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CHRISTOPH JEDAN 

Troost door argumenten: Herwaardering van een 

filosofische en christelijke traditie 

ARGUMENTATIVE CONSOLATION: RE-EVALUATION OF A PHILOSOPHICAL AND 

CHRISTIAN TRADITION  
The article attempts to put the undervalued cultural phenomenon of offering comfort by 

means of persuasive speech acts (‘arguments’) on the research agenda of the human-

ities. The article proceeds in four steps. First, it defines ‘argumentative consolation’. 

Second, it argues that there has been a broad overlap of ancient philosophical and 

Christian modes of argumentative consolation. Third, it would be misguided to attribute 

today’s uneasiness with argumentative consolation to a process of ‘secularization’; the 

uneasiness stems from a radicalized intensification of life that is played out against the 

possibility of consolation in the face of death. Fourth, the ensuing emphasis on the 

notions of desires, plans and projects to measure the completeness of a life is self-

defeating. The article argues the continued relevance of pre-modern argumentative 

consolation that identified virtue as the key factor in the completeness of a biography. 

De 19-jarige Nanna Birk Larsen is op gruwelijke wijze vermoord. Haar ou-

ders gaan op gesprek bij de dominee om de rouwdienst voor te bereiden. De 

dominee belooft dat hij in zijn toespraak over Nanna zal praten ‘zoals jullie  

haar herinneren’. In de beelden die deze scène omgeven, wordt de verwijde-

ring zichtbaar tussen het intense verdriet van de ouders en kerkelijke doctri-

nes. De ruimte, de kunstwerken met hun beeldtaal spreken van een hoop op 

verlossing en betekenis van leed, die de rouwende ouders niets zegt. Als de 

dominee bij de afscheid een poging onderneemt de ouders te troosten met de 

woorden ‘Denk erom dat ze ’t goed heeft. Ze is nu bij God’, ontploft de moe-

der: ‘Wat heb ik daaraan? (...) Hoe helpt mij dat? Het zal me worst wezen dat 

ze bij God is. Begrijp je dat? Ze hoort bij mij te zijn.’ Achter haar valt de 

kerkdeur met een donderend geraas in het slot.
1
  

Dit fragment uit de beroemde Deense misdaadserie Forbrydelsen (The 

Killing) was in 2012 op de Nederlandse televisie te zien. Het laat in minder 

_____________ 

1 Forbrydelsen (The Killing), seizoen 1, reg. Birger Larsen, Denemarken 2007, aflevering 3, 36:10–38:05. 
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dan twee minuten de hedendaagse Noordwest-Europese maatschappelijke or-

thodoxie zien over het thema troost: (1) In onze tijd is een ‘biografische me-

morialisering’ ook de default strategie van christelijke rouwdiensten gewor-

den (in het kader van de zogeheten ‘persoonlijke uitvaart’).
2
 (2) Pogingen om 

te troosten door middel van christelijke leerstellingen zijn suspect geworden. 

Ze gaan voorbij aan de individualiteit van een mensenleven en zijn in feite – 

althans dat suggereert de karikatuur van de Deense dominee – een zaak ge-

worden van marginale engerds: zij getuigen van een gebrek aan empathie en 

ze kunnen in onze tijd enkel nog kwetsen, maar niet meer troosten. 

In dit artikel problematiseer ik de hedendaagse maatschappelijke troostor-

thodoxie. Ik wil aantonen dat in deze nieuwe orthodoxie niet enkel de geloof-

waardigheid van bepaalde christelijke geloofsovertuigingen ter discussie staat. 

Het gaat om wantrouwen jegens – en zelfs afkeer van – een cultureel feno-

meen dat in een belangrijke rol in de Westerse cultuurgeschiedenis speelde en 

nog steeds speelt: de poging om door middel van argumenten, van persuasieve 

taalhandelingen te troosten. In de volgende paragraaf beschrijf ik het feno-

meen van argumentatieve troost. Ik laat vervolgens zien dat argumentatieve 

troost niet alleen zaak is (geweest) van de christelijke theologie en spirituali-

teit, maar dat er een brede overlap bestond tussen de antiek-filosofische en 

vroegchristelijke troosttradities. Daarna reconstrueer ik hoe het tot de afkeer 

van argumentatieve troost is gekomen. Ten slotte vraag ik naar de blijvende 

relevantie van argumentatieve troost in onze tijd. 

Wat is argumentatieve troost? 

Het opmerkelijke van pogingen om met argumenten te troosten wordt duide-

lijk wanneer we ons realiseren dat het rouw- en troostrepertoire vele andere 

(niet-argumentatieve) uitingen omvat. We kunnen bijvoorbeeld in het verlies 

opgaan of ons verdriet uiten door de wenen en te klagen. Dergelijke lamenta-

ties hebben veelal ook een literaire gestalte gekregen (vgl. b.v. Job 1.20; 

2.12). Onze betrokkenheid, ons medelijden en onze wens te helpen, kunnen 

ons in de nabijheid van rouwenden brengen. De rouwende nabij zijn door een 

arm om de schouders te leggen, hem of haar vast te houden of er gewoonweg 

te zijn – dit zijn allemaal pogingen het isolerende van het verlies te doorbre-

ken. Ook dingen kunnen troosten, zoals dingen die aan de overledene herinne-

ren of plaatsen die ons verbinden met een overledene of muziek die aan ge-

deelde beleving met de overledene herinnert of die een volheid van menselijk 
_____________ 

