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Afscheidsrituelen in 
tijden van corona
Joanna Wojtkowiak en Esli Jongen

DE MENS IS EEN ZINGEVEND WEZEN. Vele den-
kers hebben zich met de vraag bezigge-
houden hoe mensen in kritieke omstan-

digheden reageren op ervaringen, wanneer de 
vanzelfsprekendheid van het leven wordt onder-
broken. 

De Zwitserse psycholoog Viktor Frankl (1959) 
is misschien de meest bekende auteur die met 
zijn wil-tot-zin beschrijft hoe mensen in on-
menselijke omstandigheden, zoals een concen-
tratiekamp, overleefden door zin te behouden. 
Breukervaringen ontstaan, zo schrijft de Ameri-
kaanse antropoloog Clifford Geertz (1973),  wan-
neer mensen te maken krijgen met een situatie 
die zij niet begrijpen, niet kunnen toelaten of 
niet meer uithouden, zoals bij lijden. 

De huidige coronacrisis kan worden beschouwd 
als een mondiale collectieve breukervaring. Het 
dagelijks leven wordt sterk beïnvloed en beperkt, 
veel mensen raken hun baan en existentie kwijt, 
sociale contacten zijn tot een minimum gere-
duceerd en alle zorgverleners en naasten die te 
maken krijgen met ziekte en overlijden door het 
virus, worden met de grenzen van het eigen uit-
houdingsvermogen geconfronteerd. De dood is 
nu elke dag aanwezig. 

Geertz (1973) beargumenteert dat mensen als re-
actie op breukervaringen verwijzen naar symbo-
lische zingevingssystemen die te vinden zijn in 
religies en levensbeschouwingen. Rituelen zijn 

als meest kenmerkende symbolische uitingen 
van zin te vinden binnen verschillende culturen. 
Ze doorbreken de alledaagse routine en creëren 
een speciaal moment van bezinning, waarbij 
stilgestaan wordt bij een gebeurtenis (zoals een 
overlijden). Vooral bij overlijden zijn rituelen van 
grote betekenis, omdat de dood tot een van de 
meest ongrijpbare breukervaringen behoort. De 
dood doorbreekt onomkeerbaar de relatie met 
een dierbare persoon. Wanneer betrokkenen niet 
aanwezig kunnen zijn bij het overlijden of geen 
afscheid kunnen nemen, wordt het zich verhou-
den tot de dood nog moeilijker. Geestelijk ver-
zorgers wordt gevraagd om op zulke momenten 
steun te bieden, maar komen ook voor uitdagin-
gen te staan, wanneer onderling contact beperkt 
of onmogelijk is, zoals ten gevolge van de maat-
regelen in verband met de coronacrisis. 

In dit artikel gaan wij in op de rol en betekenis 
van afscheidsrituelen in tijden van corona. De 
vraag die wij hierbij zullen behandelen is: hoe 
kunnen afscheidsrituelen worden vormgegeven 
in crisistijden, zoals de coronacrisis? Allereerst 
geven wij een korte inleiding in de vorm en func-
tie van afscheidsrituelen in het algemeen. Daar-
na gaan we in op de uitdagingen bij het uitvoe-
ren van rituelen in crisistijden zoals de huidige. 
Ten derde bespreken wij aan de hand van voor-
beelden (VGVZ, 2020) hoe geestelijk verzorgers 
rituelen kunnen aanpassen aan de beperkende 
maatregelen. We besluiten deze bijdrage met en-
kele trends en de verschillen tussen rituelen in 
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scheid nemen van het leven en de dierbare. De 
uitvaart is het collectieve moment waarop de 
overledene symbolisch en fysiek wordt getrans-
formeerd van de sociale status ‘levend’ naar 
‘dood’ (Janssen & Verheggen, 1997). De persoon 
wordt geëerd en het leven wordt gevierd. Het  
lichaam vindt de laatste (in sommige culturen 
tijdelijk laatste) rustplaats en de nabestaanden 
komen samen om afscheid te nemen van de per-
soon. Tijdens een herdenking wordt de overle-
den persoon juist tijdelijk teruggehaald naar de 
wereld van de levenden. Hier staat de verbinding 
met de overledene centraal: hoe kunnen wij de 
relatie met de dode in stand houden? 

