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ZWEVEND TUSSEN HEMEL EN AARDE 

een gesprek met Richard de Visser over avondwakes in Sint-Oedenrode 

 
Voormalig eindredacteur van het 'Magazine voor Basisvorming', cursusleider 

tijdens bijeenkomsten in het kader van personeelsmanagement, uitvoerder van 

verschillende projecten op het terrein van intercultureel onderwijs: ruim twaalf jaar 

houdt Richard de Visser zich bezig met allerlei verschillende activiteiten. In zijn 

vrije tijd heeft hij een heel bijzondere taak: samen met vier anderen heeft hij de 

zorg voor de avondwakes in zijn Rooise parochie. Astrid van den Hurk en Jan 

Simons hadden hierover met hem een boeiend gesprek. 

 
Van dodenwake naar avondwake 

Dood en doodgaan: we praten er niet zo gemakkelijk over. Ook al lijkt het taboe 

de laatste jaren wat doorbroken te worden, zeker wanneer je in je naaste 

omgeving geconfronteerd wordt met het overlijden van een dierbare, kunnen 

emoties je verstikken en opsluiten in jezelf. Je verdriet samen met anderen 

kunnen delen en het gevoel te hebben er niet alleen voor te staan: dat is niet 

alleen een weldadige ervaring, maar helpt ook je eigen rouwproces te verwerken. 

Vanuit deze achtergrond werd Richard een jaar of zes geleden gevraagd om deel 

uit te willen maken van de avondwake-groep in zijn parochie. Wat houdt het werk 

van zo'n avondwake-groep in? 

Richard: "Zo'n groep bestaat uit enkele vrijwilligers - mannen en vrouwen - die 

aan de vooravond van een begrafenis of crematie een meditatieve dienst 

verzorgen ter nagedachtenis aan de overledene. Deze 'dodenwake' gaat terug op 

een eeuwenoud liturgisch gebruik, dat zich rond het jaar 400 ontwikkelde en 

zeker tot in de middeleeuwen bleef voortbestaan. Aanvankelijk gebeurde dat 

thuis, waar de overledene was opgebaard; later vond dat meer en meer plaats in 

het kerkgebouw. Vooral in kloosters en abdijen bleef deze oude gewoonte nog 

lange tijd in zwang, maar daarbuiten verdween het gebruik langzamerhand. Sinds 

een aantal jaren zie je echter, dat wordt gezocht naar manieren om deze traditie 

opnieuw vorm te geven. Daaruit zijn de avondwake-groepen voortgekomen." 

 
Omgaan met verdriet 

De avondwake kan gezien worden als een vorm van rouwverwerking. "Daarom", 

zegt Richard, "besteden wij altijd heel veel zorg aan het persoonlijk karakter van 

zo'n viering. Met emoties van mensen moet je heel zorgvuldig omgaan. Van groot 

belang is ook, dat je het verdriet niet wegpraat, maar daarvoor juist de ruimte 

creëert." 

Richard is deel gaan uitmaken van de groep omdat bij veel mensen een behoefte 

bestaat waarin anders niet of nauwelijks in voorzien zou kunnen worden. 

Bovendien, vindt hij, doe je op deze manier wat (terug) voor de gemeenschap 

waar je deel van uitmaakt. Je steunt andere parochianen bij het verlies van een 

dierbare. "Je neemt met het verzorgen van zo'n avondwake wel een hele 

verantwoordelijkheid op je naar de nabestaanden toe. De beschikbare tijd voor de 

voorbereiding is meestal heel gering en bovendien ken je de mensen niet altijd zo 

goed. Dat is wel eens een probleem." 

 
Luisteren naar de verhalen 

Als iemand overleden is, nemen de nabestaanden contact op met een 

begrafenisonderneming of de pastorie. De pastor neemt dan in overleg met de 

familie de beslissing of er al dan niet een avondwake verzorgd zal worden. 

Wanneer dat het geval is, worden de vrijwilligers van de avondwake-groep 

ingeschakeld. 

Richard: "Wanneer je dan op bezoek gaat bij die familie, is het altijd heel plezierig 

wanneer mensen in staat blijken te zijn om een goed portret te schilderen van de 
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overledene. Was deze een levensgenieter of meer een zorgelijk type? Wat voor 

hobbies had zij? Deed hij aan sport? Hield ze van de natuur? Het gaat erom 

herinneringen naar boven te halen, gewone alledaagse dingen. Zo probeer je je 

een beeld te vormen van de persoon van de overledene. Luisteren naar de ver-

halen die de nabestaanden te vertellen hebben is niet alleen van belang om de 

nodige 'informatie' te krijgen, maar speelt ook een rol in het rouwproces van de 

nabestaanden. Dezen hebben meestal grote behoefte om 'hun verhaal kwijt te 

kunnen', zeker het verhaal van de laatste dagen of uren. Want een 

stervensproces is een heel ingrijpend gebeuren." 