2 Voor een invloedrijk pleidooi voor het belang van biografische memorialisering in het rouwproces zie T. 

Walter, ‘A New Model of Grief: Bereavement and Biography’, Mortality 1 (1996), 7–25.  
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bestaan laat oplichten. We kunnen ook afleiding zoeken, door televisie of acti-

viteit.
3
 

Met de retoriek van rouwdiensten komen we al dichter bij het fenomeen 

van troost door argumenten. Weliswaar is ‘biografische memorialisering’, de 

herinnering aan het leven van de overledene, een basisstrategie van rouwdien-

sten geworden, maar idealiter worden herinneringen aan de overledene niet 

zomaar verteld. Anekdotes en verhalen geven de indruk van een afgerond le-

ven; ze laten zien wat de overledene heeft gekarakteriseerd, ze maken duide-

lijk hoe hij of zij ons leven heeft verrijkt en een erfenis heeft achtergelaten die 

door de dood niet wordt opgeheven. Een toespraak – maar uiteraard ook een 

liturgie of ritueel – geeft op deze manier uitdrukking aan veelal impliciete, 

abstracte duidingen van de realiteit. Dergelijke abstracte duidingen worden 

soms ook geëxpliciteerd, bij voorbeeld in een kerklied dat de dood als Gods 

wil interpreteert of een opstanding en een eeuwig leven in het vooruitzicht 

stelt.
4
 

Wat in dit soort liederen gebeurt, kunnen we als volgt beschrijven: Ab-

stracte duidingen van de realiteit, de grote metafysische en religieuze uitspra-

ken functioneren als argumenten die aangeven waarom verdriet en wanhoop 

niet het laatste woord hoeven te hebben. Ze bedden de dood en de ervaring 

van verlies in een groter geheel in; ze geven de dood een de ervaring ‘een 

plek’. Daardoor moeten ze ons helpen het verlies te dragen. Kortom, we heb-

ben te maken met op overtuiging gerichte, ‘persuasieve’ taalhandelingen, die 

met de intentie worden geuit om te helpen het verlies te verwerken.
5
 Precies 

dit fenomeen van troost door persuasieve taalhandelingen noem ik ‘troost 

door argumenten’ of korter ‘argumentatieve troost’.  

We moeten kort stilstaan bij het verschil tussen deze karakterisering van 

argumentatieve troost en een metafoor die Douglas Davies heeft geformu-

leerd. Davies spreekt van riten – maar ook van architectuur, muziek en kunst 

– als ‘woorden tegen de dood’ (words against death), waardoor mensen uit-

drukking geven aan hun vertrouwen dat hoop zegeviert over de angst.
6
 Op het 

eerste gezicht lijkt deze metafoor een aantrekkelijk theoretisch kader te bie-

den, omdat ze de verwantschap beklemtoont tussen verschillende reacties op 
_____________ 

3 Voor een fenomenologie van de troost vgl. ook M. Sarot, ‘En Jezus weende: Een kleine filosofie van de 

troost’, Praktische theologie 33 (2006), 165–172. 
4 Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2013, 

511:3; 786:1; 913:1; 608; 729. 
5 Voor preken als argumentatief en discursief fenomeen vgl. U. Roth, Die Beerdigungsansprache: 

Argumente gegen den Tod im Kontext der modernen Gesellschaft, Gütersloh 2002. 
6 D.J. Davies, Death, Ritual and Belief: The Rhetoric of Funerary Rites, London enz. 20022. 
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verlies.
7
 Echter, de typering van deze reacties als woorden als uitdrukking van 

hoop tegen de dood in is problematisch. Davies’ metafoor lijkt ingegeven 

door Bijbelse passages als ‘de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood’ 

(1 Kor. 15:26). Hier rijst niet alleen de vraag of deze metafoor buiten een 

christelijke culturele context adequaat is,
8
 maar het is ook binnen de overlap-

pende filosofische en christelijke tradities van argumentatieve troost twijfel-

achtig of het beeld van de dood als te overwinnen vijand ‘past’. Mijn stelling 

luidt: in de concrete praktijk van troost door argumenten gaat het niet zozeer 

om het eschatologische vergezicht van een overwinning op de dood, dan veel-

eer om een aanvaarding van – of een verzoening met – de dood. In dit per-

spectief zijn de vele manieren van troosten – rituelen, literatuur, kunst enzo-

voorts – het beste te typeren als ‘woorden tegen verdriet’ (words against 

grief), die ofwel het verdriet pogen weg te nemen of te reduceren of tenminste 

de verlammende en isolerende effecten van het verlies proberen weg te nemen 

of te verminderen. Binnen het kader van ‘woorden tegen verdriet’ kunnen we 

het thema van dit artikel als volgt herformuleren: de vraag waarom één speci-

fieke vorm van ‘woorden tegen verdriet’, namelijk argumenterende woorden 

(‘argumenten’), met een dergelijk wantrouwen worden bekeken. 

Om misverstanden voor te zijn wil ik meteen beklemtonen dat het evident 

is dat troostargumenten niet in elke situatie welkom zijn, laat staan helpen.
9
 

Maar als we op zoek gaan naar de signatuur van christelijke troost, zullen we 

ons vooral op argumentatieve troost moeten richten. In het kader van mijn be-

toog dat we tegenwoordig een onbehagen over troost vinden dat dieper gaat 

dan een sterk afgenomen overtuigingskracht van specifieke christelijke ge-

loofsinhouden, analyseer ik in de volgende paragraaf de brede overlap tussen 

antiek-filosofische en vroegchristelijke argumentatieve troost. 

Overlap tussen filosofische en christelijke argumentatieve troost 

De antiek-filosofische troosttraditie beweegt zich in een argumentatieve ruim-

te die door Socrates is gedefinieerd.
10

 In de Apologie (40A–41D) schetst Plato 
_____________ 

7 Hoewel Davies zelf geen aandacht schenkt aan het fenomeen argumentatieve troost, zou zijn metafoor een 

toepassing op dit gebied zonder meer toelaten.  
8 Vgl. Tineke Nugteren in dit themanummer. 
9 De vrienden van de oudtestamentische Job wordt in ieder geval een zekere portie empathie en praktische 

intelligentie toegeschreven – ‘Zeven dagen en zeven nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder 

iets tegen hem te zeggen, want ze zagen hoe vreselijk hij leed’ (Job 2:13). Een gebrek aan een dergelijke 

empathie en praktische intelligentie wordt juist gebruikt in de karikaturale schets van christelijke troost in 

Forbrydelsen.  
10 Ik pleit dus voor de Apologie als ‘oertekst’ van de filosofische troostliteratuur (anders dan bij voorbeeld 

George Boys-Stones, ‘The Consolatio ad Appollonium: Therapy for the Dead’, in H. Baltussen (red.) Greek 
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hoe Socrates, nadat hij ter dood is veroordeeld door de Atheense raad, dege-

nen toespreekt die hem hebben gesteund. Hij ontkent dat hem met het dood-

vonnis iets slechts is overkomen. De dood is immers, aldus Socrates, één van 

twee dingen: óf de dood is het onherroepelijke einde van het menselijke be-

wustzijn of hij is een verhuizen van de ziel naar een ander oord. In het eerste 

geval lijkt de dood op een diepe, droomloze slaap, en wie zou niet op deze 

manier willen slapen? In het tweede geval verwacht Socrates dat hij, onschul-

dig ter dood gebracht, zich zal bevinden in het gezelschap van beroemde man-

nen, met wie hij filosofische gesprekken kan voeren. Kortom, in dit scenario 

is een hiernamaals een ultieme intellectuele vervulling. Ik noem deze argu-

mentatieve structuur het ‘socratisch alternatief’: de dood is óf annihilatie óf de 

doorgang naar een vervuld eeuwig leven, maar in geen geval is hij een euvel. 

