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Met een ceremonie gaven deze mensen  
extra betekenis aan een  bijzonder moment. 

tekst: Charlotte van Drimmelen // foto’s: Maarten Kools // styling: Luz David // visagie: Minke Boeijen

1 Bedenk symbolen
Symbolen geven betekenis zonder woorden. Daarbij 
is het effect vooral sterk als de symbolische betekenis 

en de letterlijke betekenis overeenkomen. Dat komt door-
dat symbolen en datgene waarnaar ze verwijzen dicht 
bij elkaar worden verwerkt in onze hersenen. Denk aan: 
water om te zuiveren, een ring voor verbondenheid, een 
kaars voor warmte en licht. 

2 Neem vertrouwde voorwerpen mee 
Een voorwerp dat bij jullie hoort, kan helpen om 
de viering kracht bij te zetten: eten van de borden 

die jullie ooit samen beschilderden, een foto uit de be-
gintijd van de vriendschap neerzetten of dekken voor het 
familiediner met het kerstkleed dat vroeger thuis ook op 
tafel lag. 

3 Zorg voor lekker eten 
Eten is erg geschikt als symbool en zorgt voor gezel-
ligheid. Maak de soep die oma altijd maakte. Of 

vraag iedereen een gerecht mee te nemen met een per-
soonlijk verhaal. 

4 Verzin een ritueel 
Ook in handelingen kun je veel symboliek leggen. 
Een boom planten voor een nieuw begin, zand 

erover om iets af te sluiten, elkaars handen vasthouden 
voor verbondenheid of iemand bij je dragen met een fo-
tootje aan een ketting.

5 Kies vaste momenten 
Elk jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw het beken-
tenissenspel doen, elke keer als iemand in het gezin 

de basisschool afrondt een ouder-kind-stedentrip maken 
of op Earth Day om half negen alleen kaarsjes aandoen 
en elkaar verhalen vertellen. Wat je ook bedenkt: een 
vast moment helpt om duidelijk te maken dat het niet om 
‘gewone tijd’ gaat maar om ‘speciale tijd’, aldus de Ame-
rikaanse familietherapeute Evan Imber-Black, die onder-
zoek doet naar rituelen.

6 Ga naar een speciale plaats 
Natuurlijk kun je gewoon samenkomen, maar een 
andere, betekenisvolle plaats maakt vaak wel meer 

indruk. Denk aan een kerk of ander heiligdom, de stad 

waar jullie samen studeerden, een plek waar een dierbare 
overledene graag kwam, de kroeg waar het allemaal be-
gon of de heuvel waar jullie altijd gingen sleeën. 

7 Geef ruimte voor verandering, aanpassing en 
spontaniteit 
Als je te star vasthoudt aan een bestaande viering, 

wordt het rigide en saai en verliest een feest betekenis, 
waarschuwt Imber-Black. Zo kan de invulling van Kerst-
mis met kerstliedjes rond de boom, een bezoek aan de 
nachtmis en een kerstdiner met een groot stuk vlees in 
eerste instantie heel feestelijk en verbindend zijn. Maar 
als de kinderen niet meer gelovig zijn en er een paar ve-
getariër zijn geworden, maken deze onderdelen de kans 
op een gezellige Kerst juist kleiner. Om rituelen levend te 
houden, moeten ze genoeg ruimte bieden voor verande-
ring en verrassing.

8 Betrek iedereen erbij 
Geef iedereen een eigen taak. In groepen denken 
mensen snel dat ánderen zich wel verantwoordelijk 

voelen, zo blijkt uit onderzoek. Een feest of viering slaagt 
echter pas als iedereen z’n steentje bijdraagt. Geef alle 
aanwezigen dus een kleine opdracht: vraag ze een voor-
werp mee te nemen, iets te bakken, een levensles van afge-
lopen jaar op te schrijven of de Spotify-lijst aan te vullen. 

