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Sociale leer video 17: Begraven of cremeren? Omgang met het dode lichaam 

Met Pasen vieren we als christenen de verrijzenis van Jezus uit de dood. In deze zeventiende 

aflevering gaat pastor Flohr de vragen na die samenhangen met het geloof in de verrijzenis van het 

lichaam. Wat zegt dat geloof over onze omgang met het dode lichaam?  

Achtereenvolgens behandelt hij vanuit de leer van de kerk de vraag naar begraven of cremeren en de 

omgang met het dode lichaam als het ter beschikking wordt gesteld van de wetenschap, de kunst en 

religieuze praktijken.  

Daartoe citeer hij uit de Instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer van 2016 Over het 

begraven van de overledenen en het bewaren van de as in geval van crematie:  

 “3. ….Door de lichamen van de gelovigen te begraven bevestigt de Kerk haar geloof in de verrijzenis 
van het lichaam,(.) en beoogt zij de grote waardigheid van het menselijk lichaam, als een integraal 
onderdeel van de menselijke persoon wiens lichaam deel uitmaakt van hun identiteit, duidelijk te 
maken.(.) Ze kan daarom geen houdingen vergoelijken of riten toestaan die onjuiste ideeën over de 
dood veronderstellen. Voorbeelden van dergelijke ideeën zijn: het beschouwen van de dood als de 
definitieve vernietiging van de persoon, of als het moment van eenwording met moeder natuur of het 
heelal, of als een fase in de cyclus van regeneratie, of als de definitieve bevrijding uit de “gevangenis” 
van het lichaam… Door de gewoonte om de doden op kerkhoven, in kerken of hun omgeving te 
begraven, heeft de christelijke traditie de relatie tussen de levenden en de doden bestendigd en heeft 
zij zich verzet tegen elke neiging om de gebeurtenis van de dood en de betekenis die deze voor 
christenen heeft, te minimaliseren, of te degraderen naar een zuiver private levenssfeer. 
 
4. In omstandigheden waarin voor crematie is gekozen vanwege hygiënische, economische of sociale 
overwegingen, moet deze keuze nooit de uitdrukkelijk verwoorde of redelijkerwijs te vermoeden 
wensen van de overleden gelovigen schenden. De Kerk brengt geen leerstellige bezwaren tegen deze 
praktijk in, aangezien de crematie van het lichaam van de overledene geen invloed heeft op zijn 
of haar ziel, en evenmin God belet om, in Zijn almacht, het lichaam van de overledene op te wekken 
tot nieuw leven. In zich is de crematie derhalve geen objectieve ontkenning van de christelijke leer van 
de onsterfelijkheid van de ziel, en evenmin van die van de verrijzenis van het lichaam.(.) De Kerk blijft 
een voorkeur houden voor de praktijk van het begraven van de lichamen van de overledenen, omdat 



hieruit een grotere waardering voor de overledenen blijkt. Desondanks is crematie niet verboden, 
"tenzij deze gekozen werd om redenen die met de christelijke leer in strijd zijn".(.)” 

 

Het criterium dat crematie en het omgaan met de as niet uitdrukking mogen zijn van een opvatting 

die de verrijzenis van het lichaam ontkent, is volgens pastor Flohr ook toe te passen op andere 

methoden van teraardebestelling zoals resomeren, cryomeren, ecoleren en humusatie.  Wikipedia 

zegt m.b.t. de Wet over de lijkbezorging: 

“Er is volop discussie om de toegestane methoden van lijkbezorging uit te breiden met nieuwe 

alternatieven, die vaak milieuvriendelijker zijn en minder energie vergen, zoals oplossen van het 

lichaam (resomeren), een speciale bevriezingstechniek (cryomeren), elektrisch verassen (ecoleren) of 

het verwerken van het lichaam tot compost (humusatie). 

