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Voorwoord

Colleges volgen en tentamens doen is een ding, een scriptie schrijven is heel iets anders.
Want een scriptie is het sluitstuk van jarenlang je vrije tijd steken in een studie die weliswaar
ongemeen interessant is, maar ook de nodige vragen en twijfels bij mij opriep wat de zin
was van mijn inspanningen.
Langzaam echter kwam het besef dat de Vrije Studierichting Theologie, met de specialisatie
Zingeving en Hulpverlening een fundament werd voor mijn werk als pastor~diaken in de
districtsparochie Strijp in Eindhoven.
Alleen... voor Nelleke, mijn vrouw, leek het er op dat er geen einde kwam aan het studeren.
Mijzelf bekroop in al die jaren wel eens de twijfel over het welslagen van mijn onderneming,
want een en ander gebeurde naast het vader zijn in een gezin met opgroeiende kinderen en
een fulltime baan in de parochie. Toen ik aan deze studie begon woonde onze zoon George
nog thuis, later verhuisde hij naar een woonvorm in Velp bij Arnhem en nu is hij al weer
ruim anderhalf jaar in een woonvorm van Zonhove in Son. Onze dochter Antonet ging toen
naar de brugklas, nu studeert en woont ze in Maastricht en volgend jaar gaat ze in Parijs
werken en wonen voor haar stage.
En wij, Nelleke en ik zijn weer alleen thuis, zoals we vijfenderrig jaar geleden ook begonnen.
Maar nu met een enorme koffer vol met mooie, droevige, teleurstellend, grappige en leuke
ervaringen.
Zingeving en hulpverlening, twee termen die een belangrijk deel van mijn leven waren en
zijn. De vraag was nu: 'hoe vind ik een scriptie-onderwerp waar ik de termen zingeving en
hulpverlening in terug vind?' Prof. dr. Tjeu van Knippenberg reikte mij het onderwerp aan.
In zijn boe 'Tussen Naam en Identiteit' ontvouwt hij een model van geestelijke begeleiding.
Zijn voorstel was om te onderzoeken of dit model ook toe te passen is op teksten van
bidprentjes. En het werkt!
Grote dank aan Tjeu van Knippenberg die immer vriendelijk maar zeer beslist commentaar
gaf op hetgeen ik schreef, voorzichtig zoekend naar woorden om te verduidelijken.
Dank ook aan drs. Arthur Polspoel en prof. dr. Rein Nauta als respectievelijk co-referent en
derde examinator. Karel van den Hurk dank ik voor de lay-out die van zijn hand is.
Mijn grootste dank gaat echter uit naar mijn vrouw Nelleke. Er zijn rooi redenen om haar
te bedanken en ik ken ze allemaal.

Het titelblad van deze dodoraalscriptie is een

gedeeltelijke weergave van het bidprentje

van m~n moeder Truus Hendriks,

geboren Heinen die op 3o April i994 overleed.
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De aanleiding

In het kader van de opleiding Vrije Studierichting Theologie, specialisatie Zingeving
en Hulpverlening, heb ik gezocht naar een scriptie-onderwerp waarin één van de twee
onderdelen bestudeerd zou worden. Ofschoon de specialisatie één totaalpak.ket is,
dacht ik er toch goed aan te doen om het onderdeel Zingeving er uit te halen, mede gelet
op de probleemstelling.

1. De probleemstelling

Hier gaat het over de vraag naar zin in de levensloop van mensen. Waarin ligt de zin
van het leven? Het geloof geeft weinig aanknopingspunten om de zin van het leven
te ontdekken.

2. De doelstelling

Aantonen dat in de teksten van bidprentjes mensen in retrospectief de zin van het
leven van de overleden beschrijven.

3. De vraagstelling

Hoe drukken mensen de zin van het leven uit in de teksten van bidprentjes ?

4. Methode

5.

Ten behoeve van de voorstudie voor deze scriptie is gebruik gemaakt van de
gefundeerde theoriebenadering van Glaser en Strauss.

De opzet

De opzet vinden we terug in vier hoofdstukken, waarbij in hoofdstuk een, het levens-
verhaal nader beschreven wordt in de levensweg, het einde van de levensweg,
de continuiteit op de levensweg, en het verhaal van de levensweg in retroperspectief
aan de hand van bidprentjes. In hoofdstuk twee staat de vraag over zin centraal.
Daarin gaat het over bestaanscondities tijd en ruimte, over zin en religie, over zin
en christelijk geloof en bidprentjes als verhaal over de zin van het leven.
Hoofdstuk drie is het onderzoek naar de praktijk en in hoofdstuk vier wordt het totaal
geëvalueerd.
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Hoofdstuk

Hoofdstuk ~

Het levensverhaal
r.z de levensweg
r.a het einde van de levensweg
r.3 continuïteit op de levensweg
i.q. het levensverhaal in retrospectief aan de

hand van bidprentjes

De vraag naar zin
a.r de bestaanscondities van tijd en ruimte

a.2 zin en religie in de condities van tijd en
ruimte

2.3 zin en christelijk geloof in de condities van
tijd en ruimte

Z.q bidprentjes als verhaal over de zin van het
leven

Hoofdstuk Het onderzoek naar de prakt~k

Hoofdstuk 4 Evaluatie
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Hoofdstuk
Het levensverhaal



In dit hoofdstuk wil ik aan de hand van vier onderwerpen het levensverhaal verduidelijken.
Het levensverhaal is het verhaal waarin het gaat over wat de mens meemaakt op zijn
levensweg. Het levensverhaal is dat wat er aan voorvallen, anekdotes, eigen inbreng en die
van anderen gebeuren of zijn gebeurd. Maar ook alle negatieve en positieve gebeurtenissen
op het werk, huwelijk, relaties of sociale contacten. Het is het verhaal hoe deze mens
geworden is zoals hij is en de wijze waarop wij hem herinneren.
Allereerst wil ik in dit hoofdstuk in paragraaf r.i de levensweg beschrijven. De levensweg is
geen constant rechte weg maar een weg die onderhevig is aan veranderingen en aftakkingen.
Deze veranderingen beschrijf ik aan de hand van vier items. Vervolgens beschrijf ik het
einde van de levensweg in z.2 die, zoals duidelijk moge zijn bij de dood eindigt. Zo is de
dood de laatste grenservaring die beleefd kan worden. In het terugkijken naar de continuïteit
van de levensweg wordt in i.3 beschreven welke continuïteitssymbolen Lifton gebruikt die
noodzakelijk zijn om de breuk te verwerken die ontstaat tussen verandering en bestendigheid.
En in de laatste paragraaf i.q. geefik aan hoe het levensverhaal verteld wordt op bidprentjes.

i.i De levensweg

De levensweg van de mens is er een van vallen en opstaan. De levensweg heeft te maken
met wie je ouders zijn, hoe de gezinssamenstelling is, je sociale omgeving, het beroep van
de ouders, ras, nationaliteit etc. A1 deze factoren zijn medebepalend voor de levensweg van
de mens. Hoe de levensweg er ook uit mag zien, deze staat altijd in relatie met de bestaans-
condities van tijd en ruimte. Er zijn diverse modellen en uitgangspunten geformuleerd om
de levensweg oflevensloop van mensen te onderzoeken en te beschrijven die echter allemaal
geplaatst moeten worden in een bepaald tijdskader.
Van Knippenberg (z~~8:~i) zegt dat omstreeks i975 de zogenaamde 'stabiliteitstheorie' in
zwang was. Deze theorie gaat er van uit dat in de ontwikkeling van de mens bestendigheid
en richting centraal staan. Later wordt deze theorie veranderd, waarin toch een zekere mate
van stabiliteit verwerkt wordt, maar waarin de richting niet meer zo duidelijk is. Richting
wordt dan meer geïnterpreteerd als zijnde een scala van mogelijkheden om de levensweg
uit te stippelen en te volgen. Er zijn drie redenen waarom Van Knippenberg het woord
'Levensweg' gebruikt.

i. Het woord is een begrip in de geschiedenis van de spiritualiteit.

a Dan is er de wijsgerige connotatie. Gabriël Marcel (i~q.q.) zegt dat het onderweg zijn
een noodzakelijkheid is. Het niet onderweg zijn is onmogelijk.
Dat betekent dus dat je als mens altijd onderweg bent, je kunt niet niet onderweg zijn,
ongeacht hoe je je leven invult.
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3. De levensweg als metafoor voor levensloop. Het woord weg roept associaties op met
dat wat in de leefruimte herkenbaar is, namelijk: een duidelijke lijn die van een
beginpunt naar een gekozen doel leidt, met daartussen alle mogelijkheden om een
andere weg te kiezen, bijvoorbeeld door op een bepaald gedeelte van de weg afte slaan,
een andere richting te kiezen of even stil te staan bij de afgelegde weg. De levensweg
verloopt van geboorte naar de dood. Op dit traject heeft de mens de mogelijkheid om
keuzes te maken die zijn leven zin en inhoud geven.
Een te volgen studie ofberoepsopleiding, trouwen of alleen blijven, zelfs de keuze om
de eigen wijze van sterven te bepalen, kunnen van de levensweg deel uit maken.
In de literatuur is veel te vinden over de levensweg. Van Knippenberg (i998:~a) haalt
als voorbeeld de Divina Commedia van Dante aan. Vanuit een christelijk perspectief
lezen we bij Johannes rq..6 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'.
In deze tekst wordt in enkele woorden een heel levensprogram aangereikt, wil je je
levensweg optimaal gestalte geven, wil je los van alle betrekkingen komen, volg dan
Jezus, want Hij is de mens bij uitstek die het leven in al zijn verschijningsvormen kent.
Afgezien van Zijn wonderlijke geboorte, kunnen we veel parallellen ontdekken tussen
Hem en ons eigen dagelijkse leven. Als jongeman van thuis weggelopen, het beter
weten tegenover de oudsten in de synagoge, zichzelf later zien als bevrijder, als aan-
zegger van een andere wereld, omringd door vrouwen en mannen van niet al te beste
reputatie, en tenslotte door de regering omgebracht. Jezus is op unieke wijze omge-
gaan met de bestaanscondities van tijd en ruimte.
Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het leven is als een belofte en zelfs na de
dood, welke buiten de tijd staat, blijft leven bestaan, blijft er toch tijd en ruimte,
anders dan de huidige tijd-ruimte combinatie.
De levensweg moet je gaan, je kunt daar niet aan ontkomen, het leven drijft je
voorwaarts, en deze drijfveer is de oorzaak dat de mens keuzes moet maken op zijn
weg. Paradoxaal is dat de levensweg een weg is die naar de dood leidt. Heidegger

(1993- 244-245) zegt hierover: 'Zodra de mens geboren wordt is deze oud genoeg om
te sterven'. Hij heeft dit thema verder uitgewerkt in Sein und Zeit (r993:a5o) 'het
einde van het in-de-wereld-zijn is de dood'. Er zijn dus verschillende mogelijkheden
om het begrip levensweg te beschrijven. Samenvattend kunnen we ze onder één
noemer brengen 'het begin en einde van de levensweg wordt gemarkeerd door
geboorte en dood'. Hoe die levensweg wordt gegaan kunnen we ontdekken in het
levensverhaal. Dat wil zeggen; alles wat er op de levensweg gebeurt aan menselijk
handelen, aan wederzijdse beïnvloeding van gebeurtenissen, aan sociale contacten etc.,
levert de stof op voor het levensverhaal.
Er zijn verschillende vormen van het levensverhaal. Het begint al met een geboorte-
kaartje, wel of niet zelf gemaakt oflaten maken, of een advertentie in de krant.
Vaak wordt bij huwelijken of jubilea het verhaal van de gehuwden of jubilaris verteld,
soms vertelt de cliënt zijn of haar leven aan de therapeut. Het totale levensverhaal is
dat wat geschreven staat op de rouwcirculaire, de rouwadvertentie en op het bidprentje.
Op welke manier we de levensweg ook beschrijven, één constante factor daarin is
verandering en bestendigheid.
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Verandering als bron van vooruitgang, niet alleen in de persoonlijke leefsfeer van de
mens, maar ook in de sfeer van de samenleving. De bestaansvoorwaarden en opinies
die de mens heeft, veranderen door velerlei invloeden die van buitenafkomen.
De veranderingen in de samenleving, in de cultuur, in het denken over waarden en
normen kunnen daarvan de oorzaak zijn. Boeiend in deze tijd is hoe de razendsnelle
informatietechniek de samenleving zal veranderen. Welnu, in het conglomeraat van
veranderingen, verandert dus ook het levensverhaal en met hem de mens. Zij staan in
een wisselwerking tot elkaar. Verandering is een elementair proces in het leven, toe-
gespitst op het leven van de mens. Het betekent vooruitgang, in welke zin en vorm
ook, wat we echter niet positief of negatief moeten beoordelen. Tegelijkertijd, als de
raderen van een tandwiel, grijpen bestendigheid en verandering in elkaar. Ze vullen
elkaar aan. De mens heeft de wil tot verandering èn bestendigheid, steeds opnieuw
moet hij hier een evenwicht in vinden. De evenwichtige persoonlijkheid maakt keuzes
die hem verder brengen op zijn levensweg, het maakt hem sterk in zijn levenshouding.
Een onevenwichtige persoonlijkheid maakt weliswaar keuzes, maar blijft twijfelen aan
de juistheid van zijn keuzes, wat hem ontevreden en blind kan maken voor eigen
handelen. De veranderingen op de levensweg worden door Van Knippenberg in vier
onderdelen geanalyseerd. Hij onderscheidt die in:

. de somatische verandering

Hiermee wordt bedoeld de lichamelijke verandering van baby tot grijsaard en alle levens-
stadia daartussen die gepaard gaan met biologische verschijnselen zoals: haargroei en
kaalheid, een gladde huid of een rimpelige, uithoudingsvermogen en vermoeidheid etc.
Het lichaam verbruikt zichzelf en wanneer alles verbruikt is, is het leven verdwenen.
'Het lichaam is de verschijningsvorm waarin innerlijke hoedanigheden huizen en dat
ons in verbinding brengt met tijd en ruimte'. (Van Knippenberg i993:zo3)

