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LEZING | MARTIN HOONDERT 

 

De muzikale omgang met de dood: 
een kort historisch overzicht 

 

Houdingen ten opzichte van de dood 

D 

Z



 

(1) De getemde dood 

(2) Mijn dood 

Als de nacht te eenzaam is geweest 
en de weg te lang 
en je denkt dat liefde alleen 
voor de gelukkige en de sterke is 
Onthoud gewoon dat in de winter diep on-
der de sneeuw 
het zaad ligt 
dat met de liefde van de zon 
in de lente 
een roos wordt 

 

D 

I 



 

(3) Jouw dood 

Ik moet nu alleen 
En houd me vast als het nodig is 
In gedachten en ik zoek je 
in alles om me heen 
maar al denk ik soms 
dat het zo beter is 
Kan ik het niet helpen 
Dat ik je soms mis 

(4) De verboden dood 

Omgang met de dood in de 21e eeuw 

I 

I 

A 



 

Noten 

̀

 
 
 

Over de auteur 

 

http://www.rug.nl/news-and-events/people-perspectives/opinie/2010/opinie36_2010
http://sk.sagepub.com/reference/death/n6.xml
https://www.totzover.nl/media/filer_public/42/e8/42e88656-4bc2-4dbb-94b8-cb03c574643b/funeraire_academie_tekst_1_paul_post_2018.pdf
https://www.totzover.nl/media/filer_public/42/e8/42e88656-4bc2-4dbb-94b8-cb03c574643b/funeraire_academie_tekst_1_paul_post_2018.pdf


LEZING | ARNO VAN DER HOEVEN 

 

U vraagt, wij draaien? 
Hoe popmuziek een plek kreeg in de uitvaarthitlijsten 

Inleiding: de popmuziek wordt volwassen 

P 



 

 

De dood in de popmuziek 

Ik hoef geen speech 
Ik hoef geen bloemen 
Gooi drank en drugs over mijn kist 
Alles wat ik wou in het leven was dit 
Fack it

H



 

 

En als de klok luidt,  
bouw dan een mooi feest voor mij 
Zo eentje, die door gaat,  
door gaat voor altijd 
Mocht ik heen gaan, ergens,  
treur dan niet om mij 
Maar proost op het leven,  
en treur niet om mij

Popmuziek en de omgang met de dood 

 

D 

Mensen ontlenen steun aan muziek 
omdat het emoties vat die vaak moei-

lijk in woorden zijn uit te drukken 



 

 

Conclusies: werkt popmuziek verbindend bij uitvaarten?19 

P 



 

 

Noten 
 

https://www.uitvaartinformatie.nl/info/nieuws/archief2004/nieuws2004week40.htm
https://www.volkskrant.nl/archief/persbericht~a721079/
https://en.wikipedia.org/wiki/27_Club
http://www.blabbermouth.net/news/hetfield-trujillo-has-written-more-on-new-metallica-album-than-newsted-had-in-14-years
http://www.blabbermouth.net/news/hetfield-trujillo-has-written-more-on-new-metallica-album-than-newsted-had-in-14-years
https://jop.nl/werkvormen/geloofsgesprek-over-lied-kind-van-de-duivel
https://vimeo.com/174957219


 

 

                                                                                                                                                                                     



LEZING | JANIEKE BRUIN-MOLLENHORST 

 

De functie van muziek bij uitvaarten: 
voor(bij) het persoonlijke1 

Muziek in de persoonlijke uitvaart 

Persoonlijk, maar niet uniek? 

D 

I 



 

 

Muzikaal eerbetoon 

T 

Tip: Vertel waarom muziek belangrijk 
is voor de familie. 



 

 

Persoonlijke muziek samen met persoonlijke beelden 

Songteksten 

N 

H 

Tip: Is een muziekstuk erg belangrijk? 
Laat dan geen foto’s zien tijdens de 

muziek 



 

 

Muziek en emotie 

I 

Tip: Geef een publieke toelichting 
wanneer de tekst van een muziekstuk 

vragen oproept 



 

 

Tot slot 

 
 
 
Noten 

 
 

Over de auteur 

 

I 
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