meer mensen angstig zijn voor de
dood, omdat het momenteel zo op de
voorgrond staat en dit ook regelmatig het
onderwerp van gesprek is. Wel heb ik het
idee, dat mensen die voorheen leefden
alsof ze alle tijd hadden, door de
coronacrisis zijn wakker geschud. Mensen
gaan nadenken over wat ze (willen) doen
met hun bestaan. Het leven is kort,
uiteindelijk maar zo’n 75 jaar”.

Kunt u een positieve draai geven aan
angst voor de dood?

“Laat angst jou niet tegen houden, maar
houd de angst zelf ook niet tegen. Laat het
je inspireren in het maken van plannen
voor de tijd die je hier nog op aarde hebt.
Een oud collega van mij had de volgende
spreuk op zijn visitekaartje staan: ‘In de
haven is het schip veilig, maar het schip is
niet gemaakt om in de haven te liggen’.
Neem die woorden mee.”

"IN DE HAVEN IS
HET SCHIP VEILIG,
MAAR HET SCHIP IS
NIET GEMAAKT OM
IN DE HAVEN TE
LIGGEN"

KOERT
KOSTER

"ER IS
LEVEN NA
DE DOOD"

UIT HET ONDERZOEK ‘STUDY INTO WHO IS THE LEAST
AFRAID OF DEATH’ VAN DE UNIVERSITY VAN OXFORD IS
GEBLEKEN, DAT OVERTUIGDE ATHEÏSTEN EN MENSEN MET
EEN RELIGIE MINDER BANG ZIJN VOOR DE DOOD. DIT
VERBAAST THEOLOOG EN FILOSOOF KOERT KOSTER NIET.
HIJ VERTELT OVER DE ROL VAN HET CHRISTELIJK GELOOF
BIJ HET OVERWINNEN VAN ZIJN ANGST VOOR DE DOOD.

“Voor de conclusie, die Oxford University
trekt, hoef je geen grote onderzoeker te
zijn”, vertelt Koster, “Ik denk, dat
christenen, door hun manier van leven en
de manier waarop zijn daadwerkelijk in
het leven staan, hoop hebben op een
toekomst en leven met Jezus Christus, die
de dood heeft overwonnen.” Koster is
ervan overtuigt, dat er leven is na de dood
en dat Jezus is doodgegaan om de
mensen te verlossen van angst voor de
dood en de dood zelf. “Ik denk, dat
christenen niet worstelen met het idee:
het houd hierna op, ik moet nu alles uit
het leven halen, want anders kan dat niet
meer. Er is een verlenging, een soort
pauze, dit is niet het einde van het
verhaal.”
De hoop waar Koster het over heeft, staat
duidelijk in de Bijbel beschreven. Zo wordt
Jezus in één van de brieven van Paulus,
omschreven als de ‘hoop der heerlijkheid’.
“Er staat heel duidelijk in de Bijbel: als
mensen christelijk sterven, zijn ze bij
Jezus. Ook wordt er gesproken over de
wederkomst van Jezus Christus en het
paradijs. We lezen bijvoorbeeld, dat de
moordenaar, die aan Jezus’ rechterhand
aan het kruis hangt, zegt: “Denk aan mij
wanneer gij in uw koninkrijk komt.”
Waarop Jezus antwoordt: “Vandaag nog
zal u samen met mij in het paradijs zijn.”
Daaruit blijkt, dat degene die zich tot
Jezus keerde met hem naar het paradijs
ging”, aldus Koster.