. de psycho-sociale verandering

De psycho-sociale verandering is de kunst van het individu om het vertrouwde los te durven
laten en op weg te gaan met alle complicaties die op kunnen treden. Om dit alles goed te
kunnen verwerken en om zin in het leven te kunnen ontdekken is het nodig dat vanaf de
beginjaren de basale zekerheid aanwezig moet zijn, die een 'thuis' biedt. Dat is een nood-
zakelijke voorwaarde voor de identiteitsvorming. De persoon moet zich los kunnen maken
van zijn emotionele bindingen met zijn ouders en andere familieleden, van de naaste en
vertrouwde omgeving.
Daarnaast moet het vermogen aanwezig zijn om te kunnen participeren aan een sterk
en snel veranderend werelbeeld. Niet alleen in de vertrouwde stad of dorpsomgeving,
maar hij moet om kunnen gaan met de wereld als een 'global village', en daarin ook zijn
plaats kunnen vinden.
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~ De exi.stentiële verandering

De existentiële verandering heeft te maken met het ervaren en geconfronteerd worden met
de bestaanscondities van tijd en ruimte. Deze ervaringen worden expliciet beleefd bij
geboorte en dood, dus daar waar begin en eindigheid van het eigen leven uitdrukkelijk naar
voren komen. Met deze vragen moet op een volwassen manier omgegaan worden of, zoals
de psycholoog Kastenbaum (Van Knippenberg, i~~8:io6) zegt 'misschien kan iemand niet
volledig volwassen worden voordat de dood wordt erkend als een authentieke levensgezel.'
De existentiële vraag 'wie ben ik' wordt gelouterd bij ziekte of bij grote persoonlijke emotio-
nele gebeurtenissen

. De geestel~ke verandering

De spirituele ontwikkeling is volgens H. Clinebell (Van Knippenberg, r~~8: ro~) 'de sleutel
tot alle menselijke groei.' Anders gezegd mensen horen oorspronkelijk bij God.' (Van Knip-
penberg,r~~8: io8). Verandering is Uekeríng, is het omkeren naar de oorspronkelijke
dimensie van het menszijn, of, op zijn minst de weg op durven gaan naar het worden zoals
God je bedoeld heeft. Dit vraagt moed en durf van de mens, omdat het ten diepste wil
zeggen dat hij het vernouwde moet los laten.
Volgens mij heeft de parabel van de Verloren zoon dezelfde implicaties. Hij verlaat de
zekerheid van zijn bestaan, en in de diepste ellende vindt hij zichzelf en durft dat ook te
bekennen. Concluderend mogen we zeggen dat de spanning die er op de levensweg is,
zich manifesteert in de genoemde vier vormen van verandering. De levensweg is onder-
hevig aan veranderingen, welke noodzakelijk zijn om als mens te kunnen groeien
naar volwassenheid en om te groeien zoals God dat bedoeld heeft.
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i.a Het einde van de levensweg

Het einde van de levensweg is de dood. Dit einde komt onherroepelijk, ongeacht leeftijd,
sexe of ras. 'De dood is het stilvallen van expressie, is ontbinding, het antwoordloze', zegt
E.Levinas. (Levinas, r993:r~) 'De vragen die de dood van de ander oproept, beroeren mij
als zinvragen.' (Levinas, r993:rq.) Spreken en denken over de dood kunnen we alleen
maar als buitenstaander.
Je kunt bij het sterfbed van iemand wel aanwezig zijn, je ten diepste inleven in het proces
dat gaande is, maar het blijft ten enenmale iets waaraan je geen deel hebt.
Levinas zegt daarover: 'alles wat wij over de dood en het sterven en over het onafwendbare
moment waarop hij verschijnt kunnen zeggen en denken, weten wij,naar het ons op het
eerste gezicht voorkomt, uit de tweede hand.' (Levinas,r993:i4)
Het einde van de levensweg leidt naar een andere tijd-ruimtedimensie. Door de dood eindigt
de bekende tijd-ruimte condities, deze geleefde tijd is definitief voorbij. De nabestaanden
kunnen slechts over de overledene spreken in de verleden tijd van tijd en ruimte.
Bijvoorbeeld: hij was een goede man, zij had nog veel plannen etc. Het einde van de
levensweg kan zich in verschillende vormen openbaren. In principe zij er twee vormen,
waar de anderen van afgeleid zijn. Deze twee vormen zijn: ziekte en hoge ouderdom.
Andere vormen liggen niet in het lichamelijke, maar in vormen die van buitenaf de mens
benaderen, zoals hongersnood, oorlogen en natuurgeweld. Gaande door het leven ontdekt
de mens dat hij onomkoombaar op weg is naar zijn eigen einde. De dichter Jean Pierre
Rawie verwoordt dat als volgt in zijn gedicht'Foto' (Jean Pierre Rawie, r~~~:~)

FOTO

M~n moeder heeft defoto uítgekozen
die na zijn dood het meeste op hem lijkt.
Naarmate langzaam de meedogenloze,
mij nog veranderende tijd verstrijkt,

fixeer ik hem steeds meer in deze pose;
het raam, de stoel, het boek dat hij bekijkt,
en al mijn komende metamorfosen
worden door mij aan dit portretgeijkt.

Straks ben ik even oud als h~ op deze
foto. Nog even, en wat is geweest
wordt weer zoals het was in den begínne:

Dezelfde sluitertijd. Ik zit te lezen
in deze kamer, en het licht valt binnen
door een verdwenen raam waarb~ hij leest.
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Het einde van de levensweg kunnen we ervaren als de laatste grenservaring. Door de dood
wordt een grens overschreden die voor de achterblijvers ondoordringbaar is. Het is de
ultieme grenservaring; wat blijft is de vraag naar de zin van de dood, maar ook naar de zin
van het leven. De dood is alleen nog maar tijd, er zijn geen grenzen meer, ze is grenzeloos.
Als we zeggen dat de dood eeuwig is, brengen we een tijdsperspectief aan.
Het einde van de levensweg kent geen respijt, deze is onverbiddelijk, je kunt er niet aan
ontkomen. P.N. van Eyck beschreef dat in het gedicht: 'De tuinman en de dood' voorneffelijk.
(P.N.van Eijck r~~2:r53)

i.3 Continuïteit op de levensweg

In het levensverhaal zoals we dat in de teksten tegenkomen, is de spanning tussen besten-
digheid en verandering het sterkst aanwezig bij leven en dood (zie blz. 5 en 6). In de teksten
van de prentjes zijn meestal ook continuïteits-symbolen aanwezig.
Robert J. Lifton veronderstelt (Van Knippenberg, i~~8:rr5) dat voor een goede geestelijke
gezondheid de mens de lijn van zijn leven in symbolen moet kunnen uitdrukken.

Hij stelde een lijst op van vijf continuïteitssymbolen:
- Het biologische. Hier gaat het over gezin, werk, familie, 'hij was er voor iedereen.'
- Het religieuze. Daarin is het leven met God sterker dan de dood.
- Het creatieve. Waarin de mens voortleeft in zijn hobbies, werk.
- Het natuurlijke. Dat waarin we ons opgenomen voelen. Datgene waarin ons lichaam zich

na de dood transformeert.
- Het moderne continuïteitssymbool. Hierin speelt het transcendente een grote rol, dat wil

zeggen; de intense beleving van het hier en nu, welke je vindt in de ervaringen van
meditatie, sex, drugs en rock'n roll.

De eerste vier zijn de klassieke continuïteitssymbolen, ze zijn concreet, ze gaan over familie,
arbeid, kerk, natuur.
Het vijfde symbool probeert te ontdekken op welke manier er nieuwe symbolen te vinden
zijn en in praktijk gebracht kunnen worden. De vijf symbolen kunnen we zien als een model
om de bestaanscondities van tijd en ruimte, waar mensen niet altijd greep op kunnen
krijgen, beheersbaar te maken. Het betekent dat men het leven als een lineair proces ziet
waar het breukvlak, dat de dood is, door middel van symbolen overbrugd wordt.
In hoofdstuk twee wil ik laten zien op welke wijze de vijf continuïteitssymbolen in de teksten
van de bidprentjes terug te vinden zijn.
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i.4 Het levensverhaal in retrospectief aan de hand van bidprentjes

Retrospectiefwil zeggen; terugblikkend. Gedurende zijn leven blikt de mens regelmatig
terug naar wat achter hem ligt. Of dat nu zijn kindertijd was, thuis bij zijn ouders, zijn werk,
zijn huwelijk ofvakantie. In de terugblik overziet hij een gedeelte van zijn leven, wat hij
heeft meegemaakt, maar pas in dit retrospectief kan hij dat de juiste plaats geven. Het is als
met een legpuzzel. Alle losse stukjes vormen uiteindelijk een geheel, waarvan gaandeweg
het puzzelen de contouren duidelijk worden. Ik wil even bij de metafoor puzzelen blijven.
Doorgaans staat op het deksel van de doos waarin de puzzel zit, de afbeelding die gemaakt
moet worden. De afl~eeldingen zijn verschillend, het aantal van de losse sti,ikjes ook.
Als koper weet je wat je moet gaan doen, de juiste stukjes in elkaar passen om zo een geheel
te krijgen. Drie dingen zijn nu duidelijk. Ten eerste; je weet wat het eindplaatje wordt,
je weet het aantal stukjes, je kent de grootte van de puzzel.
Tijd en ruimte worden hier gecombineerd. De tijd die je bezig bent, de ruimte die
langwerpig of recht-hoekig is. Het leven van de mens is als een puzzel waarvan twee zaken
herkenbaar zijn: het leven dat begint bij de geboorte en even zo onbeschreven is als de
puzzeldoos zonder afbeelding op het deksel. Ten tweede dat hij de stukjes van zijn
leven een plaats probeert te geven zonder dat hij weet waar ze precies moeten liggen.
Zo puzzelt de mens aan zijn levensproject.
Van buitenaf worden hem stukjes aangereikt die hij gebruikt of weglegt om ze later weer
op te pakken, of afwijst, of niet gebruikt. Het kijken naar wat achter hem ligt is een nood-
zakelijke levensvoorwaarde. Terugblikkend ziet hij zijn gedrag, zijn benutte en onbenutte
kansen, de sterke en zwakke kanten van zijn karakter, de verwachtingen die hij van het leven
had, het omgaan met zijn medemensen, werk etc. Een zo objectief mogelijk terugkijken
schept de mogelijkheid tot verandering: verandering van gedrag, werk en levenscondities.
Dit veranderen staat steeds in de conte~ van de bestaanscondities van tijd en ruimte.

Retrospectie op het eigen leven roept ook de vraag naar zin op. 'Wat is de zin van mijn
bestaan zoals ik dat tot nu toe ervaren heb?' Dat is het levensproject van deze specifieke
mens. Het is het deksel van de puzzeldoos waarop geen afbeelding staat, maar alleen:
'zoek de zin van je bestaan.'
In hoofdstuk twee kom ik op deze vraag terug, waarin ik de bestaanscondities van tijd en
ruimte, zin en religie en zin en christelijk geloof aan de orde zal stellen.
Ten derde, er is nog een andere vorm van terugblikken. Dit gebeurt op verschillende niveaus:
- niveau van de verleden tijd
- niveau van degene die terugkijkt
- niveau van beschrijving.
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Niveau van de verleden t~d

Zoals reeds eerder is opgemerkt wordt de levensweg vanuit het nu achterwaarts bekeken.
Met andere woorden; hier en nu kijk ik terug naar wat was. Dat gebeurt het hele mensen-
leven door. Het gaat over de tijd in al zijn facetten die achter mij ligt.
In het kader van deze scriptie gaat het over de levensweg en levenstijd van degene die over-
leden is. Daarover kan alleen maar in verleden tijd gesproken worden.De conditie - tijd -
bestaat alleen nog maar in het verleden zijn, de ingehaalde tijd. Daarmee bedoel ik: de
mens leeft binnen de condities van tijd en ruimte, zijn levensbegin weet hij niet, en ook
niet zijn levenseinde. Door zijn dood heeft hij de tijd ingehaald. Het leven kent twee fases:
de verleden tijd en de toekomende tijd. Op elk punt van zijn leven staat de mens op dit
ijkpunt van het hier en nu op weg naar zijn eindtijd die in de toekomst ligt. Of zoals
J.P.Rawie zegt: 'elke seconde die er bij komt, is een seconde die er af gaat.' (Eindhovens
Dagblad: q november r~~~). De dood van de mens is tegelijkertijd de vervulling van de
verleden tijd. De tijd is op.

Niveau waarop degene staat die terugkijkt

De dood van iemand roept bij familie, vrienden en bekenden een diversiteit aan herinne-
ringen op. De directe nabestaanden herínneren hem zoals hij thuis was, hoe hij op gebeur-
tenissen reageerde binnen het gezin of de familie. Of hij graag spinazie had en een hekel
aan witlof bijvoorbeeld. Zijn voorkeur voor muziek, boeken, schilderijen enz. Ze roepen
allemaal beelden op hoe hij was als vader, als schoonvader of opa, als broer als oom.
Als het een vrouw betreft dan worden hier natuurlijk ook de vrouwelijke equivalenten
bedoeld. Ieder lid van het gezin of familie, interpreteert het leven van de dode op zijn eigen
manier, die gebaseerd is op zijn ervaringen die hij had. Dit noem ik 'terugkijken' in de
binnenste cirkel. Er is een tweede cirkel waarin de verder staande familieleden een plaats
vinden en in de derde cirkel staan de vrienden, collega's en anderen. Zij allen hebben een
specifieke kijk op het verleden van de overledene, waarin ook zij een plaats hadden.
Maar iedereen uit deze drie cirkels heeft een ding met elkaar gemeen; zij kijken terug en
hun ervaringen expliciteren ze op het niveau van beschrijving.