Twee aspecten van het socratisch alternatief zijn voor mijn verdere betoog 

cruciaal. Ten eerste: typerend aan het socratisch alternatief is de klemtoon op 

de deugd. Voor degene die de deugd heeft en dus goed geleefd heeft, komt de 

dood nooit op het verkeerde moment, is nooit een euvel. Deze inschatting is 

voor ons niet vanzelfsprekend. Wij willen meestal weten, hoe oud iemand is 

geworden, welke van zijn plannen en projecten hij kon verwezenlijken en 

welke niet. Een leven dat lang heeft geduurd, en waarin veel – of tenminste de 

meest belangrijke – projecten van een mens zijn voltooid, geldt voor ons als 

afgerond.
11

 Socrates daarentegen noemt dergelijke plannen en projecten niet. 

Hij zegt niet: ik ben blij dat ik dit of dat in mijn leven kon bereiken. Het sla-

gen van zijn leven bestaat voor hem niet in datgene wat hij kon bereiken, 

maar in de manier hoe hij zijn leven heeft geleefd.
12

 Het antwoord ‘met 

deugd’, dat wil zeggen ‘als een goed mens’ toont in Socrates’ perspectief aan 

dat het leven is afgerond. Het immuniseert tegen verlies. Socrates’ idee dat 

een leven wordt afgerond door de deugd is een enigszins revisionistisch con-

cept van een geslaagd en afgerond leven; hij roept op tot een nieuwe kijk op 

datgene dat in ons leven belangrijk is. Ten tweede: Plato’s Socrates is geen 

voorloper van een seculiere filosofie:  

__________________________ 

 
and Roman Consolations: Eight Studies of a Tradition and its Afterlife, Swansea 2013, 123–137, 128, die 

deze rol aan Platoons Phaidoon toeschrijft. 
11 Een dergelijke kwantitatieve kijk was ook aan het werk in het – inmiddels opgeheven – burgerinitiatief 

Uit vrije wil – Burgerinitiatief voltooid leven: hun doelstelling was ‘een veilige hulpverlenersroute voor 

oude mensen van 70 jaar en ouder die hun leven voltooid achten’ (http://sparta.projectie.com/~uitvrije/), 

cursivering door mij. 
12 Voor het belang van dit onderscheid voor de antieke deugdenethiek vgl. C. Jedan, Stoic Virtues: 

Chrysippus and the Religious Character of Stoic Ethics, London enz. 2009. 

http://sparta.projectie.com/~uitvrije/
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Maar ook gij, heren rechters, moet de dood hoopvol tegemoet treden en die ene 

waarheid onder ogen zien die zegt dat voor een goed mens geen kwaad bestaat, 

niet tijdens zijn leven, niet na zijn dood, en dat hij in het plan van de goden niet 

over het hoofd wordt gezien.
13

 

Dat het socratisch alternatief de intellectuele ruimte van de antiek-filosofische 

troostcultuur definieert, wil ik aan de hand van een voorbeeld illustreren: de 

troostbrief die de romeinse filosoof Seneca ca. 40 n.C. aan Marcia, een vrien-

din van de keizerin Livia, stuurde.
14

 

Marcia moest in haar leven een aantal pijnlijke verliezen incasseren. Haar 

vader, een door de machthebbers gehate intellectueel, werd onder Tiberius ge-

dwongen zichzelf te doden. Ook had ze haar oudste zoon, een van haar vier 

kinderen (twee zoons, twee dochters) verloren. Als nu ook Metilius, haar 

tweede zoon, overlijdt, is haar energie op. Ze leeft al drie jaar volledig terug-

getrokken van de wereld en heeft niet eens meer oog voor de kinderen van 

Metilius. In deze situatie schrijft Seneca zijn troostbrief. Hij benoemt nadruk-

kelijk hoe groot het verlies voor Marcia is: Metilius en Marcia waren heel 

close, hij was een fantastische zoon voor haar (24). Seneca doet nadrukkelijk 

aan ‘biografische memorialisering’, zoals we dit nu zouden noemen. Maar hij 

stelt ook dat verdriet uiteindelijk gematigd kan worden. Hij geeft een voor-

beeld uit de natuur: dieren kunnen intensief maar kort rouwen, en op deze ma-

nier zouden ook mensen moeten rouwen (7). Dat Marcia na afloop van drie ja-

ren nog steeds geen oog heeft voor Metilius’ kinderen en haar leven niet 

enigszins kan oppakken, is volgens hem een verkeerde ontwikkeling. Hij her-

innert Marcia eraan hoe sterk ze eigenlijk is: Ze had de dood van haar vader 

op een bewonderenswaardige manier verwerkt. Ze publiceerde na zijn dood 

zijn werken, en bewees daarmee niet alleen persoonlijke moed, maar maakte 

ook wereldkundig dat machthebbers kritische stemmen niet zomaar tot zwij-

gen kunnen brengen.  

Seneca appelleert aan Marcia’s reservoir van psychische kracht, omdat hij 

overtuigd is dat Marcia niet in de ban van haar verlies hoeft te blijven. Een 

emotie als verdriet heeft een cognitieve basis. Als Marcia de realiteit anders, 
_____________ 

13 Apologie 41D, vertaald in: Platoon, Verzameld werk, vert. School voor Filosofie, Amsterdam 2010, deel 

2. 
14 Seneca, De consolatione ad Marciam; teksteditie: Lucius Annaeus Seneca, Moral Essays II, vert. en red. 