De Bijbel zegt dus dat er hoop is, maar dit
neemt volgens Koster niet weg, dat er ook
aanvechting en geloofsstrijd kan zijn.
“Het geloof moet wel gepraktiseerd
worden. Je moet overtuigd blijven en het
geloof volhouden, dat is wat de
bijbelschrijvers voornamelijk boven tafel
willen houden. Alleen het idee ‘ik luister
christelijke liederen’ is niet genoeg”, vertelt
hij.
Koster is zelf ook bang voor de dood
geweest. Hij verloor op achtjarige leeftijd
zijn vader aan leukemie en dit heeft hem
als kind aan het denken gezet over de
dood. “Ik had een rijke fantasie en was
zelfs bang voor de foto’s van mijn vader,
die aan de muur hingen. Ik was bang, dat
hij vanuit de foto mijn kamer in kon kijken
en misschien zelfs uit de foto zou stappen.
Dit was het moment, dat ik zocht naar het
geloof en een manier om met deze angst
voor de dood om te gaan”, vertelt hij.
Veel steun ervaarde hij uit de liedjes van
Elly en Rikkert, een muzikaal duo, dat veel
christelijke kinderliedjes heeft geschreven
en gezongen. “Ik ben bang geweest om
dood te gaan. Tot ik wist wat jezus heeft
gedaan. Ik ben niet meer bang voor dood
en pijn, want ik verlang ernaar bij hem in
het Licht te zijn”, memoreert Koster. “Dat
lied heeft tientallen, misschien wel
honderden keren door de woonkamer
geschald. Vooral wanneer mijn moeder er
niet was. Ik luisterde dit lied zo vaak,
omdat het mij moed gaf. Dankzij dit lied
heb ik mijn vrees voor de dood als kind
weten te overwinnen. Vanaf toen werd het
mijn levenslied”, vertelt hij.

Over de dood van zijn vader heeft Koster
nooit gesproken. Volgens hem lag er een
groot taboe op dit onderwerp. “Ik weet
nog goed, dat ik een keer als een klein
jochie aan het aanrecht vroeg of we niet
eens bij het graf van papa konden kijken.
Ik was niet bij de begrafenis van mijn
vader geweest. Mijn moeder antwoordde
mij dat dat niet kon, omdat papa ‘bij de
Heer was’. Dat was dan misschien wel zo,
maar ik had op dat moment de behoefte
om zijn graf, om papa te zien. Zij had die
behoefte niet. Ze vertelde dat ze daar
niets meer te zoeken had. Tot op de dag
van vandaag weet ik niet waar hij ligt”,
vertelt Koster.
“De dood betekent voor mij ‘het scheiden
van wegen’”, vertelt hij, “Angst voor de
dood heb ik niet meer, maar wel de angst,
dat mijn zoon mij op jonge leeftijd verliest.
Ik weet immers uit eigen ervaring, dat dit
zorgt voor een litteken en gapend gat in
het leven van een kind. Ik ben hier pas
gerust op wanneer ik weet dat hij oud
genoeg is om dat verlies aan te kunnen.”
Koster heeft nog wel veel vragen over de
dood. “Wat weten doden precies over
degenen die nog op aarde zijn? Dat vraag
ik mij vaak af. Als ik mijn bewustzijn nog
heb na mijn dood en ik denk aan mijn
vrouw en zonen op aarde, ben ik niet
gelukkig en zou ik zo snel mogelijk terug
willen. Ik wil niet zien, dat mijn familie bij
mijn graf staan te huilen”, vertelt hij, “wat
zullen zij na mijn dood van mij ervaren en
wat zal ik van hen ervaren? Dat blijft toch
wel een stukje onzekerheid.”
Om die onzekerheid niet te laten
veranderen in angst, heeft Koster een
aantal tips: “Zing liederen, lees positieve
bijbel teksten, bid en bespreek je
gevoelens of angsten met de mensen om
je heen. Zo houd je die hoop”, benadrukt
hij.

"IK KON HET GRAF VAN
MIJN VADER NIET
BEZOEKEN OMDAT
PAPA 'BIJ DE HEER WAS'"

LINDA
DE REGT-HEDERIK

"IK WIL NIET
DOOD, MAAR IK
VOEL DAT IK NIET
BANG HOEF TE
ZIJN"

LINDA DE REGT-HEDERIK WERKT SINDS 5
JAAR, NAAST HAAR BAAN IN HET ONDERWIJS,
ALS UITVAARTVERZORGER. ZIJ VERTELT HOE
ZIJ EN HAAR MAN HET AFGELOPEN JAAR
HEBBEN ERVAREN EN HOE HET IS OM
DAGELIJKS DICHT BIJ DE DOOD TE STAAN.