Níveau van beschrijving

Alle drie sociale conte~en spreken over de overledene in verleden tijd. De onregelmatige
werkwoorden - hebben en zijn - veranderen in - had en was. Men kijkt terug en overziet het
leven van de gestorvene en geeft door middel van de verbuigingen van de werkwoorden
het einde van dit specifieke leven aan.
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Je eigen levensweg die parallel liep met die van de overledene is ook ten einde. Men zegt wel
eens: 'Hij~zij was mijn beste vriend of vriendin.' De levensweg wordt dus in verledentijds-
vormen verteld of beschreven. Maar steeds wordt het beschreven in de bestaanscondities van
tijd en ruimte. Van verleden tijd en gevulde ruimte. De conditie - tijd - is afgelopen, de
conditie - ruimte - is tot de uiterste grenzen gevuld met het verleden. Men zou kunnen
zeggen: de dood is pas realiteit als tijd en ruimte vervuld zijn door de mens. Met andere
woorden: de dood is de totale voleinding van tijd en ruimte. Over deze voleinding willen
mensen iets zeggen, iets schrijven, iets zingen. Als we zoeken naar gedichten die iets
proberen uit te zeggen van het verdriet dat men heeft dan lezen we bij Vondel het gedicht
'Kinderlijk' waarin hij de dood van zijn zoontje Constantijn beschrijft. Gerrit Achterberg
doet dat in zijn gedicht'Einde' (Gerrit Achterberg, i~~8:308) en Wislawa Szymborska
in het gedicht 'Over de dood, zonder overdrijving.' (Wislawa Szymborska, r~~~:ro5)
Muziek probeert het verdriet uit te drukken, maar ook de hoop op leven vanuit een escha-
tologisch perspectief. Het 'Requiem' van Fauré heeft ondanks de droevige aanleiding
toch een optimistische klankkleur. Het 'In paradisum' is transparant en lichtvoetig,
men waant zich op weg naar de hemel.
En verder diverse kantates van Bach. Heel apart is het lied 'Als ik doodga' van de Belgische
komiek Urbanus waarin hij zingt dat de mens na zijn dood opgaat in de kosmos,
waarin op een of andere manier God te vinden is:

'als ik doodga
en ik naast mijn lichaam sta
begint alles weer van tevoren
want ik word opnieuw geboren
eer alles is voltooid
zal ik nog dikwijls moeten sterven
maar echt doodgaan doe ik nooit.'

De Bijbel geeft ons ook een keur aan teksten die over de dood handelen, maar die de dood
niet zien als het totale einde van het leven maar juist als een nieuw begin. Bijvoorbeeld bij
de evangelist Johannes iq.:z-~. Ook in schilderijen zien we het thema - dood- in verschillende
uitdrukkingen voorkomen.
Soms in een allegorie in een stilleven zoals het doodshoofd of zandloper, het schilderij
Guernica van Picasso dat de verschrikkingen van de oorlog en het daarmee samenhangende
ster-ven uitbeeldt. Maar ook de twaalfde statie waar Jezus aan het kruis sterft. Het zijn
allemaal vormen van retrospectie, van terugkijken naar het voorbije leven.
Een bijzondere manier van retrospectie is dat wat geschreven staat op een bidprentje.
Druktechnisch gezien wordt op de helft van een AS het leven van de overledene beschreven.
Hierbij is niet de tijd beperkt, maar de ruimte, de grootte van het formaat dus. In de tekst
van het prentje probeert men in een notendop te vertellen hoe het leven van deze specifieke
mens was. In het algemeen begint het prentje met de naam van de overledene. Het zegt dus
wie deze mens was, het situeert de identiteit. Een tweede aspect is dat van tijd en ruimte.
De geboorte en sterfdatum en de plek waarop hij of zij zich bevindt in zijn sociale omgeving.
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De wijze waarop die mens tijd en ruimte beleeft drukken iets uit van het unieke wat deze
mens was. Ik wil deze twee facetten de levensweg noemen.
Het verhaal dat daarna volgt op het prentje is het levensverhaal. De intentie van deze tekst
is om herinneringen op te roepen bij degenen die deze tekst lezen, want lezen zonder
herkenning is vruchteloos. Dat wat er staat over hem ofhaar moet bij de lezer beelden
oproepen die iets van of over de overledene zeggen en tegelijkertijd een relatie leggen met
de band die men zelf inet de overleden had. In de tekst herkent de lezer zich omdat hij in
gedachten andere en ook verschillende ervaringen aan het totaal van de tekst kan toevoegen.
Soms begint het prentje met een kort gedichtje, de reden daarvan is, vermoed ik dat zulk een
tekst precies tot uitdrukking brengt wat men zelf vindt, maar niet precies kan verwoorden.
Bijvoorbeeld de tekst: 'rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, niemand weet hoeveel
je hebt geleden',

of

of:

'het laatste beetje is nu op, veel had ik te verduren
het kaarsje is nu opgebrand
gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg
Ik heb genoeg geleden.
Wel voor hen die ik achterlaat
vaarwel, en wees tevreden.'

'In haar strijd om te leven
heeft ze alles gegeven.'
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Hoofdstuku
De vraag naarzin



De vraag naar zin sluit aan bij hoofdstuk i, waarin gesproken werd over de levensweg die
zich uitstrekt van de geboorte naar de dood. De levensweg roept vragen op naar de zin van
de geboorte en de dood. Bij de dood treuren de nabestaanden over iemand die hen nabij
was, hun man of vrouw, kind of anderszins. Voor de nabestaanden kan de dood vragen
oproepen naar wat de zin van het leven is. Die kan dan luiden: 'wat is zin, waarom en
waartoe?' In dit hoofdstuk wil ik op deze vraag nader ingaan door te zien hoe enkele auteurs
daar over denken, vervolgens wil ik beschrijven waar het over gaat als we het over zin
hebben, geformuleerd in vragen zoals: wie ben ik, waar kom ik vandaan, heeft mijn leven
een opdracht enz..? (a.i). Vervolgens de condities van tijd en ruimte (a.2) de zin en religie
hierin (2.3), zin en christelijk geloof (~.q.) en hoe bidprentjes als verhaal over de zin van het
leven kunnen worden gezien (a.5) behandelen.

a.i De vraag naar zin

Zinvragen zijn vragen die door iedere mens wel eens gesteld worden maar ook door
hemzelf beantwoord moeten worden. Het denken over zin of zijnsvragen gebeurt ook op
een abstracter niveau door de theologie en de filosofie.
Yolanda Kuin zegt hierover: 'Zin gaat over de betekenis die we ergens aan kunnen geven of
ontlenen - over de waarde die we ergens aan hechten.' (Levenservaring en zinvragen i995:8).
Tijdens het leven vinden er continu zingevingsprocessen plaats, die naargelang het persoon-
lijke leven verloopt, steeds andere vragen oproepen en antwoorden krijgen. Vragen jonge
mensen nog naar de zin van hun studie, werk, of carrière, later wordt de vraag gesteld,
was dit alles de zin van het leven, heeft mijn leven zin gehad, wat is de zin van mijn bejaard
of oud zijn?
De vraag wordt gesteld: 'waarom ben ik zoals ik ben, is er een reden waarom ik er ben,
waarom ben ik hier geboren en niet ergens anders in een andere plaats of land?'
Wat betekent de vraag naar zin voor mijn eigen kijk op het leven, waarom wordt oneerlijk-
heid vaak beloond of tenminste niet zwaar aangerekend?
'Waarom treft mij dit geluk of ongeluk?'. Het zijn allemaal vragen waarop de zichzelf
bewuste mens mee worstelt en daar ook antwoorden voor zoekt. Het zoeken naar de
antwoorden op al deze en andere levensvragen vormen mede het levensverhaal.
Er is dus sprake van een levensloopperspectief waar de vraag naar zin als een rode draad
doorheen loopt, vernekkend vanuit het verleden door het heden naar de toekomst. Ik wil
hierbij opmerken dat, vooruitlopend op de analyse van de bidprentjes er een omgekeerde
volgorde plaats vindt. Vanuit het heden wordt gekeken naar het verleden en soms naar de
toekomst van de overledene. Toekomst ingevuld vanuit een religieus besef. Staande in het
heden overzien we het verleden en kijken we vooruit naar de toekomst. Om dat te kunnen
is zelfreflectie van groot belang. De mens kan zich niet onttrekken aan zijn geschiedenis en
toekomst want hij geeft daar betekenis, zin aan. We zijn bepaald door ons verleden en
we worden bepaald door onze toekomst, op die continue lijn ben ik echter steeds dezelfde
persoon.
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G.H. Mead maakt een onderscheid tussen het actuele ik en het symbolische ik (hoorcollege
dr. H. Schilderman TFT: oa-o2-i~~8). Het symbolische ik kan iedere willekeurige positie
innemen waarin het zich kan verplaatsen naar de toekomst, naar beroep enz. Bij het actuele
ik speelt ook het element - tijd - een rol. Ik sta op de levenslijn die begint bij de geboorte en
eindigt bij de dood. Als actuele Ik ben ik het meest betrokken bij het hier en nu.
De act van betekenisgeving ofzingeving van het leven kunnen we alleen maar realiseren
door op de bewustzijnslijn de onderdelen; toekomstgerichtzijn en mogelijk op het verleden
gerichtzijn, een plaats te geven. De ruimtelijn verwijst naar de wijze waarop de mens zin
geeft aan het bestaan. Zo wordt ook duidelijk dat zin te maken heeft met de bestaans-
condities van tijd en ruimte. Als we spreken over het 'hier en nu' dan kan dat als volgt
gedefinieerd worden: het - hier - is de ruimte waarin ik mij bevind, niet alleen de kamer
waarin ik mij bevind, maar ook mijn hele sociale omgeving, ja zelfs de hele wereld. De - tijd
- is dat wat mij gegeven is, die op een of andere manier - volledig- maak. Zonder deze twee
condities kan het leven niet bestaan en kan er ook geen zin aan gegeven worden.

2.2 De bestaanscondities van tijd en ruimte

Als mensen naar de zin van hun leven vragen willen ze daarmee uitdrukken dat er meer

is dan wat hen dagelijks omgeeft. Als deze vraag opduikt volgt er soms een tegenvraag:
'wat is zin?'
Ergens zin in hebben. bijvoorbeeld in een goede maaltijd, vakantie, om vanavond naar de
TV te kijken enz. Zin als behoeftebevrediging in allerlei variaties, van platvloers tot hoog
arristiek of cultureel niveau. Natuurlijk heeft deze vorm van zin-antwoord te maken met het
leven, maar het dekt niet de vraag naar wat de zin van mijn bestaan is. De zinsbehoefte
wordt bevredigd, wat niet altijd leidt tot gelukkig zijn.
Harold Kushner heeft deze problematiek beschreven in zijn boek: 'Niets meer te wensen en
toch niet gelukkig'. De zin van het leven heeft dus een andere inhoud. Ze gaat over de meest
elcistentiële vraag van de mens: 'Wat doe ik hier?' Vroeger was deze vraag gemakkelijk te
beantwoorden, de zin van het leven werd verdicht in de katechismusvraag: 'waartoe zijn wij
op aarde?' Het antwoord daarop luidde: 'Om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.'
Maar hoe dat er uit zou zien werd uit het antwoord niet duidelijk. Wat is de zin van mijn
leven, van mijn bestaan? Dit vraagt de mens als hij voor ingrijpende veranderingen in zin
leven komt te staan. Joep Munnichs beschrijft dat in zijn opstel: 'Eindigheid, zingeving en
spirituele zin.' (Thijmgenootschap jaargang 83, afl. r blz. ~q.): 'de expliciete vraag naar zin in
ons leven ontstaat daar waar zingevingsmogelijkheden bedreigd worden. Ziekte, dood en
sterven waren van oudsher gebeurtenissen die daarmee in verband werden gebracht.' (...)
'wordt de ouderdom bij uitstek de arena waarin zich zingevingsvragen stellen.' Er is geen
eenduidig antwoord te geven op de zinvraag, zoals de oude catechismus dat deed. De mens
stelt deze vraag steeds vanuit zijn eigen unieke situatie, waardoor ook het antwoord zich
richt op die specifieke levenssituatie van waaruit die vraag gesteld wordt. De zinvraag stelt
zich dus bij levenssituaties waarin de mens zelf bijna geen houvast meer aan de bestaande
antwoorden heeft. De zinvraag staat in verband met de bestaanscondities van tijd en ruimte.
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Van Knippenberg zegt hierover dat er voor de persoon zin is wanneer hij het gevoel heeft
dat hij deel uitmaakt van een groter geheel. 'Hier is de ruimte waarin ik mij bevind, nu is de
tijd die mij gegeven is. Het menselijk bestaan speelt zich af in tijd en ruimte.' (Van Knippen-
berg, r~~2:2z~). Tijd en ruimte kunnen we niet los van elkaar koppelen, ze zijn als een blad
papier dat altijd een andere kant heeft. De tekening 'Dag en nacht', van M.C.Escher
illustreert dit beeld voortreffelijk (M.C. Escher, r~~i: prent ii). De tekening verloopt van licht
naar donker, van dag naar nacht, de tijd dus, de ruimte als landschap daaronder verandert
in wezen niets, alleen de kleur verandert. Symbolisch geïnterpreteerd zou je kunnen zeggen
dat de tekening begint bij de geboorte, de dag, het licht, en eindigt bij de dood, het donker,
de nacht. Het niet veranderend landschap is het karakter van de mens, wat in principe zijn
hele leven dezelfde blijft.
Tijd en ruimte zijn dus afbakeningen van het menselijk bestaan, zegt Van Knippenberg
(Van Knippenberg r~~a:aao). De mens kan niet anders dan binnen die condities zijn leven
leven. Alleen de dood brengt de mens in een andere tijd, de tijd van niet-bestaan, en niet-
ruimte. Het zouden theoretisch andere dimensies zijn, zeker als we ons los maken van de
christelijke invulling aan dood en eeuwig leven. In paragraaf 2.3 kom ik daarop terug.
In de loop van het menselijk bestaan is er verschillend over de condities van tijd en ruimte
gedacht. Was men vroeger gebonden aan een eenvoudige vorm van energievoorziening:
hout, kaarsen, steenkool etc., waardoor de tijd en de ruimte anders beleefd werd. Denk aan
de huizen die alleen door kaarsen verlicht werden, verwarmd werden door hout. In de
winter weinig licht, zomers meer, waardoor er een ander tijdsperspectief ontstond.
Vanafhet najaar tot laat in het voorjaar was het vroeg donker, niet veel licht en een beperkte
geografische ruimte, want het was om diverse redenen gevaarlijk om buiten te zijn.
Tijd en ruimte binnen de eigen muren komen gevoelsmatig sneller aan hun grenzen,
ze zijn ook afhankelijk van de seizoenen. In de huidige samenleving zijn tijd en ruimte
bijna grenzeloos. Zonder enig probleem kunnen we met iemand communiceren die aan
de andere kant van de wereld woont, ongeacht plaats of tijdsverschil. Ruimte heeft sinds
de landing op de maan in z~6~ ook een tweede inhoudsbetekenis gekregen. De ruimte als
natuurgegeven, die grenzeloos is. Denken we aan wat de astronomen het uitdijend heelal
noemen. Men heeft het dan over de interstellaire ruimte waar we niets bij kunnen denken,
omdat het ons bevattingsvermogen te boven gaat. En in deze ruimte bevinden wij ons,
en is de tijd het verschil tussen vroeger en later.
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a.3 Zin en religie