Rituelen zijn onderdeel van het individuele en 
collectieve rouwproces (Romanoff & Terenzio, 
1998). Zij dragen bij aan het rouwen. Met name 
de uitvaart blijkt een belangrijk onderdeel van 

De coronacrisis kan 
worden beschouwd als 
een mondiale collectieve 
breukervaring

coronatijden en status-quorituelen. Ook de rol 
en taken van geestelijk verzorgers komen hierbij 
aan de orde. 

Vorm en functie van afscheids-rituelen 
Rituelen zijn specifieke culturele manieren om 
met levensgebeurtenissen om te gaan. Het zijn 
min of meer voorgeschreven handelingen, waar-
bij de zintuigen worden aangesproken door aan-
dacht, stilte, beweging, beelden en klanken. 
Door de lichamelijke input en aandacht in een 
ritueel wordt de verbeelding aangesproken en 
worden emoties opgeroepen en gekanaliseerd. 
Rituele elementen worden met zorg en op een 
esthetische, niet-alledaagse manier gebruikt 
(Wojtkowiak, 2018). 

Sterven, dood en rouw worden door tijden en 
culturen heen met (soms uitbundige) rituelen 
omgeven. Dat mensen rituelen ontwikkelen als 
reactie op de dood is universeel, maar de manier 
waarop dat gebeurt is zeer verschillend (Hertz, 
1960). Wat is de functie van afscheidsrituelen, 
zoals aan het sterfbed, bij een uitvaart of herden-
king? Op de eerste plaats hebben de drie vormen 
telkens een iets andere nadruk. Rituelen aan het 
sterfbed zijn vooral gericht op het loslaten en af-
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betekenissen (zoals liefde en dankbaarheid) die 
over levensbeschouwingen heen betekenisvol 
zijn. Een ritueel is echter meer dan de som van 
rituele elementen. De wijze waarop een ritueel 
wordt verzorgd, ofwel de performance, is net zo 
belangrijk. Het vraagt om een moment van be-
zinning bij de voorganger of begeleider: kan de-
ze het ritueel op een geloofwaardige en integere 
wijze verzorgen? 

In de handreiking Afscheidsrituelen in tijden van 
COVID-19 van de VGVZ hebben wij ingezonden 
rituelen van geestelijk verzorgers gebundeld 
en beschreven (VGVZ, 2020). De meest voorko-
mende kenmerken van zo’n ritueel aan het ziek-
bed hebben wij daarbij samengevat. Een ritueel 
wordt samengesteld uit diverse opeenvolgen-
de elementen, afgewisseld met momenten van 
stilte. De inhoud van het ritueel wordt zoveel 
mogelijk afgestemd op de identiteit en levens-
overtuiging van de zieke. Op een afgesproken 
moment gaan de ritueel begeleider en eventue-
le naaste(n) om het bed staan. De begeleider ver-
telt de reden van samenkomst: het afscheid ne-
men. Het ritueel wordt verder opgebouwd uit 
verschillende van tevoren gekozen elementen. 
Er is ruimte voor symboliek, zoals het aansteken 
van een kaars, het laten zien van een betekenis-
vol voorwerp of het delen van herinneringen. Er 
kan aandacht uitgaan naar betekenisvolle mo-
menten uit iemands levensverhaal. Er kan mu-
ziek worden afgespeeld of de aanwezigen kun-
nen samen een lied zingen. Het midden van een 
ritueel kan bestaan uit een handeling, zoals een 
zegen, zalving of universele vorm van dankzeg-
ging aan het lichaam en het leven. Er is ruim-
te voor het voordragen van teksten, zoals een 
gedicht, verhaal, lezing of een tekst uit een hei-
lig geschrift. Voor religieuze mensen zal het ge-
bed een belangrijk onderdeel vormen van het af-
scheidsritueel. 

Hoe kun je zorg en steun 
bieden, wanneer je weinig 
tijd hebt en de fysieke 
contacten beperkt zijn?

het besef en verwerkingsproces dat de overledene  
er daadwerkelijk niet meer is. Wanneer nabe-
staanden geen afscheid hebben kunnen nemen 
van de dierbare of niet de mogelijkheid hebben 
om een uitvaart te plannen en te laten plaats-
vinden, kan het rouwproces stagneren (Singg, 
2009). Juist de transformatie van leven naar dood 
is – hoe pijnlijk ook – een essentieel onderdeel 
van het rouwproces. Tijdens de uitvaart kan stil-
gestaan worden bij het leven van de dierbare 
en, in het geval van religieuze rituelen, de over-
gang naar een ander leven. Als dit niet mogelijk 
is, blijft de dood onwerkelijk: het bericht dat de 
dierbare is overleden is er, maar de tastbare con-
frontatie (zoals met het overleden lichaam of de 
kist) blijft uit. Voor nabestaanden is het erg pijn-
lijk dat men niet de laatste eer kan verzorgen; na-
bestaanden geven aan dat de dierbare ‘dit niet 
heeft verdiend’.1 De uitvaart is een sociaal ritu-
eel: de dierbare wordt niet individueel herin-
nerd, maar in een collectief. De aanwezigheid 
van andere dierbaren helpt bij de transformeren-
de functie van de uitvaart. Er zijn getuigen dat de 
dood daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

