special Begraven of Cremeren
tekst: Ineke Koedam

Over spirituele aspecten bij het uitvaren
De Wet op de Lijkbezorging regelt wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. De één kiest
voor crematie, de ander hecht er aan begraven te worden, vaak ingegeven door traditie of religie. Wat
gebeurt er op zielsniveau als wij sterven en heeft dat consequenties voor de wijze van uitvaren?

I

n onze westerse wereld wortelen historisch gezien
de dood en alles wat daarmee samenhangt in het
christelijke geloof. Of we kiezen voor begraven of
cremeren wordt traditiegetrouw ingegeven door
onze verwachtingen na het sterven. De Bijbel leert
ons dat alle graven weer open zullen gaan en begraven is in de Bijbel dan ook de gebruikelijke vorm
van uitvaren. ‘Want gij zijt stof, en gij zult tot stof
wederkeren’. In de Bijbel wordt het aardse lichaam
gezien als een geschenk van God en een tempel van
zijn heilige geest. Dat aardse lichaam kent een einde
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en gelovigen zullen, al dan niet bewust, nog vaak
kiezen voor een begrafenis omdat immers bij de wederkomst van Jezus Christus alle graven opengaan.

Schande en oneer
De oorsprong van cremeren vinden wij bij de heidense en niet-joodse stromingen. Lange tijd drukte
crematie schande en oneer uit, maar door de bevolkingsgroei ontstond er al in de zeventiende eeuw
een nijpend ruimtegebrek. Werd er aanvankelijk begraven in de kerk, door onhygiënische omstandig-

heden werd langzaam maar zeker overgegaan tot
het aanleggen van begraafplaatsen buiten de bebouwde kom. Met deze ontwikkeling groeide tegelijkertijd de interesse voor cremeren. Het waren
vooral medici en wetenschappers die pleitten voor
lijkverbranding vanwege besmettelijke ziekten die
in de overbevolkte steden snel om zich heen grepen.

De angst voor schijndood
Aan het eind van de achttiende eeuw leefde er een
sterke angst voor schijndood. Die angst was allerminst onterecht. Door de uitbraak van epidemieën,
waarin men zich haastte besmettelijke lijken uit de
stad te halen, werden mensen soms doodverklaard
terwijl ze dat niet waren. In de Wet op de Lijkbezorging van 1869 werd ingespeeld op de angst om levend te worden begraven door het instellen van een
termijn van 36 uur tussen overlijden en begraven. In
Nederland moet de uitvaart minimaal 36 uur en
maximaal 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden. De tijd kan worden verkort dan wel verlengd
maar daarvoor is een uitspraak van de officier van
justitie nodig.
Steeds vaker wordt gevoelsmatig in plaats vanuit
traditie gekozen voor begraven of cremeren. Maakt
het uit waarvoor we kiezen? Wat weten we van het
stervensproces?

Referentiekaders
De grote Abrahamitische religies1 laten niet veel
meer los over wat er tijdens het sterven gebeurt dan
dat de ziel het lichaam verlaat. Anders ligt dat bij
hun mystieke stromingen. Daar is veel kennis en
wijsheid te vinden over het wezen van de mens, de
ziel, de geest en hoe een stervensproces verloopt.
Het esoterisch en gnostisch gedachtegoed belicht de
verborgen aspecten van het christendom, zoals de
kabbala dat doet voor het Jodendom, en het soefisme voor de islam. Op tal van punten vinden deze
zienswijzen elkaar, op andere punten lijken zij uiteen te lopen, maar in essentie gaat het over hetzelfde. Het is goed om te beseffen dat het hier om
referentiekaders gaat, om zienswijzen die als model
de werkelijkheid beschrijven, maar de werkelijkheid
nooit kunnen zijn. Het enige wat we kunnen doen
is ons ertoe te verhouden en te verkennen of het al
dan niet een diepere laag in ons raakt. Ook de antroposofie, de door Rudolf Steiner ontwikkelde
geesteswetenschap, beschrijft nauwkeurig wat er tijdens het sterven gebeurt. Verder hebben de oosterse
tradities een rijke cultuur als het gaat om de reis
door en het verblijf na de dood. Inmiddels zijn veel
oosterse invloeden naar het Westen overgewaaid.