Religie komt van het Latijnse woord; religare, dat - verbinden - betekent. Religie legt de
verbinding tussen het eigen zelf, dat overzichtelijk is, dat herkenbaar is, en het alles-
omvattend geheel, wat bij de mens religieuze gevoelens, religieuze vragen kan oproepen.
Het zijn zijnsvragen naar de eigen omgeving, het eigen einde, en de vraag wat daarna komt.
Hoe verbindt nu religie de bestaanscondities van tijd en ruimte met elkaar? Door gebruik te
maken van liturgie en symbolen. Symbolen werken verhelderend op de kennis over de
begrensdheid van tijd en ruimte. Door middel van symbolen ordent de mens de chaos die
er anders ontstaat, wanneer de vraag naar zin in het perspectief van tijd en nzimte niet
bevredigend beantwoord kan worden.
Religies hanteren symbolen, ze kunnen niet zonder die symbolen. Een symbool verwijst
naar de vragen die de mens heeft bij geloven en leven. Zo is het kruis het symbool van de
dood en verrijzenis van Jezus Christus.
In het algemeen is religie er om uit te leggen wat de zin van het leven is, maar ook de zin
van de dood die aan alles een einde maakt. Religie gebruikt symbolen die op een of andere
manier tot uitdrukking gebracht moeten worden. Dit vindt plaats in de liturgie, maar kan
ook plaatsvinden in een goed gesprek.

Z.q. Zin en christelijk geloof

In de liturgie vindt de visualisering van het symbool plaats. In de katholieke kerk zien we
dit onder andere in de liturgie van de Paaswake, waarin de wijding van het water en het
ontsteken van de Paaskaars tot uitdrukking wil brengen dat wij door de doop met water deel
hebben aan de doop van de Heer. En door het ontsteken van de Paaskaars worden we
deelachtig aan de dood en verríjzenis van Jezus.
Maar ook worden in deze symbolen uitgedrukt dat er een andere tijd eeuwig leven, en een
andere ruimte, het hiernamaals, zal zijn. Zo ordenen symbolen de tijd en de ruimte, en zij
geven zin aan het niet zichtbare gevoel dat men staat in een tijd en ruimte die groter is:
'omdat Gij het zijt, groter dan ons hart' (Huub Oosterhuis). Symbolen plaatsen tijd en
ruimte in een geordende lijn achter elkaar. Sacramenten en symbolen roepen herinneringen
op aan wat Jezus gezegd en gedaan heeft.
Het begin van ons gelovig leven wordt gemarkeerd door de doop. De dopeling heeft daar-
door deel aan de doop van Jezus in de Jordaan. Bij het sterven deelt de stervende in Jezus'
dood en opstanding door het sacrament van de zieken.
Het christelijk geloof geeft mensen de zin van tijd en ruimte, het maakt mensen duidelijk
dat er een zinsverband is in de bestaanscondities van tijd en ruimte. Dat gebeurt door de
symbolen en liturgie, maar ook door het verhaal te vertellen over de ordening in de chaos
die er was voor tijd en ruimte. Dit lezen we in het verhaal over de Schepping. Alles was
onbestemd, alles was in beweging. Nadat God de chaos geordend had, schiep Hij de eerste
mensen Adam en Eva. Zoals bekend uit het Bijbelverhaal leefden ze in het paradijs.
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In dit paradijselijk leven reikte hen de duivel in de gedaante van de slang hen de allereerste
zinvraag aan: 'heeft God werkelijk gezegd dat U van geen enkele boom in de tuin mag eten?'
(De Bijbel,r~~8:zr). De slang vraagt aan Adam en Eva na te denken, waarom ze niet van die
boom mogen eten. In de vraag ligt het woord - waarom - besloten. Het waarom dwingt de
mens na te denken over zijn levenssituatie, ofhij er zin in kan ontdekken. Waarom mag ik
niets weten van goed en kwaad, waarom zijn wij op aarde, waarom moeten we dood,
waarom is er lijden, waarom...? De zinvraag is zo oud als de mens zelf. 'Nu gingen hun
beiden de ogen open' (De Bijbel, i~~8:ri). Het stellen van de zinvraag heeft te maken met
bewustwording, het is de vraag naar de zin van het leven.
Dit roept de vraag op of het christelijk geloof de zin van het leven verduidelijkt. Anders
gezegd; heeft het christelijk geloof een functie in het zoeken naar zin? Vanuit dit standpunt
gezien vervult het geloof dan de functie van 'Luckenbusser', zoals Bonnhoeffer dat noemde,
het geloof als stoplap voor alles wat niet begrepen kan worden, wat niet te verklaren is of om
antwoord te geven op de vragen naar de zin van het leven. Christelijk geloof is geen middel
om kant en klare oplossingen te geven op zinvragen. Het christelijk geloof geeft betekenis
aan de zinvraag welke niet te stellen is zonder ze in verband te brengen met de bestaans-
condities van tijd en ruimte. Om dit duidelijk te maken gebruikt Van Knippenberg daar de
termen: erfdeler, gast en tochtgenoot voor. Ik kom daar op terug. Het geloof weerkaatst het
handelen van de mens terug naar die mens, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen
geloof en mens. Beiden roepen vragen op, beiden geven ook antwoord. Leven sèc kan de
mens niet lang volhouden, hij is een sociaal wezen dat behoefte heeft om met anderen om
te gaan. Hij doet dat in tijd en ruimte, zonder deze kan de mens zich niet ontplooien.
Van Knippenberg zegt: 'ik ben erfgenaam van de tijd en de ruimte waarin alle mensen
bestaan met alles wat geschapen is.' (Van Knippenberg, i~~8:iq.8).
Het erfdeler en erfgenaam zijn is een conditie van het bestaan. Begrippen als erfgoed en
erfzonde wijzen op datgene wat aan alle mensen wordt doorgegeven. Het goede en het
kwade wat in de loop van de geschiedenis van de mensheid is gerealiseerd komt steeds
opnieuw ter sprake als het feitelijke materiaal dat door mensen in de dan voor hen geldende
condities van tijd en ruimte geanalyseerd en bewerkt moet worden en opnieuw vorm gegeven.
Als erfdeler hebben we te maken met de ander. Als individu heb je het leven van je ouders
geërfd en die hebben het weer van hun ouders, en zo door. Hier ligt ook de uniciteit van de
mens die ik ben. Voor mij en na mij komt nooit meer iemand die was zoals ik nu ben.
Het wil ook zeggen dat ik erfdeler en erflater ben. Ik kreeg en geef door. Vanuit de idee van
erfdeler kunnen we een link leggen naar het christelijk geloof. Als christen zijn we erfdeler
van Jezus Christus. 'De eerstgeborene van een volk van broers en zussen, beginner en
beginsel van een christelijk leven. Christenen zijn erfgenamen van God en mede-erfge-
namen van Christus' (Van Knippenberg, r~~8:z5o). Het zijn geen concrete dingen die we
erven, onze erfenis ontvangen we als we ons openstellen voor onze medemens die naar ons
vraagt. Deze gegevenheid, het onderkennen dat we erfdeler zijn, maakt ons bewust hoe wij
met tijd en ruimte omgaan. Als gast (ruimte) en als tochtgenoot (tijd). De mens is gast op
aarde. Als gast ben je welkom, als gast heb je ook verplichtingen ten opzichte van de
gastgever.
Er zijn bepaalde afspraken hoe de gastgever en de gast zich zouden moeten gedragen.
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Het is een wisselwerking tussen gever en ontvanger. Het christendom veronderstelt dat God
de gastgever ons de gasten, de aarde in bruikleen heeft gegeven. Tijd en ruimte. Als gast
ben je tegelijkertijd ook plaatsvervangend gastgever van God. Dat wil zeggen: de mens moet
gastvrijheid verlenen aan zijn medemens. 'Het is een teken, kwaliteit van het omgaan met
de ruimte.' (Van Knippenberg, i~~8a5i)
Gastvrijheid is een teken van christelijke barmhartigheid. De oude catechismus beschreef dit
als volgt: 'wat zijn werken van barmhartigheid?' Het antwoord was (...) 'waardoor men den
naaste in zijnen nood uit liefde tot God bijstaat' (Katechismus of Christelijke leer,z~ao:73).
Deze oude invulling van barmhartigheid heeft ook nu nog niets van zijn geldigheid verloren.
Uit liefde tot God, ben je als Zijn gastgever verplicht je medegast; medemens te helpen.
In Exodus .a3:~ lezen we daarover: 'Gij moet vreemdelingen niet slecht behandelen.
Gij weet immers hoe een vreemdeling zich voelt, omdat gijzelf in Egypte gewoond hebt.'
De meest gecomprimeerde vorm hiervan vinden we terug in het Poolse gezegde: 'een vreem-
deling in huis, is God op bezoek.'
In de tachtiger jaren, waarin ik als vrijwilliger met hulptransporten naar Polen reed, heb ik
dit gezegde vaak ervaren.
Gastzijn wil ook zeggen dat je vreemdeling bent. Als gast heb je geen deel aan het leven van
de gastgever. Je weet er een klein beetje van, je mag een klein beetje daar aan participeren,
maar aan de diepste kern daarvan heb je geen deel. En dat geldt omgekeerd evenzo.
Je bent vreemdeling binnen de kleine kring van intimi, je bent ook vreemdeling in een
groter verband, als je uit een andere cultuur komt, een andere huidskleur hebt, ofeen andere
levenswijze voorstaat die niet aansluit bij de heersende stijl.
Dat roept angst op, het vertrouwde wordt bevraagd waarom het zo vertrouwd is, waarom er
zo weinig flexibiliteit is in denken en handelen. De vreemdeling problematiseert, zegt Van
Knippenberg (Van Knippenberg, r~~8:r5a) Dat betekent dat de vreemdeling in onze eigen
vertrouwde leefwereld een plaats inneemt die hij voor zijn ontwikkeling noodzakelijk acht.
Hij komt vanuit een andere cultuur met andere gewoonten en zeden, andere muziek,
eetgewoonten enz. Hiertoe moet de ander zich verhouden, eigen waarden en normen,
zeden enz., ter discussie durven stellen. In durven zien dat de eigen cultuur niet per se beter
of is zinvoller dan de andere. De vreemdeling stoot afen trekt aan. De mens zelf is een
vreemdeling op aarde, hij heeft 'geen blijvende woonplaats' (Hebr .i3,iq.). Als gast en gastge-
ver moeten we ons richten naar wat we bij Lucas iq..az-a2 kunnen lezen over de gelijkenis
die Jezus vertelt. In deze tekst gaat het over vreemden, armen en kreupelen die van de straat
worden gehaald en voor een feest bijeengeroepen worden. Als tochtgenoot zijn we onderweg.
De volgelingen van Jezus werden ook wel 'mensen van de weg' genoemd. Mensen die weten
dat hun verblijf op aarde tijdelijk is (tijd en ruimte) en de weg die gevolgd wordt is de levens-
weg die Jezus aangereikt heeft. Het vreemdeling zijn wordt een kenmerk van de christenen,
zij zijn zich bewust van hun aanwezigheid op aarde die slechts tijdelijk is, en die niet als
uiteindelijke werkelijkheid wordt beschouwd. Deze werkelijkheid komt tot voltooiing in de
eeuwige werkelijkheid; de terugkeer van Christus en de totstandkoming van het Rijk Gods
op aarde.
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Zo is de mens onderweg, samen met andere mensen, tochtgenoten. Samen onderweg zijn
betekent ook omgaan met de tijd.
Hoe we die weg moeten volgen kunnen we vinden in de Bergrede en bij Matteus a5:q2-46,
waarin Jezus vertelt hoe we om moeten gaan met diegenen voor wie het leven nauwelijks
nog zin heeft.
Genoemde drie beelden: erfdeler, erfgenaam, gast en tochtgenoot~viator als sociale
dimensie, zijn christelijke oriëntatiepunten voor zingeving aan het menselijk bestaan in
tijd en ruimte. (Van Knippenberg, r~~8:r54). Deze levensoriëntatie kan alleen verkregen
worden door persoonlijke zelfreflectie. Dat wil zeggen: de mens moet de moed en de energie
op kunnen brengen om zijn eigen handelen onder het vergrootglas van de Bergrede en de
tekst van Matteus 25:42-46 te leggen, om te kijken of zijn eigen concrete leven corres-
pondeert met deze twee teksten. In deze spanningsboog vindt de mens de christelijke
betekenis van de bestaanscondities van tijd en ruimte.

a.5 Hoe bidprentjes als het verhaal over de zin van het leven
kunnen worden gezien