9 Las een pauze in
De Amerikaanse psychologe Kathleen Vohs ont-
dekte dat een pauze tussen het uitvoeren van een 

culinair ritueel en het opeten ervan een sterker effect gaf: 
nóg meer voorpret, smaak en plezier bij het opeten. Bak 
de jaarlijkse kerstkoekjes dus in de ochtend en serveer ze 
pas plechtig in de middag of avond. Of maak samen soep 
en eet die pas na een stevige boswandeling.

10 Spreek zoveel mogelijk zintuigen aan 
Onze zintuigen hebben een sterke verbinding 
met onze emoties en herinneringen. De eerste 

pepernoten roepen een hele wereld aan sinterklaasherin-
neringen en associaties op. De geur van zonnebrandcrème 
neemt ons mee naar een warm strand, ook al is het hartje 
winter. Kerkklokken kunnen ons tot tranen roeren. Kleed 
rituelen daarom aan met geur, geluid, muziek, licht en 
smaak, voor een diepere beleving.

Zo maak je een 
samenkomst speciaal 

Met deze ingrediënten geef je een feest of andere bijeenkomst een 
extra laag. Daardoor kan er zomaar een nieuwe traditie ontstaan.

om NOOIT te
VERGETEN
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Het is ontroerend om na 
zo’n zware periode samen 

te eren wat er was
Obbe Tiddens (39, arts en kunstenaar) en Roos 
Beute (39, zelfstandig ondernemer) gingen na een 
relatie van zeventien jaar uit elkaar. Ze organiseer-
den een scheidingsceremonie op het strand.
Obbe: ‘Als het brandt, ben je geneigd naar de ruïnes te 
kijken in plaats van naar het kasteel dat er ooit stond. 
Je kunt roepen dat alles klote was, maar daarmee doe 
je elkaar en de relatie geen recht. Zeker als je kinderen 
hebt, is het belangrijk om elkaar op een goede manier 
in de ogen te kunnen blijven kijken. 
Net als bij een trouwerij verrichtten we verschillende 
handelingen die de beloftes symboliseerden over wat 
wij in de toekomst voor elkaar zouden betekenen. Zo 
trokken we twee deels overlappende cirkels in het 
zand. We keken elkaar aan, terwijl we reflecteerden op 
ons huwelijk. Ik vond het belangrijk samen stil te staan 
bij al het moois dat er was, maar we wilden ook niet ne-
geren waar het misging tussen ons. Roos is een mooie, 
krachtige vrouw en dat heb ik haar gezegd. We begroe-
ven een brief die we speciaal voor dit moment aan el-
kaar hadden geschreven. Er waren tranen, maar er was 
ook hilariteit. Onze scheidingsconsulent was erbij als 
getuige en om het moment te openen en te sluiten, 
waardoor het “officiëler” werd. 
We hebben overwogen om familie of vrienden uit te 
nodigen, maar dat vonden we toch niet kloppen. Het 
was iets tussen ons samen. Onze dochters (6 en 8) 
hadden een grote steen beschilderd die we in het over-
lappende deel van de cirkels plaatsten. Het duurde al 
met al ongeveer twintig minuten. Aan het einde wan-
delden we samen naar de zee. Daar gaven we elkaar 

een knuffel, waarna we allebei onze eigen richting 
opliepen.’