Fijnstoffelijk lichaam
Volgens esoterische stromingen bezit de ziel niet alleen een fysiek lichaam maar ook een ijler, fijnstoffelijk lichaam. Dit fijnstoffelijk lichaam fungeert als
de verbinding tussen lichaam en ziel. Over deze verhouding van de ziel tot het lichaam wordt al gesproken in de vroegste spirituele teksten uit India,
Egypte en van de oude Grieken. In alle tijden en culturen treffen we kennis aan over de ziel die een
zichtbaar, stoffelijk lichaam heeft en een onzichtbaar,
fijnstoffelijk lichaam dat onvergankelijk is en zich na
de fysieke dood losmaakt. Dit fijnstoffelijke lichaam
kennen we bijvoorbeeld als pneuma (Aristoteles),
Ka (Egypte) en aura (new age). De verschillende lichamen zijn met elkaar verbonden door het zilveren
koord, ook wel het fluïdumkoord genoemd. Tijdens
de slaap kunnen we via dit koord tijdelijk in de onstoffelijke wereld verkeren. Met dit rekbare koord

Sterven is een bij uitstek persoonlijke belevenis,
gekleurd door eigen ervaringen, overtuigingen
en cultuur. Daarmee wordt ook de keuze voor
cremeren of begraven ingegeven
komen we altijd weer terug in ons fysieke lichaam.
Wanneer we sterven zal dit koord verbreken op het
moment dat het onthechtingsproces van het onstoffelijke zielenlichaam volledig heeft plaats gevonden.
Net zoals we bij de geboorte op aarde onze navelstreng niet meer nodig hebben, zo lost het zilveren
koord op bij onze geboorte in de geestelijke wereld.
Dit proces kan dagen in beslag nemen. Hoewel som-
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migen van ons daar misschien iets van gewaarworden, onttrekt dát wat de gestorvene doormaakt zich
doorgaans aan onze waarneming. Uit wijsheid tradities, die onder meer gebaseerd zijn op helderziende waarnemingen, is echter bekend dat
herinneringsbeelden vrijkomen en zich als een panorama aan de gestorvene voordoen voordat ze in
de algemene ether, de kosmos, oplossen. Dit staat
bekend als de levensschouw of de terugblik waarvan ook mensen die een bijna-doodervaring doormaakten getuigen. Dat dit proces tijd neemt, zien we
eveneens terug in de elementenleer.

De vijf elementen
Het natuurlijke proces van het fysieke sterven kan
langzaam verlopen, maar zich ook binnen enkele
uren voltrekken. Net zoals we in de moederschoot
worden gevormd uit en door de elementen aarde,
water, vuur en lucht, zo verlaten deze ons een voor
een tijdens het stervensproces. Het (vijfde) element
ether speelt een speciale rol. Sterven lijkt een proces
te zijn van langzaam maar zeker onthechten van de
aarde. Deze benadering van het stervensproces, het
terugtrekken van de elementen, komt voort uit het
boeddhisme, maar vinden we ook in veel andere
oude tradities terug. Er wordt gezegd dat alles is opgebouwd uit vijf elementen. Vier van de vijf kennen
we allemaal: aarde, water, vuur en lucht. Het vijfde,
ether, is minder bekend. De Grieken geloofden ook
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al in dat vijfde element. De elementen aarde, water,
vuur en lucht waren voor de mensen, het vijfde element ether was voor de goden. Dit element was zo
verfijnd, dat kon geen sterveling bereiken. Er lijkt
zoiets als een hiërarchie van de elementen te bestaan: van grof naar fijn. Het aarde-element is hard,
onbeweeglijk en grof. Het waterelement is wat subtieler, vloeibaar en flexibel. Vuur is nog fijner en zonder vaste vorm. Het luchtelement is nog weer fijner,
beweeglijker en onvoorspelbaar.

