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De kracht van rituelen
We grijpen in allerlei situaties terug op 
rituelen. In het bijzonder tijdens een uit-
vaart. Maar waarom hebben we eigenlijk 
rituelen? En wat hebben die voor invloed 
op ons en op onze manier van afscheid 
nemen? We vroegen het Martin Hoondert, 
universitair hoofddocent muziek, religie en 
ritueel aan de Universiteit van Tilburg.  
Hij onderzoekt de verhouding tussen 
muziek, rituelen en onze omgang met de 
dood in Nederland.

“Rituelen geven ons houvast. Ze geven structuur op momenten 
dat de structuur even afwezig is. In situaties die betekenisvol zijn 
in ons leven, zoeken we als mens bijna automatisch naar een ritu-
eel. Bijvoorbeeld bij de geboorte van je kinderen, wanneer je gaat 
trouwen, maar ook wanneer iemand in je naaste omgeving komt 
te overlijden. Zo’n moment verandert je. Eerst ben je bijvoor-
beeld getrouwd, je hebt een partner, je bent ‘de man of vrouw 
van…’. Wanneer deze persoon wegvalt, moet je je aanpassen aan 
een nieuw leven. In plaats van getrouwd, ben je nu opeens een 
weduwnaar. Je identiteit verandert. Dat geldt voor ieder overlij-
den en is heel ingrijpend. We hebben het als mens nodig om dat 
soort heftige momenten te markeren. Rituelen geven dan steun. 
Ze helpen je bij die transitie naar een andere identiteit.” 

Omgang met de dood
“We hebben als samenleving ontzettend veel verschillende 
rituelen rondom afscheid. De kist, de muziek, hoe we het in 
memoriam vormgeven... Al deze rituelen zijn een weerspiegeling 
van hoe we in onze cultuur met de dood omgaan. Je ziet dat dit 
door de tijd heen sterk veranderd is. In de jaren zeventig moest 
een crematieritueel zo kort mogelijk zijn. Het was zakelijk en 
technisch. We zeiden daarmee eigenlijk: die dood, ik weet niet zo 
goed wat ik daar mee moet, laten we het maar zo snel mogelijk 
wegstoppen. Dat is tegenwoordig totaal anders. We zijn ons nu 
veel meer bewust van het belang van een goed afscheid. Dat heeft 
namelijk een grote impact op het vervolg van het rouwproces. 
We zeggen nu: die dood, daar moet ik mee dealen, want het heeft 
zoveel impact op wie ik ben.”

Collectief patroon
“We zien dat deze hedendaagse kijk op de dood als resultaat 
heeft dat de uitvaart steeds persoonlijker wordt. Een afscheids-
locatie als De Vier Jaargetijden in Roosendaal sluit hier helemaal 
op aan. De invulling van het ritueel wordt daar helemaal vrij 
gelaten. Die vrijheid wordt enorm gestimuleerd door dit soort 
gebouwen waar eigenlijk alles mogelijk is. Ik ben heel benieuwd 
hoe mensen de komende jaren zullen omgaan met deze geboden 
vrijheid. We zien dat een zo persoonlijk mogelijke invulling van 
het afscheid echt de huidige tijdsgeest weerspiegelt. En toch is het 
afscheid vaak niet zo persoonlijk als we denken. Veelal volgen we 
een zelfde basisstructuur rond een overlijden. Zo is bijna ieder 
ritueel bij afscheid een in memoriam: teksten die herinneringen 
oproepen, afgewisseld met muziek. Voor ons onderzoek bezoe-
ken we veel afscheidsceremonies. We zien dan bijvoorbeeld dat 
veel muzikaal repertoire steeds terugkomt. Er bestaat niet voor 
niets een uitvaart top 10, dat zijn ook écht de liedjes die bij veel 
uitvaarten gedraaid worden... Collectief volgen we eenzelfde 
patroon, al vullen we dat patroon natuurlijk wel allemaal indivi-
dueel in.”

Meerwaarde
“We zien dus een do-it-yourself tendens. Mensen willen graag 
zélf keuzes kunnen maken. Daardoor rijst de vraag: zijn dat 
soort plekken als De Vier Jaargetijden straks nog nodig? Maken 
we straks überhaupt nog wel gebruik van de diensten die een 
uitvaartondernemer biedt? Ik vermoed van wel hoor. Maar het 
vraagt wel een vernieuwde houding van bedrijven in de uitvaart-
branche. Die zie ik nu nog te weinig. Men denkt soms voorname-
lijk aan de protocollen, maar die kan ik ook op internet vinden.  
Je moet als organisatie echt je meerwaarde laten zien. Je ziet dat 
ze daar bij De Vier Jaargetijden heel erg mee bezig zijn. Ze zeggen 
eigenlijk: ‘U kunt ons alles vragen en wij maken dat mogelijk.’  
Je moet in de complexe situatie van iemand die een dierbare ver-
loren heeft, je expertise als bedrijf écht gebruiken en laten zien. 
Het gaat erom dat jij als ondernemer mensen kunt helpen met 
het samenstellen van een mooi en waardevol ritueel. Dat mensen 
achteraf zeggen: ‘Dit heeft mij echt getroost, hier heb ik veel aan 
gehad. Hier ben ik, ondanks de verdrietige situatie, heel blij mee.’ 
Dan laat je je meerwaarde zien.“
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