Roos: ‘Het voelde ongedwongen. We hoefden niets 
meer waar te maken, maar slechts samen te zijn. We 
aten het brood dat onze dochters voor ons hadden ge-
bakken en lazen elkaar voor wat we voor deze gelegen-
heid hadden geschreven. Alle laagjes van onze relatie 
passeerden de revue. Het was intens, maar niet verve-
lend. Het gaf verdieping en droeg bij aan het weder-
zijds begrip.
Tijdens het vormgeven van de ceremonie hebben we sa-
men veel plezier gehad. Vooral Obbe heeft een groot ge-
voel voor symboliek. We besloten een bloem neer te 
leggen als symbool voor het moois dat er was, maar 
dat we nu niet meer delen. En we gaven elkaar een klap 
om te voelen dat we de ander hebben gekwetst en zelf 
gekwetst zijn. 
Gedurende de ceremonie pakten we geregeld elkaars 
hand en ik zag aan Obbe dat het hem net zo raakte als 
mij. Scheiden is niet makkelijk. Verdriet, je onbegrepen 
voelen, boosheid: het hoort allemaal bij het proces. Het 
is ontroerend om na zo’n zware periode samen te eren 
wat er was. Je kunt ook “gewoon” de deur dichtgooien 
en doorgaan, maar ik ben zo blij dat wij met zijn twee-
en de moeite hebben genomen om een tijdperk heel be-
wust en in verbinding af te sluiten. Het van elkaar 
weglopen aan het einde voelde bevrijdend. Obbe en ik 
gaan verder als twee mensen, twee ouders, die elkaar 
dierbaar zijn. Daar ben ik dankbaar voor.’
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Met de belangrijke 
mannen in hun leven 

gingen ze het bos in
Ameike van der Ven (43, rituelenmaker) ontwierp 
voor haar zonen Sam (16) en Raf (13) het groter-
groeien-ritueel voor hun dertiende verjaardag. 
Een moment waarbij ze stilstonden bij de over-
gang van kind naar jonge man.
Ameike: ‘“Niemand doet dit, mam!” Vlak voor zijn 
dertiende verjaardag begon het ongemak op te spelen 
bij mijn jongste zoon. “Doe het nou maar, Raf. Het 
valt mee. Sommige kinderen moeten elke week naar de 
kerk en dit is mama’s kerk,” zei Sam, zijn oudere broer. 
Ik ben katholiek opgevoed, maar heb weinig met het 
geloof. Wel had ik altijd een fascinatie voor de rituelen. 
Toen mijn zus en ik voor het eerst ongesteld werden, 
kocht mijn moeder een taart om het te vieren. Mijn 
broer kon die taart onmogelijk verdienen en dat vond 
ik sneu. Zo ontstond het idee om later voor mijn zonen 
ook een moment in de tijd te markeren. 
Op hun dertiende worden kinderen in plaats van “zelf-
gericht” meer “wereldgericht”. Ze zien zichzelf niet 
langer als centrum van het universum; de rest gaat ook 
meespelen. In veel culturen wordt dat gevierd, denk 
aan een bar mitswa, maar bij ons niet. Ik bedacht een 
ritueel om mijn zonen handvatten en vertrouwen te ge-
ven op weg naar volwassenheid. Het gaat over het kie-
zen van richting op de momenten dat ze het “even niet 
meer weten”, als een soort preventieve bescherming. 
Met de belangrijke mannen in hun leven gingen ze op 
hun dertiende verjaardag het bos in, met in hun rugzak 
een voor-als-je-verdwaalt-kaart waarop de zeven deug-
den van Aristoteles centraal staan. Van hun vader, stief-

vader, opa, oom en een huisvriend leerden ze op hun 
tocht de nodige wijsheden, gekoppeld aan een deugd. 
Ik denk dat informatie krijgen aan de vooravond van je 
puberteit helpend is. Dat het belangrijk is om te voelen 
dat je ergens bij hoort. Sam is inmiddels zestien en 
groeit uit tot een stabiele jongeman met een goed mo-
reel kompas, een sterke ruggengraat en een groot en 
rechtvaardig hart.’ 