Afscheidsrituelen aan het ziekbed 
Op crisismomenten als de coronacrisis zijn de 
gebruikelijke rituelen ineens niet meer vanzelf-
sprekend. Patiënten die in instellingen verblij-
ven, kunnen vaak geen afscheid nemen van hun 
dierbaren door de maatregelen of het snelle ver-
loop van de ziekte. Het niet kunnen zien van de 
dierbare op het sterfbed kan zelfs als trauma-
tisch worden ervaren.2 Bovendien is er niet altijd 
een geestelijk verzorger van de eigen levensbe-
schouwing beschikbaar om een afscheidsritueel 
te verzorgen. Geestelijk verzorgers en andere 
zorgverleners worden daarnaast geconfronteerd 
met een eenzaam ziek- of sterfbed. Juist op de-
ze momenten is er vraag naar rituelen die men-
sen een gevoel van verbondenheid geven en een 
waardig afscheid bieden, passend bij de eigen le-
vensbeschouwing. Wanneer het niet (tijdig) lukt 
om een ritueel passend bij de levensbeschou-
wing in te zetten, kan er in overleg met de zieke 
en/of naasten worden gekozen voor een univer-
seel ritueel. 

Er zijn bepaalde rituele elementen (zoals licht, 
stilte of een gedicht) en bepaalde symbolen en 
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opsturen. In het ritueel wordt een moment stil-
gestaan bij de persoon en het symbool dat hij of 
zij heeft ingestuurd. 

Een andere wijze om op afstand stil te staan bij 
het bijzondere moment van een ritueel, is door 
op een afgesproken tijdstip vanuit huis een ritu-
ele handeling uit te voeren. Bijvoorbeeld door 
naar een specifiek muziekstuk te luisteren, te 
bidden of smeekbedes op te zeggen, een kaars te 
branden, een herinneringsobject op tafel te zet-
ten, een (biologisch afbreekbare) wensballon op 
te laten of te water te laten gaan of samen te 
proosten met een bijpassend drankje (en hapje). 
Een andere mogelijkheid is het verzorgen van 
‘een omgekeerd ritueel’ voor een zieke, sterven-
de of overleden persoon. De naasten staan tij-
dens een ritueel vanuit huis stil bij hun dierbare, 

Het volgende voorbeeld van een universeel ritu-
eel bij (eenzaam) overlijden is afkomstig van Loes 
Berkhout en Jesse Gruiters van de Dienst Levens-
oriëntatie van UMC Utrecht (2020). 

We staan hier omdat we afscheid willen nemen van de-
ze mens: [naam]. Afscheid van dit lichaam, dat u heeft 
gediend tijdens uw leven. Afscheid van de stem waar-
mee u zich liet horen, afscheid van de ogen waarmee u 
de wereld kon bezien en die uw gedachten en emoties 
kenbaar maakten. Afscheid van de handen waarmee u 
zoveel hebt gegeven, afscheid van de voeten die u heb-
ben gedragen op uw reis door de wereld. We hadden 
hier graag niet zo gestaan. We zijn verdrietig en versla-
gen, we hadden u een ander afscheid gegund. Maar in 
deze ingewikkelde tijd, die maakt dat uw naasten hier 
niet kunnen zijn zoals zij zouden willen, zeggen we: 
dank u wel dat u er was. Dank dat we de intimiteit van 
dit zo kwetsbare deel van uw leven mochten meemaken. 

U heeft uw steentje bijgedragen aan dit bestaan. An-
deren zullen hier weer op voortbouwen. We staan hier 
met een tastbaar symbool: twee stenen, onvergankelijk 
als de liefde. Eén steen geven we u mee, als u weggaat 
van hier. Om teruggegeven te worden aan wat we aar-
de zouden kunnen noemen. Eén steen geven we aan uw 
naasten, teken van herinnering aan u. Twee stenen, sa-
men deel van een groter geheel. Omdat u altijd een on-
misbaar onderdeel blijft van de keten.