In de Nederlandse uitvaartcultuur kennen we het bid of gedachtenisprentje. We komen ze
vooral tegen in de zuidelijke provincies. Voor veel mensen is het sparen van deze prentjes
een hobby omdat er verschillende vormen van bidprentjes zijn. Er wordt gespaard op
afbeelding die op de voorkant van het prentje staat en die meestal afkomstig is uit een
bepaalde serie, op geboorte en overlijdensdatum, op achternaam etc.
In het kader van deze scriptie gaat het er over hoe de tekst op het bidprentje de zin van het
leven formuleert. A. Polspoel geeft aan het bidprentje een andere invulling ofwaarde.
Hij plaatst die in de conte~ct van de anonimiteit van het individu, welke nauwelijks of geen
binding meer heeft met de buurt of wijk waar hij woont. Hij zegt: 'De bidprentjes verliezen
hun functie als bidprentje omdat we niet meer weten hoe we moeten bidden, maar verliezen
ook hun betekenis als gedachtenisprentje, omdat de overledene voor ons te anoniem was om
herdacht te worden.' (A.R.M. Polspoel i~8~:ia8).
Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat uit het totaal van de positieve en negatieve
eigenschappen van de overledene, er toch ook het beeld oprijst dat het ideaalbeeld van het
menszijn uitdnzkt. Woorden als: hij~zij was er voor iedereen, hij~zij was een goede man,
vader, opa~vrouw, moeder, oma etc.
Liefhebbend, werkte hard, zorgzaam, als een vriend. Kwalificaties die aan willen geven dat
deze mens een heel bijzondere mens was, iemand die je bij blijft, want hij of zij gaf zin aan
mijn bestaan. Wat van de overledene overblijft, behalve de stoffelijke resten, is vooral de
naam. Van Knippenberg maakt in zijn boek: 'Naam en Identiteit', (r~~8) onderscheid
tussen naam en NAAM. Volgens hem is er een wisselwerking tussen deze beiden, wat zich
vertaalt in de vraag: 'wie ben ik?'. Ben ik geworden zoals dat de bedoeling van mijn ouders
was, ofzoals mijn omgeving dat verwacht had, of ben ik geworden zoals mijn Schepper dat
in mij gelegd heeft? De mens heeft de potentie om zich te kunnen veranderen, te herscheppen.
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Dat treffen we bijvoorbeeld aan in de studie en loopbaangeschiedenis, hoe de persoon staat
in de samenleving en welke plaats hij daar inneemt. De teksten van de prentjes geven geen
duidelijk antwoord op de vraag: 'ben ik geworden zoals dat de oorspronkelijke bedoeling
was?' De teksten beschrijven op welke manier deze specifieke mens in het leven stond,
en ook zo ervaren werd. Dit beeld, dit onachterhaalbare eigene, is een geheim dat tot zijn
recht komt waar IK BEN, is. Waar de naam van de overledene verbonden is met Zijn Naam.
Hiervoor werd door Van Knippenberg het volgende schema geconstrueerd. (Van Knippen-
berg, i~~8:ao2).

Naam1
NAAMI

Religieuze identiteiti
Identiteit

Het begin van het leven en de uiteindelijke bestemming vindt zijn fundament inhet IK BEN.
De Duitse mysticus Meister Eckhart omschrijft dat in 'Fragmenten' als volgt:

'Dat ik een mens ben,
ik deel het met anderen.
Dat ik zie en hoor
en dat ik eet en drink,
is wat alle dieren met mij doen.
Maar het ik dat ik ben is slechts van mij
en behoort mij toe
en aan niemand anders;
aan geen ander mens
aan geen engel - en niet aan God,
behoudens voorzover
ik één ben met Hem.'

De naam van iemand gebruiken geeft deze concrete mens toegang tot zijn eigen leven en
dat van het leven van de persoon die die specifieke naam gebruikt.
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In de naam ligt dus de identiteit, het - zijn - van de mens verborgen. In bidprentjes wordt dat
uitgedrukt in teksten zoals: 'in dankbare herinnering, in dankbaarheid denken we aan...'
en dan volgt de voornaam en de achternaam.
Het herinneren in dankbaarheid wil tot uitdrukking brengen dat de overledene veel betekend
heeft voor allen die hem gekend hebben. Misschien mogen we zeggen dat hiermee impliciet
wordt aangegeven dat wat Van Knippenberg zegt: 'ben ik geworden zoals ik in de oorsprong
ben bedoeld?' (Van Knippenberg, i~~8:ao3). Met andere woorden: niet ikzelf heb tijdens
mijn leven geweten wat of wie ik moest zijn ofworden, maar tijdens mijn leven is dat door
anderen zichtbaar geworden, is mij door hen een spiegel voorgehouden.
In het beschrijven van de naarn die tijdens het leven vorm heeft gekregen, is ook een andere
naam in het geding. De Naam van de Heer en jouw naam - in dit geval dat van de overledene -
zijn Een. Zo is de naam van de mens de Naam van de Heer, er is een zijnsidentiteit
(Van Knippenberg, i~~8:r~~).

De hedendaagse mens is niet direct a-religieus, maar zal aan de naam, aan Ik Ben niet
onmiddellijk een algehele omvattende betekenis toekennen. Veel meer zijn door het
afUrokkelen van de grote verhalen, die zin en richting gaven aan het leven, andere waarden
belangrijk geworden. Te denken valt aan: solidariteit, fatsoen, openheid van beslissings-
processen. Uit het voor-onderzoek bleek dat niet overduidelijk een Godsbeeld te ontdekken
is, in ieder geval niet expliciet aanwezig. Ook de hiernamaals-verwachting werd niet op
uitdrukkelijk gelovige wijze verwoord.
Twee geboden, zegt Van Knippenberg, beschrijven de condities van tijd. De sabbat-heiliging
en eert Uw vader en Uw moeder
Sabbat is de dag waarop gerust wordt en er tijd is om aan Jahwe te denken en Hem eer te
bewijzen. Het impliceert ook volgens van Knippenberg dat de sabbat vooruitloopt op het
definitieve rusten van de mens in God. De sabbat is een teken van het Verbond. Het huidige
leven is gecompliceerd, de mens staat praktisch onder een continue druk om te presteren,
om te doen wat anderen of de markt van hem verlangen, en - niet onbelangrijk - wat hij van
zichzelf verlangt. Tijd gaat voor een groot deel op aan werk, studie, vervolg- of applicatiecur-
sussen. Want veel werksoorten zijn aan voortdurende verandering onderhevig. Het leven is
een 'education permanente' geworden. De vrije tijd moet op een actieve manier ingevuld
worden, het liefst met een zo groot mogelijk aanbod aan ijzingwekkende ervaringen.
Tijd voor rust of bezinning wordt nauwelijks genomen, hoe drukker hoe beter want dat
zegt iets over de maatschappelijke status. In i955 schrijft Erich Fromm: 'We hebben de
gemiddelde werkweek teruggebracht tot ongeveer de helft van het aantal uren dat men een
eeuw geleden werkte, en verheugen ons in meer vrije tijd dan onze voorouders hadden
durven dromen. Maar wat is het gevolg? We weten niet eens hoe wij die nieuw verworven
vrije tijd gebruiken moeten en trachten de tijd te 'doden' die wij ons verworven hebben,
blij wanneer weer een dag voorbij is' (Erich Fromm, i973:r3). Als jood begreep Fromm de
waarde van rust en inkeer. Het zich richten tot God is belangrijk, zonder dat tijd daar een
belangrijke rol in speelt. De sabbat is een oefening om de tijd uit handen te geven (Van
Knippenberg, r~~8:i8z). Werken is de tijd benutten, uitbuiten.
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Uit het vooronderzoek bleek dat beide vormen, tijd en ruimte terug te vinden zijn in de
teksten van de prentjes. Het vierde gebod: 'eert Uw vader en Uw moeder' wil totuitdrukking
brengen dat volwassen mensen op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Hoe ze
met hun bejaarde ouders om dienen te gaan. Het is geen gebod van gehoorzaamheid aan
de ouders, maar om aan te zeggen dat zij vader en moeder op hun oude dag beschermen.
Het is bovendien een aansporing tot correct ethisch handelen in het algemeen (Van Knip-
penberg, z~~8:z8a-r83). De vraag is ook wat ouders het recht geeft op de eerbied van hun
kinderen. Het gebod 'eert Uw vader en Uw moeder' zegt ook iets over het ouderschap.
Ouderschap betekent dat men aan zijn kinderen het leven doorgeeft, op de eerste plaats,
als soort, de mens dus, en op de tweede plaats als deze man en deze vrouw die in hun
kinderen weer dingen van zichzelf ineegeven. In moderne termen uitgedrukt; in hun
kinderen zijn de genen van de ouders en de voorouders aanwezig. De geboden zeggen dus
iets over de tijd en de ruimte en hoe je je als persoon in deze bestaanscondities beweegt
of moet bewegen.
Hoe je met die geboden omgaat zegt iets over je menszijn, je staan in de wereld. Er is dus
een continuiteit aanwezig die zich uitdrukt in de teksten van bidprentjes, zoals: bedankt
voor wat je was, jouw gastvrijheid, optimisme, zorg voor andere mensen etc.
De conditie van ruimte vinden we in de Bijbel terug in het boek Exodus ao,i3-i8 waarin de
ander centraal staat.
Je naaste is degene die je bewust maakt van jezelf en je sociale omgeving, de ruimte.
Maar de aanwezigheid van de ander heeft ook direct verband met de grens van je ruimte.
Anders gezegd: jouw levensruimte wordt medebepaald door de grens die de ander trekt.
De grens die je niet mag overschrijden omdat je anders aan zijn identiteit komt.
Bidprentjes zijn kleine, korte biografieën die uit willen drukken hoe deze overledene in
de bestaanscondities van tijd en ruimte aan zijn leven contouren gaf. In de aanhef van de
prentjes lezen we de geboortedatum van de overledene, in welke plaats hij of zij is geboren,
ofhij of zij getrouwd was, weduwe ofweduwnaar was, opa of oma. Ook komen we te weten
op welke datum hij~of zij overleed en eventueel ook ofhet sacrament de zieken was
toegediend. Op welke wijze afscheid is genomen, in de kerk of het crematorium.
De korte tekst reikt ons al een aantal herkenbare punten aan die Van Knippenberg aanhaalt
(Van Knippenberg, r~~8:aoo). Hij gebruikt hiervoor het volgende schema.

Naam

Tijd Ruimte

fdentiteit
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Deze structuur laat in een oogopslag zien hoe het levensverhaal van de mens verloopt.
Er is dus een tijdslijn en een ruimtelijn. Wij groeien in de tijd en in relatie tot de ruimte.
Wat zegt nu de binnenlijn daarover? Geloven heeft te maken met de omweg van tijd en
ruimte en de religieuze zin die de mens kan geven aan zijn bestaan. Naam, tijd en ruimte
zijn objectieve factoren die de identiteit van de persoon bewerkstelligen. Deze specifieke
mens heeft een naam gekregen, leefde in een bepaalde tijd zijn leven, waarvan de uiterste
grenzen zijn geboorte en dood zijn. Hij verkeerde in deze tijd, met en tussen zijn mede-
mensen in deze voor hem specifieke samenleving: de bestaansconditie van tijd en ruimte.
Deze feitelijkheden construeren de identiteit. Van Knippenberg noemt dit het levenskapitaal
(Van Knippenberg, i~~8:200). Met dit levenskapitaal maakt de mens zijn geschiedenis en
dat gebeurt door verhalen te vertellen over wat hem overkomt in tijd en ruimte. Het geeft
betekenis aan wat hem overkwam, of niet, hoe hij met voorvallen uit zijn leven omging,
ze een plaats gaf of niet, wat hij betekende voor anderen. Het is het begin en eindpunt
van de persoonlijke geschiedenis.
De tijd en ruimte zijn de instrumenten om het levensverhaal in te vullen, gestalte te geven.
Hoe die invulling zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen is pas duidelijk als deze mens
gestorven is. Niet altijd is het levensverhaal positief te waarderen, alhoewel dat men in de
teksten van prentjes niet direct terugvindt.
'En zo is de geboorte in de conventionele betekenis van het woord slechts het begin van
geboorte in veel bredere zin. Het gehele leven van het individu is in feite niets anders dan
het proces van zichzelf geboren te doen worden. En zo zouden wij waarlijk eerst volledig
geboren zijn in het uur van ons sterven, hoewel het tragische noodlot van de meeste
mensen is, te sterven voordat zij geboren zijn'. ( Erich Fromm, r973:2~).
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In dit hoofdstuk beschrijf ik hoe en op welke manier het onderzoek gebeurd is.
Voorafgaande aan het werken aan deze scriptie heb ik een voorstudie gedaan. Dit was nodig
omdat er geen relevante informatie voorhanden was hoe en op welke wijze de teksten
geanalyseerd moesten worden om de vraagstelling duidelijk te krijgen. In paragraaf 3.i
wordt uitgelegd hoe de opzet van de voorstudie was. In paragraaf 3.2 staat op welke wijze
de prentjes die gebruikt zijn voor de scriptie verzameld zijn en in paragraaf 3.3. leg ik de
rnethode van onderzoek uit zoals die door Glaser en Strauss is ontwikkeld. Het is de
methode van de gefundeerde theoriebenadering die in deze paragraaf in het kort wordt
weergegeven. In 3.q. staat de volledige uitwerking van de teksten zoals die op de verzamelde
bidprentjes te vinden zijn en in acht categorieën benoemd zijn.

3.j
3.a
3.3

3.4
3.S

Een voorstudie ten behoeve van deze scriptie
De wijze waarop de bidprentjes verzameld zijn
Voor de werkwijze heb ik gebruik gemaakt van: 'een gefundeerde theoriebenadering'
zoals die door Glaser en Strauss beschreven is
De uitvoering van het onderzoek
Nadere analyse

3.t De voorstudie

Om voor de te verwachten grote hoeveelheid bidprentjes een werkbare structuur te
ontwik-kelen ben ik begonnen met een vooronderzoek om later sneller en beter te kunnen
werken. In dit vooronderzoek heb ik eerst de achtergrondvariabelen uit dertig bídprentjes
onderzocht. (zie bijlage r)
Deze variabelen zijn:
- de leeftijdsopbouw
- de burgerlijke staat van de overledene
- vormen en plaats van afscheid

Wat betreft de leeftijdsopbouw heb ik een leeftijdstabel gehanteerd die loopt van o jaar tot
en met ~o jaar en ouder.