Zoon Sam: ‘Ik vond het wat opgeblazen allemaal. Het 
was toch gewoon mijn dertiende verjaardag? Waarom 
moet m’n moeder daar nou weer zoiets mee doen? Ik 
verheugde me vooral op het feest achteraf, met vrien-
den en familie. Alleen aan een paar hechte vrienden had 
ik verteld wat ik moest doen. Zij weten hoe mijn moe-
der is en dat ze graag herinneringen aan speciale mo-
menten koppelt. Maar toen het zover was, vond ik het 
toch bijzonder. We maakten een avontuurlijke wande-
ling en een-op-een ging ik met de mannen in gesprek bij 
een groot vuur. Mijn opa sprak over rechtvaardigheid. 
Hij vertelde dat ik veel onrechtvaardige momenten in 
mijn leven zou tegenkomen, maar dat het altijd goed-
komt zolang ik trouw blijf aan mijn eigen normen en 
waarden. Van mijn vader leerde ik dat het leven met ge-
zond zelfrespect beter is dan je constant te schikken 
naar anderen. Toen Raf dertien werd, was het zijn 
beurt. Ik zag dat hij positief overwhelmed was, die vier 
uur in het bos. Mijn taak was hem te blinddoeken en 
hem het vertrouwen te geven dat hij al lopend mijn 
stem kon volgen zonder tegen een boom te knallen.’
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Met z’n allen springen we 
over zeven golven en bij elke 
sprong doen we een wens

Marcella Wisbrun (33, zangeres en theatermaker) 
heeft een Braziliaanse moeder en een Nederland-
se vader. Elk jaar viert ze Oud en Nieuw in Brazi-
lië, waar ze met haar familie een ritueel uitvoert 
om op het jaar te reflecteren en nieuwe plannen 
te delen.
‘We zijn volledig in het wit gekleed, op ons ondergoed 
na. Dat heeft de kleur van waar je de focus in het 
nieuwe jaar op wilt leggen. Voorafgaand aan het jaar 
waarin de relatie tussen mijn man Friso en mij serieus 
werd, koos ik voor roze, dat staat voor liefde. In onze 
familie mag je zijn wie je bent en word je gezien. We 
zijn gezellig luidruchtig; er wordt veel en hard gepraat, 
gelachen en we maken zelf muziek. De sfeer is warm en 
ongedwongen. 
We trappen de avond af met uitgebreid eten, met een 
bord op schoot. Mijn peettante neemt traditiegetrouw 
het woord en benoemt hoe fijn het is dat mijn broer, 
schoonzusje, Friso en ik weer konden overvliegen. Ze 
neemt ons mee naar bijzondere momenten van de af-
gelopen tijd: wie heeft er een nieuwe baan, een nieuwe 
liefde, wie is er ziek of juist weer beter? We halen ge-
zamenlijk herinneringen op aan overleden dierbaren: 
“Weet je nog hoe oma onze druiven spleet om de pitjes 
eruit te halen?” Mijn opa en oma waren zo lief, het 
is voor onze familie een groot gemis dat ze er op deze 
avonden niet meer bij zijn. 
Rond half twaalf vertrekken we naar het strand met 
witte rozen, kaarsen, stoeltjes, kleedjes, borrelnootjes 
en champagne. Samen met honderden anderen – de 

meeste Brazilianen zoeken met Oud en Nieuw het wa-
ter op – veroveren we een plekje op het strand. We gra-
ven een kuiltje in het zand om de kaarsen in te zetten 
en gaan daar in een ongeorganiseerde kring omheen 
zitten. Iedereen deelt zijn twijfels of enthousiasme over 
nieuwe plannen. Zit ik op het juiste pad voor komend 
jaar? Mijn tantes zijn mijn gidsen. Ik luister graag naar 
hun oprechte en wijze woorden. Toen ik worstelde met 
de twee culturen in mij – in Nederland miste ik Brazilië 
en andersom – gaven zij me het vertrouwen dat ik die 
heimwee kon omzetten in een onuitputtelijke inspira-
tiebron voor mijn theatershows. Om twaalf uur openen 
we champagne en na de vuurwerkshow springen we 
met zijn allen over zeven golven. Bij elke sprong doen 
we een wens. We sluiten af door de bloemen en een 
scheut champagne aan de godin van de zee te schen-
ken, in ruil voor een flinke dosis geluk.’
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In zo’n setting vertellen wat je 
voor elkaar betekent, geeft de 