Goddelijk licht
En dan komt het element ether, het allerfijnste element, ijl, onzichtbaar, abstract, zonder vorm en zonder grenzen. Het vertegenwoordigt stilte, vrede,
ruimte. De soefitraditie beschrijft het scheppingsverhaal als de Geest van God die er eerst was, de Adem
van God, HU. Deze oerklank van de schepping trok
zich als het ware samen en concentreerde zich op
één punt tot Goddelijk licht. Dat Goddelijke licht
wordt NUR genoemd en wordt uitgelegd als ether.
Misschien is het wel het beste antwoord op de vraag
wat het etherelement is: het is Goddelijk licht, Geest
van God, Leven. Dát wat ons levend maakt, wat ons
bezielt.

Onthechten van de aarde
Sterven is een bij uitstek persoonlijke belevenis, gekleurd door eigen ervaringen, overtuigingen en cul-

tuur. Daarmee wordt ook de keuze voor cremeren
of begraven ingegeven. Specifieke aanwijzingen,
zoals bijzondere bewustzijnservaringen, veranderend gedrag en taalgebruik maken ons erop attent
dat ziekte of ouderdom overgaan in een voorbereiding op de dood. In dit proces kunnen we het terugtrekken van de elementen waarnemen. Als eerste
verdwijnt het element aarde, met verlies aan gewicht, lichaamskracht en materie tot gevolg. De
energie loopt terug. Daarna verdwijnt het element
water: het lichaam droogt uit. Er ontstaat verlies aan
controle over de lichaamsvochten met als gevolg incontinentie, overmatig zweten, loopneus en loopoor.
Vervolgens verdwijnt het element vuur. Mensen krijgen het koud. Dit begint bij de uiteinden van het lichaam: de handen, voeten, oren en neus. De organen
drogen uit en de warmte trekt zich terug in de richting van het hart. En uiteindelijk geeft het element
lucht het op. De adem wordt oppervlakkiger en er
kan sprake zijn van benauwdheid, totdat uiteindelijk de adem stopt. Het is indrukwekkend om mee
te maken en te zien hoe de materie daadwerkelijk
wordt ontbonden: het onthechten van de aarde.

kou. Anderen herkennen het gevoel dat een gestorvene er op enig moment niet meer is. Het terugtrekken en oplossen van alle subtiele energieën vraagt,
zoals we al zagen, tijd en horen wat mij betreft bij
het sterven en daarmee bij de biografie, de levensloop van de mens.

Hoe nu uitvaren?
Het bijzondere is dat de 36 uur termijn die dateert
uit de Wet op de Lijkbezorging van 1869 overeenkomt met wat we uit esoterische tradities weten omtrent sterven. Werd deze termijn aanvankelijk
vastgesteld om te waarborgen dat men de laatste
adem had uitgeblazen, het geeft de gestorvene óók
de tijd om in spiritueel opzicht af te reizen naar de
onstoffelijke wereld. De vraag doet zich voor of de
keuze voor begraven of cremeren na een volledig
sterfbed uitmaakt en consequenties heeft voor de
ziel die het betreft. Doorslaggevend in onze keuze
van uitvaren zal de eigen visie zijn op de dood en
wat wij innerlijk voor waar houden.
1) Een gezamenlijke benaming voor een aantal verwante monotheïstische religies, in hoofdzaak het Jodendom, christendom en

Vervolgens is er de subtielere energie die oplost, het
element ether. Minder zichtbaar voor de ongeoefende zintuigen, maar sommigen ervaren bij de
overgang van een naaste een gevoel van diepe
vrede, uitzinnige vreugde of juist onvoorstelbare

islam.
Bron: Een andere kijk op orgaandonatie. Verkenningen van het
stervensproces. AnkhHermes oktober 2014. ISBN:
9789020211382
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