De burgerlijke staat is door mij onderverdeeld in:
- echtpaar van wie de man als eerste overlijdt
- echtpaar van wie de vrouw als eerste overlijdt
- weduwen
- weduwnaars
- alleenstaanden
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De vorm en plaats van het afscheid heb ik onderverdeeld in:
- uitvaartdienst in een kerk of kapel met aansluitend een begrafenis
- uitvaartdienst in een kerk of kapel met aansluitend een crematie
- dienst in een crematorium
- niet vernoemd

De dertig onderzochte bidprentjes kwamen gedeeltelijk uit mijn verzameling van de
districtsparochie Strijp, aangevuld met bidprentjes uit plaatsen buiten Eindhoven zoals :
Olland, Nijnsel, Boekel.

3.a De verzameling

De in deze scriptie gebruikte teksten is een steekproef, die getrokken is uit de verzamelde
bidprentjes welke door de Co~peratieve Uitvaartverzekering DELA te Eindhoven, gedurende
de maand oktober i~~~ tijdens afscheidsdiensten uitgereikt zijn. Met akkoordbevinding
van de administratie van het crematorium 'Rijtackers' te Eindhoven heb ik nagezocht of in
de uitvaartdienst c.q. crematie door een geestelijke dan wel door een 'leek' is voorgegaan.
De variabelen zijn: leeftijd (bijlage r), burgerlijke staat (bijlage a), plaats en vorm van
afscheid (bijlage 3), voorganger (bijlage q.).
Het totaal aantal bidprentjes over de maand oktober i~~~ bedroeg ~8 stuks. Daarnaast zijn
er r~ bidprentjes van mensen die eind september i~~~ overleden zijn, maar waarvan de
uitvaartdienst c.q crematie in oktober plaatsvond. Daarmee komt het totaal aantal onder-
zochte bidprentjes op ii4 stuks. Op jaarbasis zijn er in de regio Eindhoven aaoo uitvaarten
al dan niet in kerk ofcrematorium.

3.3 De methode van onderzoek

De methode van onderzoek is gebaseerd op de 'gefundeerde theoriebenadering' volgens
Glaser en Strauss.
'Er vindt in het proces van onderzoeken een voortdurend ontwikkelen van ideeën plaats door
de binnenkomende gegevens, in dit geval de teksten van bidprentjes, voortdurend met
elkaar te vergelijken. Dit betekent dat er een theorie ontwikkeld wordt die in onmiddellijk
contact staat met de empirie. Door steeds overeenkomsten en verschillen te benoemen,
worden de theorie-elementen zoals begrippen, categorieën, variabelen, ontwikkeld.
Als men aldus op het spoor is gekomen van wat belangrijke elementen lijken te zijn van de
te ontwikkelen theorie, gaat men op zoek naar verdere gegevens, die de eerdere bevindingen
kunnen bevestigen of corrigeren. Aldus toetst en ontwikkelt men de theorie in wording.
Dit vergelijken gaat zolang door tot het geen nieuwe inzichten meer oplevert, waarna de
begrippen worden gedefinieerd en tot een consistente structuur worden gevormd.

31



In deze benadering blijft men heel dicht bij de empirische werkelijkheid en brengt men er
tegelijkertijd een systematiek in aan.
Theorieën die op deze manier worden ontwikkeld, hebben het voordeel dat ze berusten op
onderzoekgegevens. Ze zijn niet opportunistisch bij de gegevens gezocht.' (Praktische
T`heologie, jaargang r~84~5)

3.4 Uitvoering van het onderzoek

De categorieën die het resultaat waren van het vooronderzoek wil ik in dit onderzoek als
leidraad gebruiken. Deze categorieën zijn:

i. herinnering
2. strijd
3. werk
4. hobby's
5. rust
6. de manier van sterven
~. de verantwoordelijkheid
8. hoe de overledene ervaren werd.

i. Herinnen:ng

Dat hij of zij in onze gedachte mag voortleven

hij zal in onze herinnering voortleven
moge wij haar op deze wijze in onze herinnering met ons mee blijven dragen
helaas, we moeten afscheid nemen van haar, maar in gedachten zal ze altijd bij ons blijven
ook al ben je ver weg, in gedachten gaat hij altijd met ons mee
we herinneren haar hoe ze was, een lieve zorgzame vrouw, die altijd klaar stond
voor haar gezin
hij is nu niet meer bij ons, maar in de herinnering gaat hij met ons mee
deze uitstraling staat in ons geheugen gegrift, en de rest van ons leven blijven we zo
aan je denken

Mooie herinneringen

verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor vele mooie herinneringen
we hebben veel moois om te herinneren en dat maakt ons verdriet een beetje
makkelijker te dragen
liefde die ook mooi blijft en al onze herinneringen zo mooi maakt
mooi zijn de herinneringen die blijven
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Blijvende herinnering

- we zullen hem blijven herinneren als de grote stimulator achter gezin en bedrijf
- nooit vragen, er altijd zijn, op deze wijze willen we Camiel, pap en opa blijven herinneren

Herinneringen aan een liefdevol~gelukkig samenzijn

- er rest alleen herinnering aan ons gelukkig samenzijn
- Buzzie, aan de tijd die we met elkaar doorbrachten denk ik met liefde terug

Herinneren in vrede

- herinner hem dan zeker nu hij er niet meer is, en hij mag rusten voor altijd in vrede
- nu hij er niet meer is zullen we hem herinneren, en dat hij in vrede zijn rust mag vinden

Losse zinnen

we herinneren ons dat hij stil kon genieten van zijn tuin
we zij n met velen en daarom zullen we nog veel herinneringen aan hem ophalen,
vaak met een lach, soms met een traan
en wij, wij blijven achter met al onze herinneringen, die we bewaren tot we elkaar
weerzien
ik hoop dat U aan Jan goede herinneringen zult bewaren
zoveel dierbare herinneringen die ons resten

2. Strijden

gedurende twee jaren heeft hij gevochten zoals we dat van hem gewend waren
Gerry aanvaardde wat haar overkwam, maar bleefvechten
je ongelijke strijd tegen die vreselijke ziekte is nu gestreden
heeft voor zichzelf besloten de strijd te staken
ondanks dat ze steeds weer iets verloor,vocht ze dapper door
met onvoorstelbare moed heeft hij achtentwintig jaar gevochten tegen zijn zwakte
en ziekte in zijn lichaam
tot op het laatst heeft zij gevochten en zoals haar karakter was: ze wilde zich niet
laten kennen
ons Mam heeft haar strijd gestreden, die zwaar was in de laatste weken van haar
aardse leven
waarom al dat vechten, je strijd is gestreden
hij heeft gevochten als een leeuw
knokken, vechten, er steeds voor gaan
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3. Werk

een arbeidsleven lang plezier in werken in huis en op de fabriek
hij werkte als wever
vijfenveertig jaar bij de PTT gwerkt
was directiesecretaresse bij Hofnar
was eigenaar van de Sale Shop
boer in hart en nieren
zakenvrouw
werkte van-jongsaf-aan bij PMB
werkte bij de Veecentrale van de NCB
heeft een arbeidzaamleven geleid
was onderwijzeres
werkte thuis in de kruidenierswinkel
eigen zaak
werkte bij Philips op het Natuurkundig Laboratorium
alleen maar werken
meer dan veertig jaar bij de Bata gewerkt
werkte bij de DAF
werkte in de mijnen in België
was natuurkundig ingenieur bij Philips
had een eigen bedrijf
trouwe werker zonder verlangen
werkte met liefde en plezier bij Philips

4- Hobbies

de vogels thuis waren zijn liefhebberij
de tuin, de vïssen, de bloemen, en postzegels verzamelen
de duiven waren de grootste hobby
de schietbaan, PSV, en het Nederlands elftal
koorzanger
tennissen
werken met hout, vogelkooitjes maken
tafeltennis, voetbal, vissen, paardensport
autorij den
in de tuin werken
haar hondjes
honden waren zijn grootste hobby
het koor en de schaakclub
hield veel van muziek
de vijver in de tuin, Tiffany
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tuinieren
het kweken van kleurkanaries
was een bloemengek
zingen was haar grootste hobby
zeilen
alle sport

5. Rust in vrede

rust nu in vrede
we hopen dat ze daar nu rust in vrede met allen die haar zijn voorgegaan
moge ze rusten in vrede
verlost van alle pijn, wensen wij haar een vredige rust
dat Riek nu mag rusten in vrede
Oom Jan, dat U mag rusten in vrede
moge zij rusten in vrede
moogt gij nu rusten in vrede
de vrede
nu mag zin voor altijd rusten in vrede
moge zij in vrede rusten
dat ze in vrede rust
dat hij voor altijd in vrede mag rusten

Rust en vrede gevonden Uij God, O.L. Heer, Maria

nu heeft zíj zich aan Hem toevertrouwd, die zich een God van de levenden noemt
nu ga je naar Hem
nu voorgoed rust en vrede gevonden bij God
zij vertrouwde rotsvast op O.L. Heer en in het hiernamaals
God, geefvader en moeder, dochter en kleinkind, de vrede en het eeuwig leven door
Christus Onze Heer
en haar bij God weten die rust, vrede en liefde is tot in eeuwigheid. Amen
moge zij op voorspraak van de Moeder Gods voor altijd zijn thuisgekomen in
Gods Vaderhuis
mag ze bij God voor altijd gelukkig zijn
we vernouwen haar nu toe aan God bij wie ze geborgen is
is zij toen gegaan naar de plaats waar ze naar toe wilde, naar O.L. Heer, bij ons pap
dat ze mag rusten in vrede bij de Heer
moge we nu hem bij God weten en bij de mensen die hem zijn voorgegaan
ze heeft zich nu overgegeven om naar O.L. Heer te gaan
Moeder Maria leidt haar nu binnen in de hemel
haar geloof, vooral in Maria O.L. Vrouw van Lourdes, heeft haar einde gesterkt
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Samen met moeder, vader, en al degenen die je zijn voorgegaan, tot we elkaar weerzien

ze is aan haar laatste reis begonnen, terug naar ons pap en opa
het afscheid in de overtuiging dat ze vereend met Jan, voor altijd gelukkig zal zijn
nu is ze weer bij ons pap
ze is nu bij allen die haar eerder zijn voorgegaan
herinneren we haar tot we elkaar weerzien
ze vemouwde op een weerzien in het hiernamaals
dat het jullie goed zal gaan, geborgen bij elkaar en bij God
zij is toen gegaan naar de plaats waar ze naar toe wilde, bij God en ons pap
dat ze nu rust en vrede mag hebben, verenigd met allen die haar zijn voorgegaan
rusten bij de mensen die hem liefwaren en zijn voorgegaan
rustig en waardig ging hij terug naar zijn Gretha
opa, doe ook de groeten aan Drien, Simon, Hans, opa John,en Carla

Welverdiende rust,rust gevonden, mag weer gaan rusten

ik hoop dat je nu je rust gevonden hebt
dat ze nu rust mag vinden
nu krijgt ze de rust die ze verdient
nu heb je eindelijk rust, lieve pap
dat je nu in de mooiste tuin rust mag vinden
lieve moeder, oma, je mag nu gaan rusten
nu heeft ze eindelijk de rust die ze verdient
hopelijk is er nu de welverdiende rust
ben 'daar' gelukkig, je hebt het verdiend

Zul je bij ons blijven... in onze herinnering

- als het licht van de ster zul je bij ons blijven
- maar in onze gedachten zul je altijd bij ons blijven
- in gedachten zul je altijd bij ons zijn

Losse zinnen

jouw dood zal ons nooit kunnen scheiden
en dat haar een beter leven wacht
moge zij aan de 'andere kant' zijn
we hopen dat je op de plek waar je nu bent, net zo gelukkig zult zijn, als je hier was
goede reis naar het paradijs
meisje, we weten niet waar je bent, maar we hopen allemaal dat je nu heel erg
gelukkig bent
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6. De manier van sterven

Plotseling en onverwacht
abrupt, te snel maar met een glimlach op zijn gezicht
toch nog onverwacht snel was het einde daar eigenlijk,
heel plotseling ben je er nu niet meer
geheel onverwacht weggerukt uit ons leven
onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van mijn vrouw
dat je zo onverwacht bent heengegaan
plotseling uit ons leven weggerukt
onverwacht kwam aan het leven van Wil een einde
Theo, nog onverwacht van ons heengegaan
heel plotseling is hij overleden
o zo plotseling en tragisch heb je ons verlaten

Rustig en vredig

hij is uit het leven weggegleden, het was op
de kringloop van het leven afgemaakt, geboren, hulpeloos, niet wetend, afhankelijk,
met een glimlach op haar gezicht
mooi en rustig ingeslapen
zoals ze gestorven is, zo heeft ze ook geleefd,
bescheiden, eenvoudig, liefdevol
zacht en vredig is ons mam van ons heengegaan
hij overleed rustig en zacht, na een laatste diepe zucht hij is thuis vredig ingeslapen

Door ofvanwege een ziekte overleden

ziekte ontnam hem het leven
had een kwaadaardige tumor in zijn tong
na een langdurige en slopende ziekte is hij uit zijn lijden verlost
na een slopende ziekte, met grote moed gedragen
de ziekte die sluipend in je leven kwam
Wim werd steeds zieker, je hebt de strijd op moeten geven
dat we jou na de operatie nooit meer iets zouden kunnen zeggen
de ziekte die zich razendsnel ontwikkelde
na een paar dagen met onverdraaglijke pijn is ons mam ingeslapen
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Losse zinnen

ze heeft zich overgegeven om naar O.L.Heer te gaan
na een innerlijk zwaar bewogen leven is vader gestorven
zolang ons vader eigenwijs is, gaat het goed met hem
niet helemaal ben je onverwacht van ons heengegaan
toch kwam zijn overlijden nog te vroeg
vlak voor zijn verjaardag gaf Frans de geest

Thuis in de vertrouwde omgeving

- onverwacht thuis in zij n vertrouwde omgeving
- in zijn vertrouwde omgeving ingeslapen
- thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving
- hij is thuis vredig ingeslapen, omringd door allen

Zonder pijn

- zacht en pijnloos in het bijzijn van zijn familie
- zijn krachten lieten hem in de steek, hij was zo moe,
- hij heeft geen pijn meer geleden

Eigen keuze om te sterven

- hij heeft voor zichzelf een afweging gemaakt en besloot de strijd te staken
- we respecteren je besluit om je eenzaamheid te beëindigen