“Sinds bijna 5 jaar heb ik, samen met mijn
man, een uitvaartonderneming. Het
gebeurt de laatste tijd steeds meer, dat
mensen ons zelf bellen wanneer ze weten
dat ze ongeneeslijk ziek zijn en binnenkort
zullen overlijden. Mensen zijn steeds
bewuster bezig met hun uitvaartwensen.
Het gebeurt ook, dat mensen ons pas
bellen op het moment dat een dierbare al
overleden is.
Op het moment dat wij zo’n telefoontje
krijgen, gaan wij gelijk, uiteraard in
overleg, naar de plek waar de overledene
op dat moment is. Samen met mijn man
doe ik dan de technische verzorging van
het lichaam. Dan kun je denken aan het
mooi sluiten van de lippen, het sluiten van
de ogen, maar ook het wassen en het
kleden van de overledene. Sommige
families vinden het prettig om hierbij
aanwezig te zijn, maar het gebeurt ook
dat nabestaanden hier niet voor kiezen.
Wij vinden het heel fijn om de familie
zoveel mogelijk in het proces te
betrekken, maar we merken, dat het
stukje ‘angst en onbekendheid’ vaak een
grote rol speelt.”
“Vervolgens bespreken we met de familie
waar en wanneer de uitvaart plaats zal
vinden en hoe deze er uit zal gaan zien.
Elke familie is anders en daardoor is ook
elke uitvaart anders. Het ene moment ben
ik in een aula en klinken er liedjes van
Frans Bauer en Andre Hazes, het andere
moment sta ik in een kerk waar klassieke
muziek te horen is en er christelijke
liederen worden gezongen. Soms heb ik
beide op één dag. Dat is het mooie van dit
beroep.

Het feit, dat mensen mij toelaten wanneer ze
op hun kwetsbaarst zijn, is voor mij de
meerwaarde van dit beroep. Ze gaan iemand
verliezen of hebben zojuist iemand verloren, die
hen heel dierbaar is en ik mag er op dat
moment voor hen zijn. Dat vind ik heel
bijzonder.”
“Ik zie vaak boosheid en angst bij de
nabestaanden. Toch merk ik, dat mensen het al
heel fijn vinden, dat je bent en naar ze luistert.
Wanneer ik merk dat er veel paniek is, is
doorverwijzen naar een rouwtherapeut of
psycholoog het enige wat ik kan doen. Het is
belangrijk dat er tijd is en er mogelijkheden zijn
om deze emoties te ervaren en te verwerken.
Wanneer ik twee weken na de uitvaart bij de
mensen langs ga om de factuur te brengen, kan
ik met hen vaak heel andere gesprekken
voeren. Deze gesprekken waren voor de uitvaart
nog niet mogelijk vanwege alle emoties.”

"WE ZITTEN OOK ECHT WEL
EENS EEN POTJE TE HUILEN
IN DE AUTO"
Schakelen
“In het begin vond ik dit werk erg zwaar. Het
verdriet van families werd ook mijn verdriet. Ik
kwam er al snel achter, dat wanneer ik mij laat
beïnvloeden door het verdriet van de ander, ik
niet de begeleiding en verzorging kan bieden
waar een familie recht op heeft. Ik heb daar
dan ook een modus in moeten vinden en daar
kan ik nu makkelijker in schakelen. Wat mij
vooral helpt, is het feit dat ik dit samen met
mijn man doe. Wij zijn zo’n sterk team en
kunnen samen heel professioneel te werk gaan.
Echter, het verdriet raakt ons op sommige
momenten nog steeds. We zitten ook echt wel
eens een potje te huilen in de auto. Het is dan
belangrijk dat we hier samen over praten om
het een plekje te kunnen geven. Uiteindelijk
vormt dit onze drive, om het mooiste en het
beste afscheid te gaan realiseren.”