J.W. Basore, Cambridge MA enz. 1932, verwijzingen volgen de indeling van de Latijnse tekst. Voor een 

interpretatie van Seneca als trooster die duidelijk verschilt van de volgende reconstructie (o.a. door het ar-

gumentatieve gehalte van Seneca’s troostbrieven te relativeren) vgl. M. Wilson, ‘Seneca the Consoler? A 

New Reading of his Consolatory Writings’, in Baltussen (red.) Greek and Roman Consolations, 93–121 

(met uitgebreide literatuurlijst). 
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adequater zou kunnen zien, dan zou haar verdriet zijn verzacht. Vanuit deze 

overtuiging geeft Seneca argumenten die de gewenste cognitieve transfor-

matie bij Marcia teweeg moeten brengen. Hij beklemtoont bij voorbeeld dat 

de mens deel is van de natuur en haar kringloop: wie geboren is, gaat ook 

dood. Niemand, zelfs de machtigste, is zonder verlieservaring (12). Maar dit 

allemaal maakt het leven niet minder de moeite waard. Seneca vergelijkt het 

leven met een cadeau, met een reis, die haar moeite en gevaren kent, maar die 

de moeite en gevaren ook waard is (17). 

In het kader van zijn argumentatieve troost gebruikt hij het socratisch al-

ternatief. Hij suggereert eerst (19–21) dat Metilius’ dood geen euvel is, door 

zijn dood als een absoluut einde, maar daardoor tegelijkertijd als een bevrij-

ding van alle leed en als een uitrusten te schetsen. Daarna (23–25) gaat hij 

haast onmerkbaar over op de tweede optie van het socratisch alternatief. Hij 

schetst hoe Metilius’ ziel, bevrijd uit de gevangenis van het lichaam naar een 

hemels oord komt en aldaar in het gezelschap van Marcia’s vader en anderen 

wordt ingewijd in de geheimen van de natuur. Dit is een toestand van cogni-

tieve vervulling. Geen twijfel, Metilius heeft nu een beter bestaan. Marcia zou 

hier troost en kracht uit moeten putten. 

Opmerkelijk aan Seneca’s argumentatieve troost is de voor ons haast on-

gelooflijk onbevangen aandoende manier waarop Seneca begrippen gebruikt 

die wij in een religieus of theologisch taalspel zouden plaatsen en angstvallig 

zouden scheiden van andere vormen van argumentatie. Seneca is zeker geen 

voorloper van een ‘seculiere’ filosofie, en hij volgt ook hierin de religieuze 

taal van het socratisch alternatief. 

Ik wil niet suggereren dat álle antiek-filosofische troostargumenten een 

dergelijk religieus gehalte hebben. Een bekende uitzondering zijn de epicuris-

ten, die met verve uitsluitend de eerste optie van het socratisch alternatief aan-

houden. Voor de epicuristen resulteert het menselijk bewustzijn uit een con-

stellatie van atomen. Met de dood gaat deze constellatie onherroepelijk verlo-

ren. De epicuristen willen laten zien dat het inzicht in de radicale eindigheid 

van het menselijk bestaan iets bevrijdends en troostends is dat ons in staat 

stelt het leven in het hier en nu te waarderen en te genieten, zonder angst voor 

goden, straffen in een hiernamaals enzovoorts. De epicuristen formuleren 

twee beroemd geworden troostargumenten. De argumenten worden ook in de 

hedendaagse analytische ‘filosofie van de dood’ (philosophy of death) volop 
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bediscussieerd.
15

 In hedendaagse reconstructies wordt het eerste argument re-

gelmatig ‘het raadsel van de timing’ (timing puzzle) genoemd.
16

 Het gaat als 

volgt: (1) als de dood het individu dat overlijdt schade berokkent, dan moet er 

(a) een subject zijn, dat door de dood schade ondervindt, (b) er moet een 

duidelijke schade zijn en (c) er moet een tijd zijn wanneer die schade wordt 

ondervonden. (2) Maar de voorwaarden (a), (b) en (c) zijn niet gezamenlijk 

vervuld. Onderzoeken we twee mogelijkheden.
17

 (i) Zou de dood schade toe-

brengen terwijl het individu aan het leven is? Maar hoe zou iets dat nog niet is 

ingetreden, causale effecten kunnen hebben? (ii) Na het overlijden, maar dan 

is er volgens de epicurische leer geen individu meer dat de schade zou onder-

vinden. 

Het raadsel van de timing laat echter een zorg onbeantwoord: is het slecht 

voor ons dat we er ooit niet meer zullen zijn? Ontgaat ons daardoor iets? Te-

gen deze ongerustheid wendt zich het tweede epicurische argument. In heden-

daagse reconstructies wordt dit argument ‘het symmetrie argument’ (symme-

try argument) genoemd.
18

 Het wil laten zien dat een dergelijke ongerustheid 

onzinnig is, omdat niemand zich druk maakt over de oneindige tijd voor zijn 

geboorte wanneer hij nog niet bestond: (1) Het is niet slecht voor ons dat we 

er ooit niet waren. (2) Ons niet-bestaan na onze dood is in alle relevante as-

pecten gelijk aan ons niet-bestaan voor onze geboorte. (3) Als twee dingen in 

alle relevante aspecten hetzelfde zijn, en één daarvan is niet slecht voor ons, 

dan is het tweede ook niet slecht voor ons. (4) Hieruit volgt: het is niet slecht 

voor ons dat we er ooit eens (na onze dood) niet meer zullen zijn. 

Hoewel de epicuristen op het eerste gezicht een positie innemen die dui-

delijk verschilt van Seneca’s, staan zij niettemin in grote inhoudelijke conti-

nuïteit ten opzichte van de kern van de antiek-filosofische troost. Net als 

Socrates en Seneca wijzen ook zij op het belang van een cognitieve therapie 

om verdriet en de angst voor de dood te overwinnen. De innerlijke transfor-

matie die we teweeg moeten brengen bestaat in het besef dat de dood geen eu-

vel is en op het verkeerde moment komt voor degene die goed heeft geleefd. 