Bij alkalische hydrolyse (resomeren. HF) wordt het lichaam ontbonden in een waterige oplossing van 

een loog, in dit geval kaliumhydroxide, bij een temperatuur van 180 °C en verhoogde druk zodat de 

resten niet gaan koken en het proces optimaal verloopt. Het lichaam moet voorzien zijn van kleding 

en een lijkhoes die gemaakt zijn van eiwitten, zoals zijde of wol omdat die makkelijk hydrolyseren. Het 

proces start met het scheiden van het lichaam en de kist. De kist kan ongeveer 50 keer hergebruikt 

worden in tegenstelling tot de situatie bij begraven of cremeren. De hoeveelheden water en loog zijn 

afhankelijk van het lichaamsgewicht. Het proces duurt ongeveer drie uur en lijkt op het verzepen van 

vetten. De overblijvende poreuze botten zijn zo teer geworden dat ze makkelijk vermalen kunnen 

worden tot poeder, vergelijkbaar met de asresten na een crematie. Behalve de beenderen kunnen 

niet-oplosbare bestanddelen zoals protheses van titanium, gouden tandvullingen en pacemakers 

geïsoleerd worden. De overblijvende vloeistof is lichtbruin, stroperig, sterk basisch en steriel. Na 

neutralisatie met zuur is de vloeistof niet meer milieubelastend en kan door het riool worden 

gespoeld. 

Cryomatie gaat in verschillende stappen. Eerst wordt het lichaam in 10 dagen afgekoeld tot een 

temperatuur van −18 graden Celsius. Vervolgens wordt het ondergedompeld in vloeibare stikstof 

(−196 graden) waardoor het broos wordt. Door blootstelling aan trillingen valt het lichaam daarna 

uiteen tot een poeder. Dit wordt gevriesdroogd in een droogkamer waardoor ongeveer 30% van het 

gewicht verloren gaat. Na verwijdering van kwik en andere metalen, van bijvoorbeeld vullingen en 

implantaten, blijft er ongeveer 25-30 kilogram droge stof over. Dit wordt gedeponeerd in een 

biologisch afbreekbare kist die geplaatst wordt in de toplaag van de bodem, waar aerobe bacteriën 

de overblijfselen in 6-12 maanden verteren tot compost.” 

Naast deze drie manieren van omgang met het gestorven lichaam is er tenslotte ook nog die van de 

beschikbaarstelling aan de wetenschap. Afgezien van het risico dat daardoor rouwverwerking door 

nabestaanden  wordt geblokkeerd roept deze zogenaamde lichaamsdonatie ook vragen op m.b.t. de 

omgang met de resten van het lichaam na onderwijs en onderzoek. Hoe respectvol wordt omgegaan 

met deze delen van het gestorven lichaam? Die tot dusver onbeantwoorde vraag geldt volgens 

pastor Flohr ook voor het tentoonstellen van het lichaam als deel van amusement zoals bij de 

techniek van de zogenaamde plastinatie. In het artikel op de website van Doodgewoon (19 

september 2001) De dood tentoongesteld over de tentoonstelling Körperwelten heet het: 

“In 1978 bedacht patholoog-anatoom Von Hagens een nieuwe techniek waarmee lichamen of delen 

van lichamen 'tot in eeuwigheid' in goede staat bewaard kunnen blijven. Hij noemde het plastinatie. 

Deze techniek houdt in dat het water van het weefselvocht in de cellen vervangen wordt door speciale 

kunststoffen….Von Hagens heeft van zijn vinding en het resultaat daarvan een ware publiekstrekker 



gemaakt. Zijn preparaten dienen niet alleen de medisch student, maar ook een 

miljoenenlekenpubliek. Met een nieuw woord wordt het doel van de tentoonstelling omschreven als 

'edutainment' (de samentrekking van 'education' (opvoeding) en 'entertainment' (amusement)). Von 

Hagens wil 'het gezondheidsbewustzijn vergroten en een inzicht in het lichaam bieden door kijk- en 

belevenisanatomie in plaats van schoolse anatomie. Via edutainment wordt de kwetsbaarheid en de 

tijdelijkheid van ons lichaam weergegeven.' 