Hoe de coronacrisis het werk
veranderde
“Tijdens de eerste golf merkte ik hoe
belangrijk het is dat families bij elkaar zijn.
Mensen stierven alleen in een kamer en
de familie keek van achter een glazen
wand toe. Ik ben van mening dat deze
manier van afscheid nemen veel
schadelijker is dan eventueel besmet
raken met het virus.
De beperking van een maximaal aantal
personen op een uitvaart was heel naar,
maar bracht uiteindelijk ook veel moois. Er
ontstonden intieme momenten en het
bracht mensen dichter bij elkaar. Families
kozen bewust wie wel en wie niet deel
mocht uitmaken van de fysieke
bijeenkomst. Ook werkten wij voor het
eerst met een livestream, waar mensen,
die niet op de uitvaart aanwezig konden
zijn, de samenkomst konden volgen. Voor
de coronatijd had ik nog nooit gedacht
aan een livestream, maar nu wordt bijna
elke uitvaart online uitgezonden.
Financieel gezien is de coronacrisis voor
de uitvaartbranche positief. Het voelt
dubbel om dat te zeggen, maar het is wel
een feit. Ik heb veel uitvaarten mogen
verzorgen en daarmee goed verdiend.
Tijdens die drukke periode heb ik het ook
zwaar gehad. Bijvoorbeeld toen we voor
de tweede keer op dezelfde dag in een
verpleeghuis kwamen, waar we bij
dezelfde verpleegsters een tweede
bewoner op moesten halen. De tranen
liepen over hun wangen, want zij moesten
toekijken hoe de bewoners in rap tempo
de afdeling verlieten, omdat zij waren
overleden na een besmetting met het
coronavirus. Dàt heeft mij het meest
geraakt.”
Leven in het nu
“Je zou zeggen, dat dagelijks met de dood
bezig zijn erg deprimerend is, maar mijn
beroep geeft me juist veel energie. Wat ik
vooral merk, is dat ik, sinds ik dit werk doe,
veel meer ‘in het nu’ ben gaan leven. Ik
ben veel meer gaan waarderen wat ik heb:
mijn gezonde lichaam en een fijn leven.
Ook heb ik geleerd, dat je dingen niet
moet uitstellen, maar gewoon moet gaan
doen.

Ik heb daarom ook besloten om helemaal uit
het onderwijs te stappen, zodat ik mij volledig
kan focussen op dit werk. Deze mindset komt
door de mensen die ik dagelijks ontmoet en
spreek binnen deze branche.”
Einde van planeet aarde
“De dood betekent voor mij ‘het einde van
planeet aarde’. Dit heeft voor mij totaal geen
beangstigende lading meer. Voordat ik als
uitvaartondernemer werkzaam was, leek het
me heel eng om dood te gaan, maar bijna
iedereen die ik gesproken heb, geeft aan: “Ik wil
niet dood, maar ik voel dat ik niet bang hoef te
zijn.” Het lijkt erop, dat mensen een gevoel van
rust over zich heen krijgen op het moment, dat
ze op het punt staan om te overlijden. Dit
kunnen gelovige mensen, niet gelovige
mensen, jonge mensen die nog een heel leven
voor zich horen te hebben of oudere mensen
zijn, maar ik ben nog nooit iemand
tegengekomen, die heel bang was om dood te
gaan.
Ik heb veel mooie gesprekken gehad over de
dood, in het bijzonder met een goede vriendin
van mij. Ze was erg ziek. Toen ze hoorde, dat ze
niet meer beter zou worden, zag ik bij haar veel
angst en dat maakte mij ook angstig. Ze was
altijd al paniekerig over de dood, maar op het
moment dat ze echt zou gaan sterven, zag ik bij
haar die rust en was de angst verdwenen. Ze
had geaccepteerd, dat ze dood ging en besloot
niet meer bang te zijn. Ik zie haar en de mensen
die ik heb begeleid als een voorbeeld. Ze geven
mij de hoop, dat mocht het zover zijn, ik ook
rustig mag gaan.”
Betrek kinderen
“Ik snap heel goed, dat mensen bang zijn voor
de dood, want het blijft iets onbekends.
Daarom geloof ik dat het heel belangrijk is, dat
we kinderen bij de dood betrekken. Kinderen
worden vaak bij een begrafenis en het hele
begrip ‘dood’ weggehouden. Daardoor wordt er
iets engs van gemaakt en ontstaat er, naar mijn
mening, een stuk angst voor de dood.
Sommige ouders vertellen mij, dat ze hun
kinderen niet meenemen naar een uitvaart,
omdat dit voor hen te heftig zou zijn. Ik
attendeer ouders er dan altijd op, dat kinderen
veel flexibeler zijn dan wij denken en dat zij de
dood veel minder heftig ervaren dan wij. Ze
kunnen zelf aangeven wat ze wel en niet willen
en als ze echt iets niet fijn vinden, zetten ze
letterlijk een stap naar achteren.