Het gaat erom hoe geleefd wordt, niet wat er aan plannen en projecten is 

gerealiseerd. Als we een geslaagd en afgerond leven willen leiden 

_____________ 

15 Deze literatuur werd gestimuleerd door T. Nagel, ‘Death’, Nous 4 (1970), 73–80. Vgl. voor de 

hedendaagse discussie bijvoorbeeld G. Scarre, Death (Central Problems of Philosophy), Stocksfield 2007 

en S. Luper, The Philosophy of Death, Cambridge 2009 (beide met uitgebreide literatuurlijst). 
16 Vgl. Luper, Philosophy of Death, 67–81. 
17 Uiteraard zijn er meer mogelijkheden. Gedetailleerde discussie in Luper, Philosophy of Death, 122–139. 
18 Vgl. Luper, Philosophy of Death, 60–67. 
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(εὐδαιμονία), moeten we ons juist op een bepaalde afstand tot onze plannen en 

projecten opstellen. We moeten leren beseffen dat veel van datgene wat we 

wensen, niet kunnen bereiken. We proberen het zo goed we kunnen, maar het 

gaat vooral om het hoe van onze inzet, niet om het wat van het uiterlijk suc-

ces.  

Mijn stelling luidt dat het cognitief therapeutische programma van de an-

tiek-filosofische troosttraditie ook de christelijke troosttraditie structureert. Ik 

moet dit hier exemplarisch aantonen, aan de hand van het voorbeeld van enke-

le paulinische teksten uit het Nieuwe Testament.
19

 Anders dan Paul Holloway, 

die in de brief aan de Filippenzen een troostbrief ziet, die geënt is op een 

troostbrief van Seneca (weliswaar niet die aan Marcia),
20

 denk ik dat het ade-

quater is om te spreken van troostende passages in de brief aan de Filippenzen 

en in andere paulinische brieven – in brieven dus die meer functies hebben 

dan alleen de functie om te troosten.  

In Filippenzen vinden we een cognitieve transformatie die de gewone 

waardering van onze wensen, plannen en projecten op de kop zet. Paulus heeft 

als het ware de mogelijkheid van zijn dood in zijn verdere wensen en projec-

ten ‘ingebouwd’. Het succes van zijn missionaire werk ligt dan ook niet in 

zijn hand (Fil. 1:6). Vanuit dit perspectief kijkt Paulus met een zekere afstand 

en onverschilligheid aan tegen zijn eigen leven: het zou nuttig kunnen zijn 

voor de Filippenzen als hij in leven blijft, maar het is helder dat hij zijn leven 

niet als onvoltooid zou beschouwen, als hij de dood zou vinden (Fil. 1:20–24). 

Zo’n afstand en onverschilligheid zou ook de houding van een stoïcijn als 

Seneca zijn geweest: de lengte van het eigen leven is noch goed noch slecht 

(ze is een ἀδιάφορον), maar er kunnen contextuele redenen zijn waarom het 

_____________ 

19 Om misverstanden voor te zijn, beklemtoon ik meteen dat een dergelijk perspectief vanzelfsprekend se-

lectief is. Mijn inzet is hier de continuïteit tussen het Nieuwe Testament en de hellenistische omgevingscul-

tuur, die tegenwoordig in brede kring geherwaardeerd wordt (vgl. bijvoorbeeld T. Engberg-Pedersen, Paul 

and the Stoics, Edinburgh 2000; G.H. van Kooten, Paul’s Anthropology in Context: The Image of God, 

Assimilation to God, and Tripartite Man in Ancient Judaism, Ancient Philosophy and Early Christianity 

(Wissenschaftliche Unversuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 171), Tübingen 2008). Dit selectief-

vergelijkende perspectief heeft een duidelijke hermeneutische prijs: de bijzondere rol van Jezus Christus 

binnen de christelijke troost komt op de achtergrond te staan. Eveneens op de achtergrond te staan komt het 

motief van de nietigheid van het menselijk leven, waarin vooral de oudtestamentische wijsheidsliteratuur 

doorwerkt, maar dat ook in de Hellenistische filosofische troostliteratuur te vinden is. Niettemin is het 

selectief-vergelijkende perspectief op Paulus belangrijk: het laat zien dat historiografieën onjuist zijn die 

een scherp contrast willen opbouwen tussen Bijbelse troostconcepties en troostconcepties in de hellenisti-

sche filosofie (bijvoorbeeld in G. Langenhorst, Trösten Lernen? Profil, Geschichte und Praxis von Trost 

als diakonischer Lehr- und Lernprozeß, Ostfildern 2000).  
20 P.A. Holloway, Consolation in Philippians: Philosophical Sources and Rhetorical Strategy (Society for 

New Testament Studies Monograph Series 112), Cambridge 2001.  
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voor anderen voordelig is als men wel in leven blijft (προηγμένον). 
Eenzelfde cognitieve transformatie vinden we ook in andere paulinische 

brieven, bij voorbeeld in de brief aan de Galaten (Gal. 2:20: ‘ikzelf leef niet 

meer, maar Christus leeft in mij’). In het vervolg van Galaten wordt het nieu-

we perspectief dat resulteert uit de cognitieve transformatie beschreven als 

‘door de Geest leven’ en geassocieerd met de deugden (Gal. 5:13–26). Ook in 

1 Tessalonicenzen is er een koppeling van cognitieve transformatie en de 

deugden, nadrukkelijk verbonden met het thema troost (1 Tess. 4:13–18). Hier 

komt ook nadrukkelijk de hoop op een eeuwig leven in beeld. En de eerste 

brief aan de Korintiërs laat geen twijfel dat we een leven na de dood als een 

cognitieve vervulling moeten begrijpen (1 Kor. 13:12), precies zoals in de 

filosofische platoons-stoïcijnse troosttraditie.  

Maken we een tussenbalans op. Aan het begin van dit artikel hebben we 

een ondergewaardeerd cultureel fenomeen leren kennen: de poging om te 

troosten door middel van op overtuiging gerichte taalhandelingen. We hebben 

dan gezien dat er een brede overlap bestaat tussen de antiek-filosofische en de 

vroegchristelijke argumentatieve troost. Beide trachten een cognitieve trans-

formatie teweeg te brengen, waardoor we de afgerondheid van een leven niet 

meer zien in wat iemand bereikt heeft, maar veeleer in het hoe van een leven, 

in zijn kwaliteit, die wordt geïnterpreteerd met hulp van een deugdenvocabu-

laire. Deze cognitieve transformatie zet ons op een zekere afstand tot onze 

wensen, plannen en projecten. Voor degene, die goed leeft, is de dood geen 

euvel. Verder hebben we gezien dat het socratisch alternatief voor de antiek-

filosofische troost twee verschillende mogelijkheden duidt van wat er bij de 

dood gebeurt. Een platoons-stoïcijnse traditie thematiseert nadrukkelijk de 

hoop dat er een leven na de dood is, dat als cognitieve vervulling wordt ge-

zien. De epicuristen interpreteren de dood als het radicale einde van het be-

staan, maar ook zij bieden troost binnen het paradigma van cognitieve trans-

formatie. Christelijke troost met zijn verwachting van een leven na de dood 

toont nauwe verwantschap met de platoons-stoïcijnse traditie van troost, maar 

staat samen met het epicurisme in de antieke traditie van troost als cognitieve 

transformatie. Deze overlap van christendom en epicurisme inzake argumen-

tatieve troost is belangrijk voor een analyse van zowel de afkeer van argumen-

tatieve troost als de blijvende relevantie van argumentatieve troost. 

