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‘Voor ik het wist, spraken 
we over de dood’

Martin Hoondert maakte met Ton Overtoom 

en Dorothee Nijland het boek Rituelen rond 

de Dood. Hoewel de kerkelijke uitvaart aan 

belang inboet, blijven mensen zoeken naar 

zingeving bij het afscheid van hun dierbaren.
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Esther Raaijmakers

Martin Hoondert (50) hoopt dat het boek Rituelen rond 
de Dood mensen helpt het gesprek over de dood te gaan 
voeren. Dat ze tegen elkaar zeggen: “Wat zou jij willen 
als je dood gaat?” En daar is hij zeker in geslaagd. 
“Toen ik het boek op een vrijdagmiddag binnenkreeg 
van de uitgever, was bijna iedereen op mijn werk al 
naar huis toe. Ik liep naar de secretaresse, want ik wil-
de het toch graag aan iemand laten zien. Voor ik het 
wist, zaten we over de dood te praten. Dat had ik daar-
voor nog nooit met haar gedaan.”

Hoe we met de dood omgaan
Hoondert zit achter zijn computer in zijn werkkamer 
op de Universiteit van Tilburg. Hij is gespecialiseerd 
in hedendaagse rituelen. Denk aan echtscheidingsritu-
elen, herdenkingsrituelen bij burgeroorlogen en ram-
pen en rituelen rond de dood.
“We hebben vijf jaar aan het boek gewerkt. Dit heeft zo 
lang geduurd, omdat de fotografe, Dorothee Nijland, 
eerst relaties met uitvaartondernemers moest opbou-
wen. Zij moest toestemming vragen om mensen te fo-
tograferen. Achteraf vinden we het boek ‘te wit’; we 
hadden meer multiculturele rituelen willen hebben. De 
fotografe is op een gegeven moment ook naar een hin-
doebegrafenis gegaan. En toen ze daar stond, zeiden 
de mensen: ‘Dat willen we eigenlijk liever niet.’ In die 
zin is het boek niet compleet, maar het geeft wel een 
beeld van hoe we nu in onze cultuur met de dood om-
gaan.”

Naast elkaar bestaan
Martin Hoondert maakt onderscheid tussen drie typen 
afscheidsrituelen: de kerkelijke uitvaart, de zakelijke 
uitvaart en de persoonlijke uitvaart. De zakelijke uit-
vaart is wat in een crematorium gebeurt: een ‘stan-
daard’ uitvaart met enkele toespraken en drie num-
mers uit de begrafenismuziek top 20; de uitvaart volgt 
een bepaald ‘format’.
Bij de persoonlijke uitvaart zijn in steeds meer geval-
len zogeheten ritueel begeleiders betrokken. Zij zijn in 
staat om ‘nieuwe’ rituelen te bedenken en daar vorm 
en inhoud aan te geven. “Ik had in eerste instantie ver-
wacht dat mensen steeds meer voor persoonlijke, zelf 
gekozen afscheidsrituelen zouden kiezen”, vertelt 
Hoondert. “Het was voor mij echt een verrassing dat 
de verschillende typen afscheidsrituelen alle drie nog 
steeds in trek zijn en naast elkaar bestaan.”

En de katholieke uitvaart? Hoe is die in de afgelopen decen-
nia veranderd?
“De rituele handelingen zijn heel basaal: de priester 
werkt met licht, water, wierook. Dat is al eeuwenlang 
zo en niet veranderd. Ik denk dat dit ook de kracht is. 
Je kunt aansluiten bij eeuwenoude rituelen die je zelf 
niet hoeft uit te denken.
Maar de inhoud van een uitvaartmis is wel veranderd. 
De liturgie heeft een ontwikkeling doorgemaakt waar-

in het accent eerst op zondebesef en boetedoening lag. 
De dood was echt zwart en eerder angstaanjagend, 
maar na het Tweede Vaticaans Concilie kwam de na-
druk te liggen op het verrijzenisgeloof. De kleur van 
de liturgie is veranderd van zwart naar paars.”