Aanpassing van bestaande rituelen en 
afscheid 
Het contact tussen de zieke, stervende of over-
leden persoon en de naasten wordt door de be-
perkende maatregelen van de pandemie door-
broken. Het vraagt creativiteit om bestaande 
rituelen aan te passen op een zodanige wijze, dat 
mensen zich op afstand met elkaar verbonden 
voelen. Bij ziekte, sterven, uitvaart of herdenking 
kan bijvoorbeeld één persoon fysiek aanwezig 
zijn bij het ritueel en dat moment via een confe-
rencecall (zoals Skype, Zoom of FaceTime) delen 
met naasten. Deze kunnen hun naam noemen 
of een boodschap met hun dierbare delen, om te 
laten horen dat zij het ritueel volgen. Het ritu-
eel kan nadien gedeeld worden op beeldmateri-
aal (foto’s of video) of via het opsturen van een 
toespraak, gedicht of andere uitgesproken tekst. 
Naasten die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen 
een briefkaart, foto, tekening of klein symbool 



12 Tijdschrift Geestelijke Verzorging | jaargang 23 | nr 98

rouwen in een sociale context (zoals tijdens de 
uitvaart) brengt, naast het verdriet van het (plot-
selinge) overlijden, nog meer pijn met zich mee. 
De uitvaart draagt bij aan het besef dat de dier-
bare er niet meer is en aan het op gang brengen 
van het rouwproces. Het bewijzen van de laatste 
eer is in deze omstandigheden vaak niet moge-
lijk. Nabestaanden zijn alleen met hun verdriet. 
De dood wordt juist omgeven met sociale ritue-
len omdat op crisismomenten mensen op zoek 
gaan naar verbondenheid. Rituelen dragen juist 
bij aan deze verbondenheid. Dit wordt door de 
coronamaatregelen beperkt of helemaal onmo-
gelijk. 

Er wordt gezocht naar alternatieve vormen van 
verbinding, door het delen van herinneringen, 
foto’s en symbolen via digitale media. De zintui-
gelijke ervaring wordt door het houden van ri-
tuelen op afstand beperkt tot een beeldscherm. 
Toch kan ook dit betekenisvol zijn. Vooral wan-
neer dit moment tot iets speciaals wordt ge-
maakt (ook thuis) en met anderen wordt gedeeld 
of wanneer de uitvaart live wordt uitgezonden. 
De menselijke verbeelding is een krachtig instru-
ment en mensen kunnen zich ook op afstand in-
leven en meevoelen. Het ritueel biedt hiervoor 
een kader. De emoties die tijdens het ritueel wor-
den ervaren zijn echt en authentiek. 

Rituelen worden uitgesteld, zoals een uitvaart of 
herdenking. Soms vindt de uitvaart wel plaats in 
besloten kring en kunnen nabestaanden op een 
later moment een collectieve herdenking orga-
niseren, waarin de uitvaart wordt ‘ingehaald’. 
Daarnaast worden er thuisrituelen of thuisher-
denkingen gehouden, zoals tijdens een uitvaart 
in besloten kring. Er zal begeleiding van naasten 
nodig zijn in het omgaan met de dood als breuk-
ervaring, zeker wanneer er niet teruggevallen 
kan worden op herkenbare rituelen. Crisistijden 
zoals de huidige vragen van geestelijk verzorgers 
improvisatievermogen, creativiteit en verbeel-
ding. 

Wij hebben gezien dat afscheidsrituelen in de-
ze coronatijden universeel, over levensbeschou-
welijke grenzen heen, worden aangeboden. Dit 
zal zeker niet voor iedereen wenselijk zijn, maar 
wij zien dat door de nood en vanwege tijdge-

met inachtneming van de RIVM-voorschriften 
voor contact. Belangrijk bij zulke thuisrituelen is 
dat de gebeurtenis wordt gepland, er tijd voor 
wordt vrijgemaakt en er tijdens het ritueel geen 
onderbrekingen zijn. Er moet rust zijn om de 
aandacht op het ritueel te kunnen richten. Zoals 
gezegd, doorbreken rituelen de dagelijkse orde; 
dit geschiedt door de manier waarop ze worden 
uitgevoerd.