Afkeer van argumentatieve troost 

Het is verleidelijk om de afkeer van argumentatieve troost zoals we die tegen-

kwamen in het fragment uit Forbrydelsen toe te schrijven aan een teloorgang 

van de overtuigingskracht van specifieke christelijke denkbeelden zoals een 

leven na de dood. Een noemer als ‘seculariseringsthese’ heeft voor lange tijd 
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een verleidelijke universele ‘passe-partout-verklaring’ ter beschikking ge-

steld. Echter, niet alleen zien seculariseringsthesen er in het tweede decenni-

um van de eenentwintigste eeuw minder overtuigend uit dan nog twintig jaar 

geleden en worden nu zelf onderwerp van historische deconstructie,
21

 maar 

meer specifiek bij een analyse van de ideeëngeschiedenis van argumentatieve 

troost lijkt deze passe-partout-verklaring niet te passen. Seculariseringsver-

halen van oude snit presenteren het epicurisme regelmatig als tegenbeweging 

tegen het christendom. De herontdekking van het epicurisme zou de opkomst 

van een immanente, naturalistische kijk op de mens hebben gefaciliteerd.
22

 

Als het epicurisme de oorzaak van de hedendaagse afkeer van argumentatieve 

troost zou zijn, zou de niet-christelijke epicurische argumentatieve troost nog 

steeds van belang moeten zijn.
23

 Echter, wat in werkelijkheid gebeurt, is dat 

de twee epicurische troostargumenten weliswaar nog volop bediscussieerd 

worden in de hedendaagse filosofie van de dood (zoals ik al aangaf), maar dat 

de intentie in deze discussies regelmatig is de epicurische argumenten te 

weerleggen.
24

 

De moderne critici van Epicurus beklemtonen dat we allemaal wensen, 

plannen en projecten hebben die over het tijdpunt van onze dood heen reiken. 

Dat onze wensen, plannen en projecten door de dood worden doorkruist, 

maakt ons leven in absolute zin – als het ware ‘tijdloos’ – minder geslaagd 

dan het had kunnen zijn als de dood later was gekomen. En omdat we steeds 

nieuwe verstrekkende wensen, plannen en projecten kunnen hebben, is de 

dood bijna altijd een euvel.  

_____________ 

21 Vgl. recentelijk H. Paul, Ziektegeschiedenissen: De discursieve macht van secularisatieverhalen, Oratie 

Groningen 2013. 
22 Vgl. bijvoorbeeld J.I. Israel, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-

1750, Oxford 2001; J.I. Israel, Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of 

Man 1670-1752, Oxford 2006. 
23 In feite werden de epicurische troostargumenten, in het bijzonder het raadsel van de timing, in intellectu-

ele schermutselingen regelmatig als provocatie tegen christelijke theologie en als een soort ‘ersatz’ troost 

ingezet. Nog de vroege (1828–1830) Ludwig Feuerbach gebruikt het argument in deze zin (Ludwig 

Feuerbach, Gesammelte Werke, red. W. Schuffenhauer, Berlin 1981, bd. 1, 100–102, 393–397; vgl. ook J. 

Choron, Death and Western Thought, New York enz. 1963, 186–198). 
24 Dit wordt in de literatuur over het hoofd gezien. Vgl. bijvoorbeeld, K. Lacina, Tod, Wenen 2009, die re-

presentanten van de hedendaagse filosofie van de dood globaal als ‘erfgenamen van Epicurus’ (Epikurs 

Erben) karakteriseert. In werkelijkheid zijn er maar een handvol filosofen die Epicurus verdedigen, overi-

gens zonder oog te hebben voor het specifiek troostende karakter van zijn argumenten (vgl. bijvoorbeeld 

S.E. Rosenbaum, ‘How to Be Dead and not Care: A Defense of Epicurus’, American Philosophical 

Quarterly 23 (1986), 217–225; S.E. Rosenbaum, ‘Epicurus and Annihilation’, Philosophical Quarterly 39 

(1989), 81–90; J. Warren, Facing Death: Epicurus and his Critics, Oxford 2004). 
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De kritiek op de epicurische troostargumenten is een belangrijke culturele 

‘marker’, omdat zij de omvang van onze verwijdering laat zien van het antie-

ke concept van troost als cognitieve transformatie. De antieke traditie van 

troost als cognitieve transformatie poogde onze neiging af te remmen om ver-

reikende wensen, plannen en projecten te koesteren en te maken, of tenminste 

in deze wensen, plannen en projecten het besef ‘in te bouwen’ dat de realisatie 

ervan niet in onze hand ligt. Voor de hedendaagse critici is het troostaspect 

van de epicurische argumenten uit het zicht geraakt: argumenten die als 

troostgevend waren bedoeld worden onderwerp van een technische analy-

tisch-filosofische exercitie. Er is sprake van een troostverdringing. De heden-

daagse critici vallen over een aspect van de epicurische troostargumenten, dat 

deze verbindt met de overige antieke argumentatieve troost: de cognitieve 

transformatie.
25

 Als we op een afstand van onze wensen, projecten en plannen 

komen te staan, dan is er sprake van ‘voorwaardelijke’, afgezwakte wensen, 

plannen en projecten. Dergelijke voorwaardelijke wensen, plannen en projec-

ten zijn onverenigbaar met de intense banden die een goed leven kenmerken.
26

 

Dit heeft tot gevolg dat je vooral niet op basis van de bovengeschetste cogni-

tieve transformatie met een zekere onthechtheid naar je leven moet kijken. 