Balans houden
Hoondert ziet wel een probleem bij deze theologische 
nadruk. “Als je te veel aandacht hebt voor verrijzenis-
geloof, sla je een stap over in de rouwverwerking. Ei-
genlijk geef je op deze manier te snel ‘zin’ aan de dood. 
Maar mensen die iemand verloren hebben, zijn nog 
niet toe aan het verrijzenisgeloof. Het is de kunst van 
de voorganger dat hij de balans weet te houden. Dat 
hij niet alleen spreekt over de verrijzenis, maar ook be-
noemt dat er verdriet en boosheid mag zijn.” 
Aan de ene kant heeft Hoondert soms kritiek op ker-
ken. “Ik vind dat ze in hun rituelen soms te onpersoon-
lijk zijn en dat ze te veel nadruk op het verrijzenisge-
loof leggen.”Anderzijds ziet hij ook bij hedendaagse 
uitvaartrituelen tekortkomingen. “Tijdens sommige 
uitvaarten wordt zo ingezoomd op de persoon dat het 
perspectief van hoop ontbreekt. Hoe kunnen de nabe-
staanden nu verder zonder deze persoon? Ik wil er-
gens in het midden uitkomen: dus recht doen aan de 
persoon, maar ook iets van hoop bieden.”

Hoewel de Kerk vandaag de dag te maken heeft met parochie-
fusies en afnemend kerkbezoek, lijkt Allerzielen steeds popu-
lairder te worden, zo blijkt uit het boek.
“Ja, dat is vooral buiten de Kerk. Wie nemen dat initi-
atief over? Koren zingen bijvoorbeeld een requiem, dat 
oorspronkelijk bij Allerzielen hoorde, en voegen daar 
een namen- of kaarsenritueel aan toe. Alle crematoria 
organiseren tegenwoordig lichtjesavonden rondom Al-
lerzielen die heel druk bezocht worden. Daaraan zie je 
dat de dood een heel belangrijk element is in onze cul-
tuur en dat we op zoek zijn naar nieuwe rituelen om 
daar vorm aan te geven.”

Hoe komt dat?
“Het kerkelijk ritueel heeft voor veel mensen geen be-
tekenis meer. Het is eigenlijk dezelfde reden waarom 
uitvaarten voor groot deel plaatsvinden in crematoria 
en de aula’s van uitvaartcentra. Als het kerkelijk ritu-
eel geen betekenis meer heeft, zie je eerst dat er een va-
cuüm ontstaat: hoe gaan we het nu doen? Vervolgens 
verplaatsen mensen het ritueel uit de kerk naar een 
nieuw domein, maar ze gebruiken wel elementen van 
het oude ritueel. In de wetenschap noemen we dit de 
transfer of rituals. Mensen eigenen zich het ritueel toe, 
waardoor het weer betekenisvol wordt.”

Joris’ Kerstboom
In de afgelopen decennia zijn er ook compleet nieuwe 
rituelen ontstaan. Een goed voorbeeld hiervan is Joris’ 
Kerstboom. Jarenlang stond de boom alleen in Den 
Bosch, maar afgelopen jaar deden wel zes andere ste-
den mee met het evenement. “Mensen komen naar Jo-

ris’ Kerstboom om iemand te herdenken die overleden 
is, of even stil te staan bij iemand die ziek is. Ik vind 
het prachtig dat dit soort dingen gebeuren.”

Beeldcultuur
Een andere tendens is dat beeld steeds belangrijker 
wordt tijdens uitvaarten. “We zien dat nabestaanden 
tijdens crematies foto’s van de overledene vertonen. 
Dit vraagt wel om evaluatie. Moet je alle foto’s wel la-
ten zien? Niet iedereen wil opa in zijn zwembroek zien 
tijdens zijn vakantie”, zegt Hoondert lachend. “Boven-
dien zien we dat uitvaartfotografi e steeds belangrijker 
wordt. Er zijn mensen die prachtige fi lms van uitvaar-
ten maken.”
“Eigenlijk ben ik positief over deze ontwikkeling. Als 
je daar zit als nabestaande, gaat vaak de helft langs je 
heen omdat je verdoofd bent door verdriet. Wanneer 
mensen de foto’s of de fi lm op een later moment nog 
eens kunnen bekijken, kunnen zij het beter een plaats 
geven en integreren in hun rouwproces. We moeten 
beseffen dat het uitvaartritueel, of het nu in of buiten 
de Kerk is, aan het begin van een rouwproces staat. 
Daarom vind ik het belangrijk dat we de woorden, 
symboliek en beelden zorgvuldig uitwerken en naden-
ken over wat we daarmee zeggen.” +
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De nieuwe begraafplaats in Lochem.

Joris’Kerstboom stond jarenlang alleen in Den Bosch, maar afgelopen 

jaar ook in zes andere steden. 

Een Syrisch-orthodoxe uitvaart.