Dit ervaar ik ook in de klas: de oma van
een meisje uit mijn klas was overleden en
ik had een gesprek met haar moeder. Zij
vertelde mij, dat haar dochter zo slecht
sliep en vroeg vervolgens of ik wist hoe dat
kwam. Toen ik in mijn bed lag, besefte ik
mij opeens: natuurlijk kan het meisje niet
slapen, haar moeder heeft haar verteld,
dat oma ‘heel lang is gaan slapen’ en
daardoor durft zij zelf niet meer te slapen.”
Cliché uitspraken
“Veel uitspraken vind ik zo cliché, maar
blijken wel waar te zijn:
‘De dood hoort bij het leven’
‘Leef in het nu’
‘Geniet van het nu en als het moment
daar is, dan is dat zo’
‘Zorg, dat je het leven leeft, dat je wil leven
en geloof, dat, wanneer je komt te
overlijden, het
goed is’
‘Het leven is soms enger dan de dood’
Ik geloof, dat wij de dood met zijn allen
veel heftiger maken, dan dat het in
werkelijkheid is. Je hoeft niet bang te zijn”,
besluit Linda het gesprek.

"DE MENSEN DIE IK HEB
BEGELEID GEVEN MIJ HOOP, DAT
MOCHT HET ZOVER ZIJN, IK OOK
RUSTIG MAG GAAN"

ESTHER RUËL
ENGELMAN

"HET IS TE VOORKOMEN DAT
KINDEREN, NAAR MATE ZE
OUDER WORDEN, ANGST VOOR
DE DOOD ONTWIKKELEN"

ESTHER RUËL ENGELMAN, LEERKRACHT EN OPRICHTSTER
VAN ‘MIJN GOUDEN TRAAN’, HEEFT EEN MISSIE: ROUW EN
VERLIES BESPREEKBAAR MAKEN IN DE KLAS. EEN GOUDEN
TRAAN STAAT VOLGENS HAAR SYMBOOL VOOR VERDRIET
MET EEN GLINSTERING VAN MOOIE HERINNERINGEN. ZIJ
VERTELT MIJ WAAROM HET ZO BELANGRIJK IS OM DE
DOOD MET JONGE KINDEREN TE BESPREKEN.

“Nadat Esther leerkracht werd en ze een
praktijkonderzoek deed omtrent het
begrip ‘rouw’, merkte ze dat hier te weinig
aandacht aan werd besteed in de klas.
Daarom startte ze ‘Mijn gouden traan’. Dat
is een website waarop materiaal en
workshops voor leerkrachten aan wordt
geboden om zo de dood te integreren in
het onderwijs en de dagelijkse
klassenpraktijk.
“Gouden tranen zijn tranen van verlies, van
iets wat je hebt meegemaakt, maar wat
niet te zien is. Want een gouden traan zie
je niet, maar is er wel”, legt Esther uit,
“Deze gouden traan kun je laten glinsteren
door aandacht te besteden aan
herinneringen, door het verdriet te
erkennen en te laten zien dat je er weet
van hebt. Niet alleen in het jaar waarin een
gebeurtenis plaatvond, maar elk jaar
weer.”
Rouwpaspoort
Esther is bezig met het maken van
materialen, die leerkrachten iets in
handen geven om een kind te kunnen
ondersteunen in het verwerken van dood
en verlies. Ze vindt het belangrijk, dat de
materialen op een laagdrempelige manier
gebruikt kunnen worden, om te
voorkomen dat de methodes belastend
zijn voor de leerkracht. Zo heeft ze een
rouwpaspoort gemaakt, dat binnenkort
naar de drukker gaat. “Dit is een soort
boekje, dat het hele schoolleven mee gaat.
Kinderen kunnen hier herinneringen,
troostberichtjes, tips en afspraken in
opschrijven, die ze met de leerkracht
hebben gemaakt over het bespreekbaar
maken van een gebeurtenis.