En dat op een zo 'kunstzinnig' mogelijke wijze. De preparaten zijn droog en reukloos en hebben een 

stevigheid die een compleet nieuwe vormgeving mogelijk maakt. En vooral in dat laatste, de 

vormgeving van de preparaten, heeft de professor zich flink uitgeleefd… De hele lichamen krijgen de 

fraaiste poses toebedeeld. En een van de 'topstukken' is een man te paard. Uiteraard is het paard ook 

geplastineerd.” 

Zoals met de relikwieënverering in de katholieke kerk en het tentoonstellen van de beenderen van 

de slachtoffers van de genocide door de Rode Khmer in Cambodja hangt de toelaatbaarheid af van 

wat dit tentoonstellen beoogt. Over de relikwieënverering zegt de Instructie Over Volksvroomheid 

en Liturgie van de Congregatie voor de Eredienst en de Regeling van de Sacramenten van 2002:  

“236. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert eraan dat "de heiligen traditioneel in de Kerk werden 

geëerd en dat hun authentieke relikwieën en afbeeldingen in verering werden gehouden" (..). De term 

'relikwieën van de heiligen' verwijst voornamelijk naar de lichamen - of opmerkelijke delen van de 

lichamen - van de heiligen die, als vooraanstaande leden van het mystieke lichaam van Christus en als 

tempels van de Heilige Geest (vgl. 1 Kor 3, 16; 6, 19; 2 Kor 6, 16) (..) op grond van hun heroïsche 

heiligheid, nu in de hemel wonen, maar die eens op aarde leefden. Voorwerpen die aan de heiligen 

toebehoorden, zoals persoonlijke voorwerpen, kleding en manuscripten, worden ook als relikwieën 

beschouwd, evenals voorwerpen die hun lichaam of graven hebben aangeraakt, zoals oliën, doeken 

en afbeeldingen. 

237. Het Missale Romanum bevestigt opnieuw de geldigheid "van het plaatsen van de relikwieën van 

de heiligen onder een altaar dat zal worden ingewijd, ook al zijn het niet die van de martelaren" (..). 

Dit gebruik betekent dat het offer van de leden zijn oorsprong vindt in het offer van het altaar (..), en 

symboliseert ook de gemeenschap met het offer van Christus van de hele kerk, die wordt opgeroepen 

om te getuigen, tot op het punt van de dood. , trouw aan haar Heer en Echtgenoot. 

Veel populaire gebruiken zijn in verband gebracht met deze bij uitstek liturgische cultische 

uitdrukking. De gelovigen hebben diepe eerbied voor de relikwieën van de heiligen. Een adequate 

pastorale instructie van de gelovigen over het gebruik van relikwieën zal niet over het hoofd zien: 

-het verzekeren van de authenticiteit van de relikwieën die ter verering van de gelovigen worden 

tentoongesteld; waar twijfelachtige relikwieën zijn blootgelegd voor de verering van de gelovigen, 

moeten ze discreet worden teruggetrokken met de nodige pastorale voorzichtigheid (..); 

-voorkomen dat relikwieën onnodig in kleine stukjes worden verspreid, aangezien een dergelijke 

praktijk niet in overeenstemming is met het gepaste respect voor het menselijk lichaam; de liturgische 

normen bepalen dat relikwieën 'voldoende groot moeten zijn om duidelijk te maken dat ze delen van 

het menselijk lichaam zijn' (..); 

-de gelovigen aansporen om de verleiding te weerstaan om verzamelingen relikwieën te vormen; in 

het verleden heeft deze praktijk enkele betreurenswaardige gevolgen gehad; 

-het voorkomen van elke mogelijkheid van fraude, mensenhandel (..) of bijgeloof.” 



 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- Wat zou je eigen keuze zijn: begraven, cremeren of beschikbaar stellen aan de wetenschap, 

en waarom? 

- Welke omgang met de as na de crematie doet recht aan de persoonswaardigheid van de 

overledene? 

- Is een ereveld te verdedigen ook voor andere groepen in de samenleving dan alleen soldaten 

die sneuvelden in de oorlog en waarom?  

- Welke manieren van omgang met het dode lichaam zijn objectief in strijd met de 

persoonswaardigheid van de overledene of met het geloof in de verrijzenis van het lichaam? 

   

  

  

 