7- De verantwoordel~kheid voor het gezin

Hard gewerkt

hard gewerkt bij de DAF
heeft hard gewerkt voor zijn gezin
hard werken, zorgen voor man en kinderen
je werkte binnen en buiten het gezin om de eindjes aan elkaar te knopen
er moest natuurlijk gewerkt worden
het leven van tante Zus was voor het grootste deel werken
meer dan veertig jaar bij de Bata gewerkt
een hardwerkende persoonlijkheid
altijd hard gewerkt
een trouwe werker zonder verlangen
werkte als wever
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zes dagen per week hard werken
een hardwerkende vrouw, altijd bezig
werkte van jongs af aan bij Philips om de kost te verdienen
zorgde als een waakhond voor zijn gezin
ons mam heeft haar hele leven lang hard gewerkt, maar met plezier
een ijverige vrouw, altijd bezig
ons pap zei altijd: 'ons Marietje werkt als een pèrd'
zorgzaam voor ons pap, en een zachte moeder voor ons
de zware taak om alleen vier werkende kinderen op te voeden
ons moeder zorgde graag voor ons
cijferde zichzelf weg
een ijverige vrouw, altijd bezig

8. Hoe werd de overledene door anderen ervaren?

Vanwege de eigenschappen

- een ijverige vrouw, altijd bezig
- ze had het hart op de juiste plaats

Frans was gesloten, sprak niet over zijn gevoelens
ons pap was een trotse, lieve charmante man met een sterk karakter
hij had gouden handen
broer, waarom kwam je nooit voor jezelf op?
nuchter, bescheiden, liefst op de achtergrond
een gelovige, liefdevolle vrouw die altijd dame bleef
een krachtige combinatie van geloof, karakter, wilskracht
was graag bezig, je zat zelden stil
een rustige bescheiden maar ook trotse man
hij leefde op zijn eigen manier en had een duidelijke mening
een actieve vrouw in de Vessemse gemeenschap
ze was sociaal bewogen
iedereen kon op haar rekenen
een man die altijd rustig bleef, geen behoefte aan ophef
trots, charmant, levenslustig, optimistisch
niets was teveel
recht door zee,eerlijk en niets was je te flauw
ziet overal het positieve van in
altijd het positieve pakken, nooit bij de pakken neerzitten
kon praten als de beste, wist het met humor te brengen
haar grote kracht was soberheid, eenvoud en vooral liefdevolle zorg
was thuis handig, deed alles
de eenvoud, de goedheid, liefde en bezorgdheid
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stond voor iedereen klaar
had gevoel voor humor
je humor je levensvisie, sterke verhalen
Warme persoonlijkheid, met inzet voor alle zaken
Frans was een man van weinig compromissen
liefde met weinig woorden, stilte en ingetogenheid paste bij hem
creatief, muzikaal, energiek
altijd was ze er, en altijd met het beste, sterk
een lieve en zorgzame moeder, die altijd voor haar gezin klaar stond
een vrouw die zeer principieel was
was plichtsgetrouw
meestal had hij gelijk
gaf liefde en vriendschap, begrip en vertrouwen
was en optimist die zijn leven een goede invulling kon geven
moeder had twee kanten; als zakenvrouw en als moeder en oma
je gaf alle hulp en liefde aan je kinderen en kleinkinderen
je was sportief
je was geïnteresseerd en onthield ieders beslommeringen
opgewekt en recht door zee
een warme belangstelling en attent voor iedereen
was ondernemend
een echte familiemens en sportfanaat
een liefdevolle vrouw en zorgzame moeder en oma, ons mam
een vrouw die met haar eerlijkheid de harten van de mensen wist te vinden
zorgzaam, attent voor iedereen, hielp waar nodig was
zingen in de Cathrien en het zeilen
organisatietalent
een zorgzame en lieve moeder
altijd stond je klaar voor mij

De humor en de leefstijl

uit het leven gehaald wat was weggelegd
was gesloten, sprak niet over zijn gevoelens
wilde niemand tot last zijn in zijn leven
een 'goeie Mens'
nuchter en bescheiden
kon genieten van heel gewone dingen in het leven
het ging altijd goed, zei je
altijd blij, nooit chagrijnig
je was ooit een 'rare' maar dat wisten je moeder en zus
hij lachte veel en bedacht voor iedereen een bijnaam
Geert was de man van het 'volle glas' en 'je neus staat naar voren'
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wilde liever niet in het middelpunt staan
ging door het leven als een eenvoudige vrouw
een opgewekt en levenslustig karakter
het zat 'wel snor' zei je
je was een man van weinig woorden maar dat zei genoeg
eerlijkheid stond hoog in het vaandel en ze was erg punctueel
een krachtige en moedige vrouw
een gevulde geloofsinstelling maakte haar persoonlijkheid sterk
Jo was een echte huismus
nooit vragen, er altijd zijn
plichtsgetrouw
'dat kan ik en nog veel beter' zei je altijd
als zakenvrouw zeer streng, eerlijk en oprecht
als moeder en oma zeer lief en teder
'het is mij goed zat' dat typeert hem als mens
een warme belangstelling voor iedereen
ondernemend
was onvoorwaardelijk trouw aan vrouw en familie
een echte familiemens en sportfanaat
een geweldige humor

'Losse zinnen'

gelovig
werk en haar hondjes waren een stuk van haar leven
Harrrie is een begrip bij 'Mibra'
ons Mam hield veel van muziek
zacht en rustig is ze heel haar leven geweest
je was en blijft een lieve vrouw
ze had een open oog, hart en oor voor de kinderen en kleinkinderen
hij deed graag alles zelf en wilde van niemand afhankelijk zijn
met vier kinderen toch trouw aan het onderwijs, en regelmatig voor de klas staan
een rijke inhoud
bleef vanuit het geloof leven
gezelligheid stond voorop
nooit stond eigenbelang voorop
kon meeleven met haar kinderen als die moesten sporten
tevreden met een heel klein beetje voor zichzelf
je was ook wel eens triest
een man van de natuur was hij, met als grootste hobby vogels
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ze was het liefste thuis
eenvoudig leven
lieve vrouw, moeder en oma
een man die zoveel gedaan heeft en zoveel vrienden gemaakt heeft
iedereen genoot van haar warme belangstelling
was een PSV-fan

Zorgzaamheid

in haar leven was ze voor iedereen zorgzaam
de liefde en zorgzaamheid herkennen we ook in ons
gastvrij, blij met elk bezoek, veel aanloop en koffie drinken met veel koekjes
frietjes bakken en vooral zorgend bezig zijn
een lieve en zorgzame moeder die altijd voor haar gezin klaar stond
een liefdevolle vrouw, een zorgzame moeder, ons Mam
zorgzaam en attent voor iedereen, hielp waar nodig was
zorgzame en lieve moeder
ze cijferde zichzelf altijd weg
zorgzaam voor ons pap en een zachte vrouw voor ons
ons moeder zorgde graag voor ons
een lieve en zorgzame moeder
bezorgdheid
jij bent de beschermende hand
de grote kracht van moeder was haar soberheid en vooral haar liefdevolle zorg

Hij~zij kon genieten van...

genieten van de kleine dingen
ze hield veel van muziek
verjaardagen 'moesten' gevierd worden, daar genoot hij van
je genoot van het leven, dat heb je ons thuis meegegeven
genoot van het leven in al haar eenvoud en pracht
je genoot van het leven op je eigen manier
Theo genoot van het strand en de duiven
ze genoot van een huis vol mensen

Gastvrijheid

- je was gastvrij en blij met elk bezoek
- ze vond het fijn wanneer mensen bij haar
- op bezoek kwamen
- ze bood gastvrijheid aan talrijke broers en zussen
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- haar huis stond voor iedereen open
- elke zondag zat haar huis vol
- Moeke was een gastvrije en zorgzame vrouw

Zij~hij was altijd Uezig of ijverig

- ondernam van alles, soms onbesuisd
- met familie kaarten
- een ijverige vrouw, altijd bezig
- je was graag bezig, zat zelden stil

...Waren altijd samen

- thuis, samen met ons
- als de een zag, wist je dat de ander in de buurt was
- we hadden een fijn leven met elkaar, maar toch samen alles gerooid jullie waren er altijd

voor elkaar

Activiteiten die met de kleinkinderen gedaan werden

- Sinterklaas gevierd, weekenden op de fiets, vissen
- hij leerde mij schaatsen, samen op de fiets naar pordtrecht, opa maakte het wel

3.5 Nadere analyse

In deze paragraaf wil ik de gevonden categorieën op een abstracter niveau brengen.
Ik onderzoek de categorieën daartoe om te zien op welke wijze ze de levensweg beschrijven
en op welke wijze de prentjes de kwaliteit van het onderweg zijn, het einde van de weg
en de continuïteit aangeven.

De wijze van analyseren

In de opzet van deze gefundeerde theoriebenadering gaat het er om dat door onderzoek
steeds nieuwe ideeën ontwikkeld worden. Dat gebeurt door de binnengekomen gegevens
steeds met elkaar te vergelijken, waardoor de resultaten van het onderzoek steeds meer
verfijnd worden. Men werkt van algemeenheden naar detail. Het is als de stam van een
boom die zich ontwikkelt in takken en twijgen. Als ik van dit beeld uitga dan is de stam het
totale aantal prentjes waarop de onderzochte tekst staat. Na eerste analyse wordt uit die
teksten de kenmerken en of cliché's gehaald en ondergebracht in de acht categorieën.
Bijvoorbeeld: 'we zullen hem of haar blijven herinneren'. Dit is de tak. Deze tak wordt
vervolgens weer nader geanalyseerd waarin teksten als: 'onze liefde die mooi blijft, het stil
genieten in de tuin', de twijgen vormen.
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Voor de theorie-ontwikkeling kunnen we gebruik maken van de acht categorieën zoals die
in hoofdstuk twee zijn uitgewerkt.
Dat betekent dat door de analyse van de riq, prentjes er een samenhang is te ontdekken in
de schriftelijke uitingsvormen die gaan over het verlies dat men ervaart, en de zin van het
leven van de overledene. Er wordt beschreven hoe en waarom men de overledene wilt
herinneren, en dat het leven van de overledene zin heeft gehad, maar ook welke zin het had
voor de nabestaanden.

De resultaten van de analyse

In hoofdstuk een heb ik beschreven dat in het verhaal dat mensen vertellen over de zin van
het leven, ook het verhaal aanwezig is over de weg die zij gaan of zijn gegaan. Op grond
daarvan neem ik als kaders van zingeving: onderweg zijn, einde van de weg en continuïteit
als momenten die iets over het leven van de overledene zeggen, verduidelijken.

Onderweg zijn

Het onderweg zijn maakt duidelijk hoe mensen hun levensweg hebben afgelegd. Hun werk,
hun hobby's, hun inzet om er te zijn voor anderen, hun gewaardeerde eigenschappen.

Einde van de weg

Het einde van de weg maakt duidelijk op welke wijze die weg werd beleefd. Bij een stervende
bijvoorbeeld door het woord 'vechten' te gebruiken, en bij de nabestaanden voor wie de
uitdrukking 'plotseling gestorven' hun emotie aangeeft, maar ook de manier van sterven.

Continuiteit

Continuïteit vinden we terug in een zinnetjes als 'rust nu in vrede' of'je bent nu weer bij je
man ofvrouw'. Maar ook de herinnering die men van de overleden heeft en hoe hij of zij
door anderen ervaren werd.

De categorieën in relatie tot de kaders van zingeving:

herinneren
vechten
werk
hobbies
rust in vrede
manier van sterven
verantwoordelijk
hoe door anderen ervaren

continuïteit
einde van de weg
onderweg
onderweg
continuïteit
einde van de weg
onderweg
onderweg
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Deze acht categorieën kunnen we plaatsen in de kaders van zingeving als uitdrukking en
waardering van de levensweg. Op deze levensweg ontdekken we de eerder gevonden niveaus
onderweg zijn, continuiteit en einde van de weg.

Verdere analyse van de continuïteitsymbolen:

I. het biologisch symbool

Heeft betrekking op gezin, werk, familie, wie hij was voor iedereen.
We blijven hem of haar herinneren in onze gedachten, met als subcategorieën:
in dankbare herinnering, mooie herinnering, blijvende herinnering.
De verantwoordelijkheid voor het gezin, met als sub-categorie: hard gewerkt.
De manier waarop de overledene door anderen werd ervaren.
Subcategorieën: zijn ofhaar eigenschappen, leefstijl, humor, zorgzaamheid, genieten van,
gastvrijheid, ijverig, altijd samen zijn, activiteiten met de kleinkinderen

2. het religieuze symbool

- rust in vrede bij de Heer, O.L. Vrouw Maria

3. het creatieve symbool

- werk
- hobbies
- de humor die hij of zij had
- zijn ofhaar leefstijl

4. het natuurlijke symbool

- rust in vrede
- samen met moeder, vader en al degenen die je zijn voorgegaan
- tot we elkaar weerzien
- welverdiende rust
- mag weer gaan rusten
- de manier van sterven

5. het moderne symbool

- vechten en strijden
Beiden hebben te maken met het intense levensgevoel, de beleving van het hier en nu.
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Hoofdstuk~
Evaluatie



In dit hoofdstuk, de evaluatie, ga ik na op welke wijze de uitkomsten van het vervolgonder-
zoek in verband gebracht kunnen worden met hetgeen Van Knippenberg in zijn boek Naam
en Identiteit beschrijft. Ik wil dit aan de hand van de volgende onderdelen verduidelijken.

4.I Wordt er in de beschrijving van de bestaanscondities tijd en ruimte gerefereerd aan
de basis van die bestaanscondities, en op welke wijze wordt de identiteit van de
overledene uitgedrukt?

4.2 Welke rol speelt de binnenlijn en is er sprake van een religieuze identiteitsbenadering?

4.3 Wat zeggen de teksten over de basisstructuur Naam en Identiteit gezien vanuit de
optiek van het hermeneutisch circuit?