Er kunnen, indien mogelijk, verbindingen wor-
den gelegd tussen de uitvaart en een later her-
denkingsmoment, door een fysiek symbool, ob-
ject of voorwerp te kiezen (bijvoorbeeld iets wat 
kenmerkend is voor de overledene) dat tijdens de 
uitvaart op de kist wordt gelegd en dat bij de her-
denking na opheffing van de coronamaatregelen 
kan terugkomen. Er kunnen tijdens deze herden-
king foto’s worden gedeeld uit de laatste levens-
fase, het ziekbed en de besloten uitvaart. 

Condoleren in tijden van corona gaat ook moei-
lijk, omdat mensen elkaar geen hand mogen ge-
ven. Een knuffel onder naasten die niet tot het-
zelfde huishouden behoren is tijdens de besloten 
uitvaart eveneens verboden. Voor geestelijk ver-
zorgers en andere zorgverleners zijn er alterna-
tieven, zoals een kleine buiging of het leggen 
van je hand op je hart (VGVZ, 2020). Het beperkte  
lichamelijke contact onder mensen maakt de fa-
se van afscheid en rouw extra eenzaam; het to-
nen van medeleven met naasten is daarom des 
te meer van belang. Er kan worden gekozen voor 
het versturen van een rouwkaart vanuit de in-
stelling waar de persoon is overleden. Nabestaan-
den waarderen zulke gebaren zeer, blijkt uit on-
derzoek (Hottensen, 2013). 

Tot besluit
In deze bijdrage hebben wij enkele voorbeelden 
beschreven van afscheidsrituelen in crisistijden, 
zoals de huidige coronacrisis. Geen afscheid kun-
nen nemen van een dierbare en niet kunnen 

Het vraagt creativiteit om 
bestaande rituelen aan te 
passen
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in de manier waarop ze worden uitgevoerd. Wij 
hopen met dit artikel te kunnen bijdragen aan 
het gesprek over de betekenis van rituelen in cri-
sistijden en de omgang met collectieve breuk- 
ervaringen. 
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overleden-aan-corona.html1973.

2.  Zie https://nos.nl/artikel/2329533-slachtofferhulp-gaat-
familie-ic-patienten-begeleiden.html.

brek juist nog meer wordt gezocht naar gemeen-
schappelijke en verbindende kaders. Het hier ge-
bruikte begrip ‘universeel ritueel’ is ingewikkeld 
en roept vragen op: kan er wel zoiets bestaan 
als een ritueel voor iedereen? Rituelen zijn toch 
juist diep ingebed in een cultuur of levensbe-
schouwing? Onze zoektocht naar rituelen in de 
coronacrisis laat zien dat de term ‘universele ri-
tuelen’ opkomt wanneer mensen terechtkomen 
in een crisissituatie. De snelheid en beperkingen 
van de pandemie dwingen patiënten, naasten en 
geestelijk verzorgers om te improviseren en op 
korte termijn oplossingen te vinden.

Geestelijk verzorgers komen door de coronacri-
sis voor uitdagingen te staan: hoe kun je zorg 
en steun bieden, wanneer je weinig tijd hebt en 
de fysieke contacten zo beperkt zijn? De hier be-
schreven alternatieve rituelen aan het ziekbed 
of na het overlijden zijn creatieve oplossingen. 
Geestelijk verzorgers zijn experts op het gebied 
van zingeving, en rituelen bieden een kader voor 
zingeving, juist op momenten wanneer woor-
den ontbreken of tekortschieten. Geestelijk ver-
zorgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
in het proces van afscheid en rouw door het aan-
reiken van rituelen. De geestelijk verzorger kan 
naasten begeleiden door (thuis)rituelen aan te 
dragen, maar ook door het opzetten van ritue-
len binnen de eigen instelling, zoals een terugko-
mende herdenking van overleden cliënten. Het 
is ook voor zorgverleners een zware tijd waarin 
er vaak weinig ruimte is voor stilstaan bij collec-
tief verlies en verdriet. Er is nieuw ritueel reper-
toire in ontwikkeling (VGVZ, 2020). Geestelijk 
verzorgers kunnen hieruit putten en rituelen 
zelf (verder) ontwikkelen en anderen handvaten 
bieden om rituelen zelf te kunnen uitvoeren.

De kern van het aanbieden van afscheidsritue-
len op crisismomenten is het goed afstemmen 
en aanvoelen waar behoefte aan is. Bij het uitvoe-
ren van het ritueel is het van groot belang dat de 
ritueel begeleider rustig praat en de tijd neemt 
voor het ritueel. Rituelen vertragen het dagelijk-
se leven en dit moet ook tot uitdrukking komen 