Ik merk dat leerkrachten in een soort paniek
gaan zoeken naar een methode voor
rouwverwerking op het moment dat er al iets is
voorgevallen in de (thuis)situatie van een kind.
Mijn doel is dan ook dat scholen dit soort
methodes standaard in huis hebben”, vertelt
Esther.
Iedereen heeft een eigen verhaal
Tijdens haar praktijkonderzoek begon Esther
haar eigen kinderjaren te begrijpen. Zij verloor
haar broertje toen ze in de kleuterklas zat en
besefte op twintig jarige leeftijd, dat het in de
klas bespreken hiervan haar had kunnen
helpen om deze gebeurtenis een plek te geven.
In groep 5 ging het slecht met haar. Ze ging
hyperventileren, maar wist niet wat hier de
aanleiding voor was. “Als kind denk je dan dat je
gek wordt, omdat je zelf de link niet legt met je
overleden broertje”, vertelt ze, “Ik heb mij tot op
de middelbare school altijd anders gevoeld dan
de rest, terwijl heel veel kinderen om mij heen
soortgelijke dingen meemaakten. Iedereen
heeft zijn eigen verhaal. Het is belangrijk dat
hierover gesproken wordt, zodat kinderen
ervaren dat ze niet alleen zijn in deze
gebeurtenissen.”
‘Doodje’
Ook benadrukt Esther dat het belangrijk is om
als volwassene niet te schrikken van de dood.
Dit kan voor kinderen een reden zijn om te
denken dat de dood iets engs is. “Kinderen in
mijn klas spelen wel eens ‘doodje’. Ze bouwen
dan in de bouwhoek een doodskist van blokken
om hier vervolgens in te gaan liggen. Het is
belangrijk, dat je dan relaxed vraagt wat ze aan
het doen zijn, zonder te zeggen dat het niet
mag of dat de dood iets slechts is. Zo ervaren
kinderen van jongs af aan, dat de dood er mag
zijn en dat ze dit onderwerp bespreekbaar
mogen maken. Dit is denk ik het
allerbelangrijkste.

“Vooral als ik kijk naar mijn generatie,
waarin de dood toch snel als iets
beangstigends wordt gezien. We moeten
het taboe dat op dit onderwerp rust
doorbreken,” aldus Esther.
Wanneer er consequent over de dood
wordt gepraat, verrijken kinderen hun
woordenschat met woorden die
betrekking hebben op dood, rouw,
verdriet en afscheid. “Hierdoor wordt een
ervaring niet minder pijnlijk, maar kunnen
kinderen deze ervaring en de gevoelens
die hierbij horen beter plaatsen”, vertelt
Esther. Ze vertelt dan ook, dat je op deze
manier voorkomt dat kinderen, naar mate
ze ouder worden, een angst voor de dood
ontwikkelen.
De dood
De dood betekent voor Esther niet het
einde. “Ik denk, dat we na de dood bij
elkaar komen. Ik kan het niet goed
uitleggen, maar er is meer na het leven op
aarde. Dat geeft mij hoop”, vertelt ze.
Het feit, dat ze zoveel met de dood bezig
is, zorgt er echter niet voor dat ze minder
angstig is voor de dood. Ze vertelt, dat ze
bang is te weinig tijd te hebben, ze wil
nog zo veel doen en is dus nog lang niet
klaar voor de dood. “Ik ben het onderwerp
dood wel van meerdere kanten gaan
bekijken. Zo vind ik het tegenwoordig heel
verbindend, want iedereen gaat dood”,
legt Esther uit.

Het gesprek over de dood wordt volgens
Esther te vaak ontweken, vooral in het
bijzijn van kinderen. “Het wordt tijd dat
hier verandering in komt”, zegt ze, waarna
ze afsluit met een quote van Manu Keirse:
‘De kindertijd wordt vaak gezien als het
koninkrijk waar niemand sterft. Nochtans
maakt dood deel uit van het leven. Ook al
wil je kinderen beschermen, je kunt geen
wereld voor hen creëren waar die
ervaringen ze worden bespaard.’

CONCLUSIE?
IK KAN JOU NIET VERTELLEN
OF JE WEL OF NIET BANG
MOET ZIJN VOOR DE DOOD.
DE VRAAG IS, OF JE JE LAAT
INSPIREREN DOOR DE
VERHALEN VAN ANDEREN.
GA JIJ OPZOEK NAAR WAT
JOU HOOP GEEFT? WANT
HOOP IS HET
ALLERBELANGRIJKSTE, HEB
IK GELEERD.
- EMMELY KOKSHOORN

Met dank aan:
Robert Haringsma, Koert Koster, Linda de RegtHederik en Esther Ruël Engelman.