boodschap gewicht
Heidi Siegers (44, cranio sacraal therapeut) en 
 Esther Foppen (44, creatief intuïtief coach) heb-
ben sinds hun tienertijd een innige vriendschap.  
Zij vierden hun 25-jarig jubileum met een vriendin-
nenritueel.
Heidi: ‘Met onze rug tegen een boom, tijdens een medi-
tatieoefening, kreeg ik een beeld van een jongen en een 
meisje op een bankje. Ze droegen ouderwetse kleding. 
Misschien waren wij dat wel in een vorig leven, be-
dachten we achteraf. Ik heb altijd het gevoel gehad dat 
ik Esther al heel lang ken. 
Zittend in een afgebakende cirkel op het gras bespra-
ken we ons verleden: hoe verhielden we ons in verschil-
lende levensfases tot elkaar? Wat voelden en ervoeren 
we? Onze levens verliepen tot nu toe behoorlijk syn-
chroon: we werden verliefd op twee beste vrienden, 
trouwden in dezelfde periode en waren tegelijk zwan-
ger van ons eerste kind. Ook ondergingen we dezelfde 
spirituele groei en begonnen allebei voor onszelf. Het 
spiegelen en leren van elkaar is nooit opgehouden, 
maar we zijn ook autonoom genoeg om onze eigen 
keuzes te maken. 
Ik heb Esther verteld over de waardevolle plek die zij 
in mijn hart heeft en hoe fijn ik het vind altijd bij haar 
terecht te kunnen. We gaven elkaar een hand voor het 
onderdeel “handvasten”. Met dit ritueel uit de Kelti-
sche traditie symboliseerden we onze verbondenheid 
door onze handen met linten te omwikkelen. Voor mij 
ging deze bijzondere ervaring over het eren van jezelf 
in de ander. Ik keek Esther aan, maar zag tegelijkertijd 

mijzelf – alsof ik in de spiegel keek. We zijn gelijke 
zielen en hebben vaak aan één woord genoeg. Door 
deze ceremonie te ondergaan, deed ik moeite voor onze 
vriendschap en daarmee voor mijzelf. Een dagje samen 
naar de sauna is leuk, maar zo’n ceremonie heeft iets 
magisch.’

Esther: ‘Als ik Heidi wil bellen, is zij me vaak net voor 
of andersom. Tegen haar kan ik alles zeggen, ook als 
ik een minder populaire mening ventileer. Niets is raar, 
want ze kent mij door en door. In een Haags stads-
park zaten we, onder begeleiding van de ceremonieel 
begeleider, in onze eigen bubbel. Rennende honden en 
spelende kinderen konden we moeiteloos negeren. Mijn 
tijdsbesef was verdwenen, maar we hebben daar zeker 
vier uur doorgebracht. Je kijkt elkaar het grootste deel 
van de ceremonie aan. Dat is in het begin ongemak-
kelijk, maar het went. Als je elkaar in zo’n setting 
vertelt waarom je bijzonder voor elkaar bent, dan 
krijgt de boodschap gewicht. Heidi heeft mij door de 
dramatische toestanden in mijn huwelijk gesleept, ook 
door mij het vertrouwen te geven dat ik sterk genoeg 
was om mijn ex-man te verlaten. Heidi en ik houden 
elkaar vanaf dag één in de gaten en dat voelt veilig. 
We proostten op onze vriendschap en gaven elkaar 
een klein cadeautje. Ik had voor haar een luciferdoosje 
beschilderd en daar een donzig veertje ingedaan. Het 
stond symbool voor het magische lijntje dat we heb-
ben. Het was een bijzondere ervaring, die onze vriend-
schap nog meer heeft uitgediept.’