Een leven waarvoor de dood geen euvel is, is een mislukt leven. Met andere 

woorden: voor de hedendaagse filosofie van de dood horen we ontroostbaar te 

zijn.
27

 

Hoe kon het zover komen? In het bestek van dit artikel moet ik met enkele 

korte opmerkingen volstaan. Ik stel dat de hedendaagse troostverdringing het 

paradoxale resultaat is van de filosofische en theologische argumentatieve 

troostbeoefening. De filosofische en theologische troost heeft vanaf de oud-

heid de herinnering aan de dood gebruikt om te wijzen op de noodzaak ons le-

ven te ‘intensiveren’: maak gebruik van het leven in het hier en nu, leef dit le-

ven op een manier die weerspiegelt welk kostbaar bezit het is. Daarom heeft 

theologische en filosofische argumentatieve troost altijd belangstelling gehad 

_____________ 

25 Vgl. de tweede paragraaf over de overlap tussen filosofische en christelijke argumentatieve troost. 
26 Vgl. Luper, Philosophy of Death, 75–78. 
27 Een indirect troostargument schuilt nog wel in de bewering dat dat de dood een begrenzing biedt die juist 

onze tijd van leven betekenis geeft; zouden we onsterfelijk zijn dan verliezen zaken in ons leven hun urgen-

tie en zin. In de hedendaagse filosofie van de dood wordt dit argument (dat in talrijke varianten in de Wes-

terse letteren voorkomt, te denken valt aan Faust) sinds B. Williams (‘The Makropulos Case: Reflections 

on the Tedium of Immortality’, in B. Williams, Problems of the Self, Cambridge 1973, 82–100) vaak her-

haald. Echter, dit indirecte troostargument bepleit alleen het principiële belang van de heilzame begrenzing 

van de dood, het verzoent niet met het feit dat de dood op een concreet moment daadwerkelijk komt – mis-

schien komt hij altijd op het verkeerde moment?  
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voor het concrete levensverhaal. Biografische memorialisering is van alle tij-

den, maar niet als exclusief fenomeen, gericht tegen andere soorten van argu-

mentatieve troost.
28

 In de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse filosofie 

en theologie wordt deze intensiveringsagenda op een dergelijk radicale manier 

doorgetrokken dat intensivering van het leven nu tegen de wenselijkheid van 

argumentatieve troost wordt uitgespeeld. De abstracte denktrant van argumen-

tatieve troost is voor denkers als Kierkegaard en Heidegger enkel een kalme-

rend middel dat afleidt van de ernst van de dood als een einde van het eigen 

leven, van mijn leven.
29

 Hiermee is de deur op een kier gezet voor de het besef 

dat het individu auteur van zijn eigen leven is en dat zijn leven vooral in ter-

men van wensen, plannen en projecten beschrijft, maar vooralsnog zijn dit 

geïsoleerde stemmen; voor een culturele mainstream is meer nodig. De nodige 

schaalvergroting en nieuwe dynamiek komt tot stand door de film als massa-

fenomeen van de twintigste eeuw. Het eigen leven en het leven van anderen 

wordt door een narratieve lens waargenomen. Voor een culturele mainstream 

geldt het individu als auteur van het eigen leven: het eigen leven is ‘schrijf-

baar’ geworden.
30

 Deze ongekende nadruk op individuele levensverhalen 

wordt allerwegen ervaren als onverenigbaar met algemene ‘abstracte’ troost-

motieven. Een troost die ook voor anderen past, past het individu niet en 

wordt haast als beledigend ervaren, zoals onze scène uit Forbrydelsen laat 

zien. Biografische memorialisering moet de default trooststrategie zijn.  

Blijvende relevantie 

Is de oude traditie van argumentatieve troost in de hedendaagse culturele con-

text nog relevant? In deze afsluitende paragraaf beaam ik deze vraag. Ook 

hier moet ik met enkele korte opmerkingen volstaan.  

_____________ 

28 Ik ontleen het begrip ‘intensivering van het leven’ aan D.J. Davies, The Theology of Death, London enz. 

2008, maar ik gebruik het begrip op een andere manier. Voor Douglas geeft ‘intensive living’ (of 

‘intensification of life’) de richting aan die de hedendaagse theologie moet inslaan om te reageren op secu-

lariseringsprocessen ook binnen de kerk, vooral de teloorgang van een hoop op de hemel. In zijn visie is 

intensive living een modern seculariseringsfenomeen. Ik bepleit hier dat intensivering van het leven altijd al 

een cruciaal ingrediënt van de filosofische en theologische argumentative troost is geweest. We zouden met 

Charles Taylor (A Secular Age, Cambridge MA enz. 2007) van een ‘master narrative’ kunnen spreken.  
29 S. Kierkegaard, ‘An einem Grabe’ in S. Kierkegaard, Vier erbauliche Reden 1844. Drei Reden bei 

gedachten Gelegenheiten 1845, vert. door E. Hirsch, Düsseldorf enz. 1964, 173–205; M. Heidegger, Sein 

und Zeit, Tübingen 198616, vooral §§ 51–53.  
30 Vgl. E. Venbrux, Ongelooflijk! Religieus handelen, verhalen en vormgeven in het dagelijks leven, Oratie 

Nijmegen 2007, 14: ‘In het rituele vertoog ligt een sterke nadruk op de biografie van de overledene. Het 

productieve leven is het project dat gevierd wordt; gecelebreerd in toespraken, gememoreerd met 

persoonlijke symbolen. Weinig lijkt meer identiteitsstichtend dan een arbeidzaam leven, gevolgd door de 

relaties met de nauwe kring van familie en vrienden. Wij mensen willen het vastleggen en vasthouden.’ 
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Ook al is het na de korte fenomenologie van de troost misschien vanzelf-

sprekend, allereerst is te wijzen op het feit dat argumentatieve troost in onze 

tijd nog steeds alom tegenwoordig is. Redenerende wezens die wij zijn, lijken 

we niet zonder argumentatieve troost te kunnen. Hedendaagse argumentatieve 

troost te kunnen vergelijken met de pogingen van vroeger geeft inzicht in de 

culturele signatuur van onze tijd.  

