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R onkend stellen acht legervoer-
tuigen uit de Tweede Wereld-
oorlog zich op in een laantje in
Egmond-Binnen. Vijf jeeps, een
truck, een Dodge en een oude
motor. Bij alle huizen hangt de
vlag half stok. Vandaag wordt

Ronald (50) begraven: echtgenoot, vader,
vriend én liefhebber van oude legervoertuigen.
Het is een persoonlijke uitvaart, verzorgd door
ritueelbegeleider Gijsje Teunissen. Zij doet dit
werk al tien jaar. Haar aantal collega’s groeit
gestaag, en de ritueelbegeleiders proberen
steeds professioneler te werken.
Een ritueelbegeleider begeleidt mensen rond-

om grote levensmomenten zoals huwelijk, be-
grafenis en scheiding. Ze doen dat zonder bin-
ding aan een kerk of andere organisatie. De
animo voor het vak groeit: de post-hbo-oplei-
ding tot ritueelbegeleider van opleidingsinsti-
tuut Het Moment trekt steeds meer studenten.
In januari moet de opleiding verhuizen naar
een grotere locatie in Amersfoort. Deze zomer
zijn de eerste stappen gezet om een opleiding
in Duitsland te starten.
In België is al een opleiding, daar neemt het

aantal studenten ook toe. Ondertussen ont-
staan er samenwerkingen tussen ritueelbege-
leiders en wetenschappers: de Hogeschool
Windesheim in Zwolle onderzoekt samen met
de Landelijke Beroepsvereniging voor Ritueel-
begeleiders hoe zij hun bekendheid kunnen
vergroten. En vandaag begint de Funeraire Aca-
demie, een samenwerking tussen de uitvaart-
branche en Tilburg University.
De laatste reis die Ronald door Egmond

maakt is in zijn eigen open Dodge, een Ameri-
kaanse kleine truck. Met sirenes wordt de stoet
begeleid naar de begraafplaats. Eenmaal aan-
gekomen draaien de legervoertuigen achteruit
het grasveld op om een haag te vormen. Als de
familie de kist naar het graf heeft gedragen,
volgt het lintenritueel dat ritueelbegeleidster
Teunissen heeft bedacht.
Voordat de kist werd gesloten zijn er drie lin-

ten in Ronalds hand gelegd, één voor zijn
vrouw, zijn zoon en dochter. De linten zijn van
leer, omdat ‘papa stoer is’. Ze steken uit de kist
en de familieleden pakken een lint vast. Ro-
nalds zoon pakt het Zwitserse zakmes van zijn
pa en snijdt zijn lint door. Daarna doen zijn
moeder en zijn zus hetzelfde. Dat symbolisch
doorsnijden van de banden kan volgens Teu-
nissen helpen bij het verwerken van het ver-
driet. De familie kan de linten bewaren of er
een sieraad van maken.

Keurmerk
Ritueelbegeleider is een vrij beroep, dat niet
precies is afgebakend. Wel zijn veel ritueelbe-
geleiders lid van de landelijke beroepsvereni-
ging. Om duidelijk te maken welke ritueelbe-
geleider goed werk levert, zou een keurmerk
wenselijk zijn, zegt Anne Stael. Via haar bedrijf
‘Zien wat onzichtbaar is’ leert zij ritueelbege-
leiders meer over ondernemerschap. Ze geeft
workshops en lezingen waarin ze uitlegt hoe
‘zingeving’ te verkopen valt en hoe een ritueel-
begeleider van zijn of haar werk een sterk be-
drijf kan maken .
Volgens Stael hebben ritueelbegeleiders onder-
steuning nodig om professionele ondernemers
te worden. “Deze mensen vullen het gat op van
de kerk en zijn belangrijk voor het welzijn van
Nederlanders. Ik leer hen om hun ideeën te
vertalen in diensten die ze kunnen verkopen.”
Wanneer gaat een ritueelbegeleider ‘professi-
oneel’ te werk? Als de klant tevreden is, vindt
Stael. “Maar het is ook belangrijk dat iemand
in staat is om in een beperkte tijd een prestatie
te leveren en zichzelf achteraf te evalueren.
Sommige ritueelbegeleiders bezitten die kwa-
liteiten al, andere niet.”

Aan de Hogeschool Windesheim onderzoekt
psycholoog en aankomend theoloog Angela
Stoof hoe ritueelbegeleiders meer bekendheid
kunnen krijgen. Haar onderzoek moet leiden
tot een advies aan de beroepsvereniging. Tien
leden werken aan het onderzoek mee. Stoof:
“Voor deze groep is het belangrijk om te wer-
ken vanuit het hart. Dat kan botsen met een
samenleving waar de markt en concurrentie
centraal staan. Daarom zoek ik met deze groep
naar een manier van profilering die bij hen
past.”
Aimée van de Venne (40) is net begonnenmet

de opleiding ritueel begeleiden van Het Mo-
ment. Ze is al uitvaartverzorgster maar ze wil
zich graag verdiepen in rituelen. “Ik wil meer
zicht krijgen op wat voor soort rituelen er zijn.
Dan kan ik mijn aanbod uitbreiden.” Van der

De markt voor niet-religieuze ritueelbegeleiders groeit en de
opleiding barst uit haar voegen. Aan één ding ontbreekt het
hun vooralsnog: zakelijk inzicht. Maar daar wordt aan gewerkt.
tekst Germieke Smits

De dienst voor de overleden Ronald wordt op een grasveld in Egmond gehouden. foto olaf kraak
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‘Weinigbegeleiders
kunnen levenvanhet
werk,maardatwil niet
zeggendat zeniet
professioneel zijn’

Ritueel begeleiden