4.i

De basisstructuur wordt gevormd door de elementen Naam, Identiteit, Tijd en Ruimte.
De mens kan niet rechtstreeks door zijn naam tot identiteit komen, dat kan alleen via de
omwegen van tijd, die te kort of te lang kan zijn, en van ruimte die mede afhankelijk is van
omgeving waarin deze mens leeft.
Tijd en ruimte zijn de draaipunten ofwel de scharnieren waardoor het leven gestalte krijgt.
De basisstructuur is een hulpinstrument om het levensverhaal te ordenen en te begrijpen.
In het levensverhaal van de overledene wordt door de nabestaanden de zinvraag gesteld.
Die vraag wordt gesteld vanuit de behoefte om samenhangen in het leven te ontdekken en
antwoorden te geven en te krijgen op de vragen die naar de oorsprong en het einde van het
menselijk bestaan wijzen.
Zoals eerder is opgemerkt kan de mens alleen maar via de omwegen van tijd en ruimte tot
identiteit komen. De naam alleen is niet voldoende omdat die per individu uiteraard
verschillend is. Wel heeft de persoon te maken met tijd en nzimte, omdat hij nu hier is.
Nu als het moment van tijd en hier als moment van ruimte.
De naam is beginpunt en oorsprong van de persoon. In de bidprentjes kunnen we het schema
naam, tijd, ruimte en identiteit herkennen. De naam van de overledene wordt genoemd,
evenals zijn geboorte en overlijdensdatum. Ook worden tijd en ruimte beschreven in termen
zoals die gevonden zijn in het kader van zingeving, met name het onderweg zijn, het einde
van de weg, en continuiteit, maar ook in de acht categorieën en de continuiteits-symbolen
zoals Lifton die gebruikt.

Voorbeelden van onderweg zijn, einde van de weg en continuiteit vinden we in teksten zoals:
- een leven lang plezier in zij n werk
- ons mam heeft haar strijd gestreden
- verlost van alle pijn wensen we haar de eeuwige vrede.
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Voorbeelden van de gevonden acht categorieën zijn:
mooi zijn de herinneringen die blijven
hij heeft gevochten als een leeuw
werkte thuis in de kruidenierswinkel
honden waren zijn grootste hobby
ze is aan haar laatste reis begonnen, terug naar ons pap en mam
onverwacht kwam aan het leven van Wil een einde
zes dagen per week hard werken voor zijn gezin
was graag bezig, zat niet stil

Voorbeelden van continuïteitssymbolen zijn:
- hij was altijd in de weer voor zijn gezin, in dankbare herinnering
- rust in vrede bij de Heer
- de vogels thuis waren zijn liefhebberij
- ik hoop dat je nu je rust gevonden hebt
- je genoot van het leven in al haar pracht

Bidprentjes hebben dus beschrijvende en evaluatieve componenten, het levensverhaal van
de overledene wordt verteld en geplaatst in zijn sociale context.
De aanhefvan een prentje is het levenskapitaal, in de verdere tekst van het bidprentje is het
continuïteitssymbool belangrijk. Het komt steeds terug omdat het correspondeert met de
conditie van ruimte: ze gaat over werk, gezin, naaste.

4.a

Met binnenlijn wordt bedoeld de denkbeeldige lijn die we in het basisschema kunnen
trekken tussen Naam en Identiteit. De naam is een begrip dat verbonden wordt met:
'ik ben...' In dit ik ben is ook een religieuze klank, er is een opdracht in vervat die zijn
wortels heeft in het Ik Ben van Jahwe. De mens moet de waarde van het ik ben, concreet
maken naar het voórbeeld van Ik Ben van Gods naam. In deze naam zit al het goede, al het
menselijke vervat dat in relatie tot de wereld staat. Goedheid, rechtvaardigheid, trouw,
mededogen. Het gaat om de relatie tussen het ik ben als persoon, en het Ik Ben van Jahwe.
Het leven van de mens kent ook een religieuze dimensie, namelijk het verbond van trouw
dat God met de mens sloot. De uiteindelijke werkelijkheid, God, is te vertrouwen en daarom
is de tijd te vernouwen. Leven met God is sterker dan de dood.
In de teksten van bidprentjes komen we deze binnenlijn ook tegen, weliswaar niet altijd
even expliciet geformuleerd, maar toch aanwezig. Deze binnenlijn is bijna in iedere tekst
terug te vinden, want steeds is er sprake van trouw, zich verantwoordelijk voelen voor de
naaste en de eigen omgeving. In de acht categorieën van het vervolgonderzoek vinden we
dat terug in het levensverhaal dat op verschillende manieren verteld wordt en waarin steeds
bewust of onbewust de relatie tussen het ik ben en het Ik Ben, beschreven wordt.
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De relatie die de persoon kan vinden met Ik Ben, is het dynamische principe van de
religieuze identiteit. Religieuze identiteit hangt nauw samen met de sociale omgeving
waarin deze specifieke overledene leefde.
Alle leven op aarde heeft zijn wortels in de schepping zoals God die heeft bedoeld.
Het menselijk leven is een eeuwig verbond tussen God en de mens omdat deze naar Zijn
beeld en gelijkenis is geschapen. Steeds opnieuw probeert de mens deze religieuze context
een plaats te geven opdat het als zodanig ook beleefd kan worden. In de teksten van
bidprentjes vinden we aanknopingspunten waaruit blijkt dat er sprake is van religieuze
identiteit bij de overledene, of tenminste als zodanig door de nabestaanden herkend wordt.
In de eerder genoemde categorieën van het vervolgonderzoek komen we dat tegen.
Veel teksten refereren aan de voornaamste opdracht die God de mensen gegeven heeft:
hebt uw naasten lief gelijk uzelf. Nader uitgewerkt in relatie tot de categorieën wordt het
dan: bij het herinneren gaat het om de mens die iets voor de nabestaanden betekent heeft.
Het vechten tegen de dood geeft aan dat deze mens nog leven wilde om er te zijn voor hen
die hem of haar nodig hebben. Hebben we het over het werk, wil dat zeggen dat er de zorg
was voor de nabestaanden en in zijn hobbies drukte deze mens zijn creativiteit uit, zijn
talenten die hij ook gebruikte voor anderen. Rust in vrede geeft aan dat na alle inspanningen
van het leven er de welverdiende rust mag zijn in het hiernamaals en de rust die hem of
haar toekomt. Meer e~cplicieter vinden we de religieuze identiteit in teksten die een hierna-
maalsverwachting uitdrukken zoals; rust in vrede, terug bij je Schepper, in vrede bij de Heer.

4.3

In de aanhef van de bidprentjes treffen we het levenskapitaal aan. Het levenskapitaal is
de levensvoorwaarde die je meekrijgt op je levensweg. De teksten van de bidprentjes hebben
doorgaans een beschrijvend en evaluatief karakter, het levensverhaal wordt verteld en
geplaatst in zijn sociale context. Van Knippenberg heeft een basisstructuur ontwikkeld die
gebruikt kan worden bij het geestelijk begeleidingsmodel. Ik wil nagaan of dit model ook
toe te passen op de teksten van de bidprentjes.
Naam en de condities van tijd en ruimte zijn de voorwaarden om tot identiteit te komen,
om identiteit te vormen. De naam zegt iets over deze specifieke mens, in dit geval de
overledene.
Het hardop uitspreken van de naam roept bij nabestaanden en allen die hem gekend hebben
een beeld op hoe deze mens er uit zag, maar ook welke relaties er waren met zijn omge-
ving. Alleen het noemen van de naam geeft onvoldoende inzicht om te weten hoe en wie
deze mens was.De naam is een objectieve factor die inhoudelijk niets zegt over het
levensverhaal van de overledene. In 4.a heb ik gezegd dat onder andere de naam het
levenskapitaal is, maar dit is, als er niets mee gedaan wordt, dood kapitaal. Met andere woor-
den: het levenskapitaal moet omgezet worden in een levensverhaal. En daar zijn de condities
van tijd en ruimte noodzakelijk voor. Zij kleuren het levensverhaal, dat bij de geboorte nog
een onbeschreven blad was, en nu, bij de dood volledig ingekleurd en af is. Niets kan er
meer aan toegevoegd of afgehaald worden.
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Nu pas kan het leven van de overledene in een totaalperspectief ervaren en beschreven
worden. Bidprentjes proberen in een notendop het levensverhaal van de overledene
te vertellen.
Kunnen we nu ook in de teksten de hermeneutische circuits terugvinden zoals dat in het
boek Naam en Identiteit beschreven staat? Het scheppingscircuit is het verhaal met God.
Het interne circuit gaat over het verhaal met zichzelf. Het externe circuit is het verhaal door
de nabestaanden en anderen. En het traditiecircuit is het verhaal waarin we de christelijke
overlevering in ontdekken.
Als ik nu naar het eerste circuit, het scheppingscircuit kijk om te zien of er voorbeelden zijn
in de teksten van de bidprentjes dan is dat inderdaad zo. Teksten die dat ondersteunen zijn
bijvoorbeeld: 'nu heeft hij zich aan Hem toevertrouwd, die zich een God van levenden
noemt,' of'en haar bij God weten die rust,vrede en liefde is, tot in eeuwigheid. Amen'.
Het interne circuit is terug te vinden in teksten zoals: 'het zat wel snor', zei je. 'Dit kan ik
en nog beter', 'Het is mij goed zat.'
Het externe circuit vinden we in teksten als: 'ons pap zei altijd: 'Ons Marietje werkt als een
perd', of: 'Geert was de man van het volle glas, en de neus staat naar voren.'
Teksten die verwijzen naar het traditiecircuit zijn: 'een goede reis naar het paradijs' en
'meisje we weten niet waar je bent, maar we hopen dat je nu heel erg gelukkig bent'.

Samenvattend kan gezegd worden dat over teksten van bidprentjes meer te zeggen valt dan
bij oppervlakkige lezing te vermoeden valt. Beginnende bij de vraagstelling 'hoe drukken
mensen de zin van het leven uit in teksten van bidprentjes', zien we dat er kaders van
zingeving in te ontdekken zijn, continuïteitssymbolen een rol spelen, de basisstructuur
van Naam en Identiteit en de hermeneutische circuits aanwezig zijn. Maar vooral hoe
belangrijk het levensverhaal van de overledene is voor de nabestaanden.
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Bijlage i

AchtergrondvariaUelen

Leeftijdsopbouw

Leeftijd Aantal overledenen

o .................IO jaar o
II ................. ao jaar I
aI .................3o jaar 2
31 .................4o jaar I
q.I .................5o jaar 5
51 .................6o jaar Ia
61 ................. ~o jaar a5
~1 .................8o jaar 33
81 ................. ~o jaar aI
~1 en ouder II
De leeftijd niet vermeld 3

Totaal
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Bijlage a

De burgerlijke staat van de overledene

Echtpaar van wie de man als eerste overlijdt 2~

Echtpaar van wie de vrouw als eerste overlijdt r8

Aantal weduwen die overleden zijn 2~

Aantal weduwnaars die overleden zijn 5

Alleenstaanden ir

Niet Uekend of aangegeven 26

Totaal ri4
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Bijlage 3

Vorm en plaats van afscheid

I. Uitvaart in een kerk of kapel met
aansluitend begrafenis op een kerkho 8

a Uitvaart in een kerk of kapel met
aansluitend een crematie 2

3 Crematie 8

4 Alleen een bijzetting

5 IvTiet vernoemd

Totaal

3

93

I14
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Bijlage 4

Wie leidde de uitvaartdienst c.q. crematie in de maand oktober ig~g?

- Crematie met een geestelijke als voorganger ~i

- Crematie met een geestelijk raadsman r

- Crematie met een leek als voorganger 43

- Begrafenis met een geestelijke als voorganger 38

- Begrafenis zonder voorganger 2

54



LITERATUUR

Achterberg, Gerrit (r~88) Verzamelde gedichten. Em.Querido's Uitgeverij B.V. Amsterdam

De Bijbel (r~~8) Willibrordvertaling. KBS. Boxtel Uitgeverij Emmaus-Brugge

Escher, M.C (r~~r. ire druk) Grafiek en tekeningen. Ingeleid door de graficus zelf.

Koninklijke Uitgeverij J.J. Tijl NV., Zwolle

Fromm, Erich (5e druk i973) De gezonde samerileving.

Psychopathologie van democratie en kapitalisme.

Uitgeverij: Erven J. Bijleveld, Utrecht

Heidegger, Martin (r~~j) Sein und Zeit. Max Niemeijer Verlag GmbH 8c Co. KG. Tubingen

Diepen, A.F. Mgr.

Knippenberg van, Tjeu

Kuin, Jolande

(r~ao) Katechismus ofchristelijke leer voor het Bisdom 's-Hertogenbosch

door Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. A.F.Diepen.

Drukkerij: Instituut voor poofstommen te Sint-Michiels-Gestel.

(i~~8) Tussen Naam en Identiteit.

Ontwerp van een model voor geestelijke begeleiding.

Uitgeverij: Kok. Kampen

(i995) Levenservaring en zinvragen. Annalen van het Thijmgenootschap.

Jaargang 83,aflevering i. Uitgeverij: Ambo~Baarn

Levinas, Emmanuel (t~~6) God, de dood en de tijd. Uitgeverij: Ambo~Baarn

Polspoel, A.R.M. (i~8~) Wenen om het verloren ik. Over de verwerking van het verlies van een dierbare

en de hulpverlening aan rouwenden. Uitgeverij: GooiáSticht BV Hilversum

Rawie, Jean Pierre (i~~~) Geleende Tijd. Uitgeverij: Bert Bakker Amsterdam

Tijdschrift voor praktische theologie (r~84 ~5) Uitgeverij: Waanders Uitgevers Zwolle

Szymborska, Wislawa (vierde druk, april i~~~) Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.

Uitgeverij: Meulenhoff Amsterdam.

Vedder, Ben e.a. (r~~a) Zin tussen vraag en aanbod.

Theologische en wijsgerige beschouwingen over zin.

Uitgeverij: Tilburg University Press.

Zaal, wm (r~88) Verzamelde gedichten. Em. Querido's Uitgeverij. BV. Amsterdam

55



I I I NÍ~~ ~I YNÍÍIÍ~~N I RAM~R I V


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59