Naast een dergelijke analytische relevantie hebben we ook praktisch veel 

te winnen door hernieuwde aandacht op de oude traditie van argumentatieve 

troost. De nadruk op wensen, plannen en projecten, die de hedendaagse kijk 

op het leven bepaalt, staat zich uiteindelijk zelf in de weg. De ideologie van 

een economisch liberalisme heeft ons een kwantitatieve lens aangereikt die de 

verwachting voedt dat meer beter is en ons de vergelijking met anderen op-

dringt. Ik kan en moet altijd een nieuwe waardevolle wens, plan of project 

hebben om mijn leven zin te geven. De reeks plannen, wensen en projecten is 

in principe eindeloos. De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum heeft de 

grenzeloze levenslust die in deze eindeloze reeks tot uitdrukking komt zonder 

enige ironie omarmd:  

There are so many interesting and useful things one can do in the world that 

immortality is about the only condition that would give one enough time to do 

many of them and still have some time for recreation. (…) If one were worried 

that some of one’s commitments might peter out over an infinite time, or generate 

no compelling new projects, one could always focus on the aim to promote justice 

in the world, an aim that is unlikely to be completely realized in history, and 

which will therefore give our imaginary immortal being plenty of interesting and 

valuable occupation. (And how interesting it would be to try to promote justice in 

a series of different ways – as an author, an activist, a politician, an artist; and in 

different places, moving from the U.S. to India, and on to Africa, and so forth, 

and then cycling round again, no doubt with utterly changed conditions – with, 

perhaps, some breaks from time to time to try out singing, or being a 

psychoanalyst, or a sports writer.)
31

  

Maar als we volharden in onze nadruk op wensen, plannen en projecten kun-

nen we het spook van het euvel van de dood niet meer uitbannen, omdat de 

dood altijd waardevolle wensen, plannen of projecten kortwiekt (of een ziekte 

onze mogelijkheid tot het formuleren van wensen, plannen of projecten onder-

mijnt). En omdat wij met onze kwantitatieve kijk ons zo uitzonderlijk goed 

kunnen vergelijken met anderen, kunnen we heel duidelijk zien dat iemands 

_____________ 

31 Martha Nussbaum, ‘Replies’, The Journal of Ethics 10 (2006), 463–506, 469–70.  
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wensen, plannen en projecten verbleken bij de originaliteit, de grootsheid en 

het succes van de ambities van anderen. Biografische memorialisering die en-

kel focust op wensen, plannen en projecten laat ons achter met de bittere 

smaak van tragiek: waarom is deze reeks van wensen, plannen en projecten 

afgesneden, en waarom was deze reeks niet grootser en succesvoller?  

In deze situatie is een hernieuwde aandacht op de deugden, die cruciaal 

zijn voor de traditie van argumentatieve troost, waardevol. De taal van deug-

den leidt onze blik van het wat op de vraag hoe een leven is vormgegeven, en 

stuurt daarmee weg van een kwantitatieve kijk op mensenlevens.  

Tegelijkertijd is belangrijk dat deugden hybride concepten zijn die het 

specifieke en persoonlijke van een individuele biografie verbinden met het 

universele en abstracte gezichtspunt van een normatieve evaluatie.32 De taal 

van deugden sluit dus aan bij de nadruk op individualiteit die het kenmerk van 

onze tijd is.  

Een belangrijk hermeneutisch opstappunt ligt in de manier waarop biogra-

fische memorialisering plaatsvindt.
33

 Er wordt herinnerd aan affectieve kwali-

teiten van de overledene met betrekking tot de nabestaanden: dank wordt uit-

gesproken voor de liefde van de overledene, voor zijn of haar geduld. Als de 

poging wordt ondernomen om aan te tonen dat de liefde, het geduld enzo-

voorts het gebied van het privaat-emotionele transcendeerde en een deugd was 

die ook anderen – misschien zelfs alle anderen – gold, dan is de weg ingesla-

gen naar een reflectie op deugden, die kenmerkend is voor de traditie van ar-

gumentatieve troost. Als we willen leren hoe deugden een biografie afronden, 

zullen we in de leer moeten gaan bij de oude filosofisch-theologische troostar-

gumenten. 

Tevens is met name de platoons-stoïcijnse traditie van argumentatieve 

troost nog om een andere reden voor ons instructief. In een tijd waarin noord-

westeuropese kerken verlamd staan tegenover het eigengemaakte spook van 

een als onontkoombaar geduide secularisatie,
34

 is de voor ons heden haast on-

gelooflijke onbevangenheid van omgang met ‘religieuze’ begrippen bijzonder 

leerzaam. Socrates en Seneca laten ons zien hoe je subtiel, zonder doctrinaire 
_____________ 

32 Hoe beide aspecten samenkomen is duidelijk te zien in Aristoteles’ conceptie van deugd als ‘dispositie 

om een weloverwogen keuze te maken, gelegen in een midden in relatie tot ons [het persoonlijke aspect – 

CJ], dat bepaald is door een rationeel beginsel, en wel op de manier zoals de man met praktisch inzicht dat 

zou bepalen [het universele gezichtspunt – CJ]’ – Aristoteles, Ethica Nicomachea. Vertaald en toegelicht 

door Charles Hupperts en Bartel Poortman, Budel 2005, 109.  
33 Dit dank ik aan een suggestie van Avril Maddrell. 
34 Vgl. ook Paul, Ziektegeschiedenissen, 25, met verwijzing naar David Goodhews rake formulering 

‘ecclesiology of fatalism’.  
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stelligheid over een leven na de dood kunt praten. Dit zou aan kunnen sluiten 

bij de opmerkelijke onbevangenheid waarmee tegenwoordig empirisch wer-

kende psychologen naar het therapeutische nut van religieuze zingevingska-

ders voor het rouwproces kijken en daardoor gewild of ongewild een modern-

seculier zelfbeeld relativeren.
35

 Het loont om de traditie van argumentatieve 

troost van stal te halen.  
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_____________ 

35 Vgl. recente theorieën onder de noemer ‘continuing bonds’, o.a.: D. Klass, P.R. Silverman, S.L. Nickman 

(red.) Continuing Bonds: New Understandings of Grief, London enz. 1996; D. Klass ‘Grief, Religion, and 

Spirituality’ in K. Garces-Foley (red.) Death and Religion in a Changing World, Armonk NY enz. 2006, 

283–304.  