Het is opmerkelijk hoeveel vrolijkheid er vaak is tijdens gesprekken die wij als lid 

van de avondwake-groep voeren, ter voorbereiding op de uitvaart. "Dat klinkt 

misschien wat oneerbiedig," verontschuldigt Richard zich een beetje, "maar is wel 

begrijpelijk. Mensen vinden daarmee een uitlaatklep voor hun verdriet, dat anders 

onuitgesproken blijft. Zo kun je als vrijwilliger je eigen steentje bijdragen aan het 

rouwproces." 

 
Niemandsland 

Een avondwake duurt ongeveer een half uur. In overleg met de nabestaanden 

worden er psalmen, gedichten, verhalen of stukken uit de bijbel gelezen die op de 

een of andere manier iets met de overledene te maken hebben. Gedichten en 

teksten van Toon Hermans en Phil Bosmans zijn daarbij heel populair, omdat ze 

eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen zijn. Soms speelden ze bij eerdere 

gelegenheden (zoals een huwelijk of jubileum) al eens een rol en hebben dus een 

speciale betekenis. 

Richard: "Tijdens een avondwake heb je vaak het gevoel je in een stukje 

niemandsland te bevinden. De overledene is er niet bij, maar is ook nog niet 

begraven of gecremeerd. Je zweeft letterlijk tussen hemel en aarde. De dood is 

voelbaar aanwezig, maar even op afstand gezet. Daarom zou er veel voor te 

zeggen zijn om - zoals in vroeger tijden - zo'n avondwake thuis te laten 

plaatsvinden. Wanneer je immers in huiselijke kring dichtbij elkaar bent, zijn de 

broosheid van het bestaan en de kwetsbaarheid van het leven echt aan den lijve 

merkbaar. En je ervaart dan nog sterker, dat de cirkel nog niet gesloten is. Zulke 

gevoelens geven precies die extra dimensie aan het samen-komen aan de 

vooravond van de uitvaartdienst." 

 
Hoornblazers en vuurtje stoken 

Gelukkig beginnen de standaardrituelen rond begraven en cremeren het veld te 

ruimen. Moderne begrafenisondernemers staan steeds meer open voor nieuwe 

ideeën en bieden nabestaanden alternatieven aan, waaraan ze zelf misschien 

niet zouden denken. Wensen van de overledene worden met de nodige eerbied 

gerespecteerd. Wanneer het enigszins mogelijk is, zou je ook tijdens 

avondwakes rekening moeten houden met speciale wensen van de overledene. 

Richard: "Zo heb ik eens met een vrouw gesproken die - evenals haar reeds 

overleden man - deel uitmaakte van een jagersgezelschap. Ze had haar gehele 

begrafenis van a tot z vooraf geregeld. Een van haar wensen was, dat enkele 

hoornblazers van de jachtclub in vol ornaat de uitvaartplechtigheid muzikaal 

zouden mogen opluisteren. Nou, je zult begrijpen dat het bespelen van deze 

muziekinstrumenten een enorme emotionele betrokkenheid bij de aanwezigen 

teweegbracht. Op die manier kun je je verdriet op een heel nabije manier ver-

werken en voel je je heel dicht bij de overledene staan. Ik denk, dat in zo'n 

situatie ook haar trouwe jachthonden daarbij geweest zouden kunnen zijn." 

 

Veel mensen willen graag hun (klein)kinderen wat laten doen tijdens zo'n wake. 

Zulke momenten moet je, aldus Richard, dan ook gebruiken om de symboliek 

een kans te geven: "Oeroude symbolen van vuur en licht kunnen hier een 
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bijzonder zinvolle functie krijgen. Het aansteken van kaarsen in een bijna donkere 

kerk schept een sfeer van verbondenheid met elkaar, licht waaraan je je als het 

ware samen kunt warmen. We hebben zelfs eens een keer een klein vuurtje 

gestookt op het altaar voor iemand die te kennen had gegeven gecremeerd te 

willen worden." 

 

 * * * 

 

De vrijwilligersgroep waarvan Richard deel uitmaakt helpt mensen met 

avondwakes, omdat ze vinden dat je elkaar in goede en slechte tijden moet 

bijstaan. Familie is vaak ver weg of klein. Van de mensen in je directe nabijheid 

moet je het dan in eerste instantie hebben. Ook al is het niet altijd gemakkelijk 

om mensen op deze scharniermomenten in hun leven te helpen met het 

verwerken van hun verdriet. Want de dood krijgen we niet voor niets: hij kost ons 

het leven. 


