
“Je denkt als jong meisje niet: ik wil be-grafenisondernemer worden. Maar het is prachtig werk”
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De goedlachse Lieneke van der Kolk-Kamps 
(42) heeft sinds 2010 haar eigen uitvaar-
tonderneming in Ede. Blijf vooral jezelf in 
dit werk, is haar devies. Dit betekent niet 
dat ze zich door emoties laat meeslepen, al 
zijn met name uitvaarten van jonge mensen 
en kinderen “heftige bagage”. Lieneke: “In 
principe is een uitvaart een kort traject. 
Soms heel intensief, maar je sluit het wel 
weer af. Natuurlijk maak ik dingen mee die 
ik echt moet verwerken, maar dan moet 
ik de emoties even zien te parkeren voor 
thuis, als de kinderen van de vloer zijn. En 
soms moet je jezelf bij voorbaat bescher-
men. Ik heb een rol te vervullen, dat helpt. 
Als de dienst door de predikant geleid 
wordt ga ik er vaak niet bij zitten. Som-
mige psalmen en Bijbelgedeelten zijn zo 
aansprekend, voor je het weet ben je in 
tranen. En niemand heeft er wat aan als ik 
bij de begrafenis sta te huilen.” 

Lieneke is zelf christelijk en krijgt uit deze 
hoek de meeste aanvragen. “Die boodschap 
van hoop en troost, ‘dit is niet het einde, 
het houdt hier niet op’, is ook heel bemoe-
digend voor mijzelf.” 

Begrafenissen van moslims doet ze eigen-
lijk nooit omdat die hun eigen uitvaar-
tondernemers hebben. “Wel heb ik veel 
ervaring met het begeleiden Surinaamse en 
Hindoestaanse begrafenissen.  Ik ben dan 
met de familie op zoek naar vormen waar-
mee ze uiting kunnen geven aan hun ver-
driet en levensbeschouwing. Voor mij is de 
wens van de familie leidend.” 

Hoewel cremeren in christelijke kring niet 
onomstreden is, begeleidt Lieneke ook 
deze uitvaarten. “Ik ben er voor mijzelf 
niet uit wat de Bijbel hierover zegt en blijf 
zoeken naar antwoorden. Begraven vind 
ik zelf het mooist. Maar de plechtigheid 
voorafgaand aan crematies ervaar ik vaak 
als boeiend. Doorgaans is er geen dominee 
bij. Een enkele keer, wanneer de familie dit 
wenst, spreek ik wel eens over een Bijbel-
gedeelte. In de meeste gevallen heeft zo’n 
plechtigheid geen christelijk karakter. Ik  
vertel dan bijvoorbeeld het levensverhaal, 
we steken kaarsen aan, leggen bloemen... 
Veel mensen zijn in hun leven gekwetst 
geraakt door het instituut kerk, maar het 
geloof laat ze toch niet los.”

“Het kindj e w as niet meer te redden.  Artsen, verpleegkundigen, w ij  alle-
maal stonden met tranen in de ogen terw ij l de vader met z ij n vuisten tegen 
de muur bonkte van verdriet. Die rit  terug naar Ede…  ik zat achter het stuur 
en die ouders op de achterbank met hun dode kindj e in de armen. I k zal het 
van mij n leven niet meer vergeten”.

van der Kolk
Lieneke

Over vooroordelen, emoties parkeren, 
bemoedigen en bemoedigd worden



“Zo… dus ú 
neemt de regie?”

De moeder van vier zonen in de tienerleeftijd 
besloot bijna tien jaar terug het roer om te 
gooien. Hoewel werkzaam in de gehandicapten-
zorg, volgde ze de opleiding tot uitvaartver-
zorger en werkte  een aantal jaren bij Monuta. 
Over deze switch:  “Werken met mensen is altijd 
prachtig, dat voorop. Maar in mijn baan in de 
gehandicaptenzorg  merkte ik dat ik steeds meer 
met 
dossiers en regelgeving bezig moest zijn en niet 
met de mensen zelf”. Ook het gebrek aan afwis-
seling begon Lieneke tegen te staan. Ze ontdekte 
haar interesse voor uitvaartzorg toen ze twee 
keer nauw betrokken raakte bij het overlijden van 
een cliënt en het begeleiden van de familie bij de 
begrafenis: “Ik raakte geboeid door het proces 
van diepe emotie en verwerking”. In die periode 
overleed ook de man van haar zus, pas 32 jaar 
oud. Het bevestigde haar keerpunt. 

“Ik had toen mijn keuze voor de uitvaartzorg al 
gemaakt. Maar het leverde wel wisselende reac-
ties op in de familie. Mijn familie werkt allemaal 
in de zorg, zij konden het goed begrijpen. Maar 
schoonouders hadden eerst wel wat moeite met 
het idee. Een jonge vrouw in de uitvaartzorg, ze 
vonden dat meer iets voor oude mannen. Nu zijn 
ze vooral trots. Onze oudste zoon, die het over-
lijden van zijn jonge oom bewust had meege-
maakt, vroeg zich af hoe ik dat nou kon doen. 
Hij heeft er nu echter geen problemen meer 
mee, hij helpt zelfs af en toe als gastheer.” Ook 
echtgenoot Anko wist in het begin niet wat hij 
van deze ommekeer en deze sector moest vinden 
maar onder
steunde Lieneke wel in haar keuze. Nu ze haar 
eigen onderneming heeft zegt ze: “Ik zou dit 
werk niet kunnen doen als hij er niet volledig 
achter zou staan en mij zou helpen met zaken als 
de boekhouding en de website. Ook emotioneel 
heb ik zijn steun nodig”. Doordat Anko een baan 
heeft bij een ICT-bedrijf kan hij desgewenst 
thuiswerken en er zijn voor de jongens als 
Lieneke weggeroepen wordt.

Marges en targets
Een van de dingen waar Lieneke slecht tegen 
kan is het overdragen van een begeleiding aan 
een collega. Wel het eerste gesprek en niet de 
uitvaart zelf doen, dat wil ze niet. Niet voor zich-
zelf en niet voor de nabestaanden. Dat gegeven 
maakte dat ze in de vier jaren bij Monuta on-
danks haar parttime baan geregeld lange weken 
maakte. Toen ze daar leidinggevende werd be-

gon ze de druk van marges en targets te veel te 
voelen:  “Ik was te weinig met de dienstverlening 
zelf bezig, ik voelde me meer verkoper”.  Haar 
broer stimuleerde haar de stap te zetten naar een 
eigen onderneming: “Wat jij bij Monuta kunt, kun 
jezelf ook”. Ze is nog steeds blij met dat zetje 
in de rug: “Ik ben nu eigen baas, dat is heerlijk”. 
Taken overdragen kan ze nog steeds slecht, maar 
het gaat binnenkort wel gebeuren. “We gaan 
straks twee weken met vakantie naar het buiten-
land en een oud-collega neemt het over, het is 
echt nodig dat ik even niet 24 uur beschikbaar 
ben. In voorgaande jaren gingen we in Nederland 
op vakantie, als ik dan gebeld werd ging ik weer 
aan het werk. Dat moet je niet jaren achtereen 
meemaken als gezin, dat is niet goed”. 

Een vrouwelijke uitvaartverzorger in de Biblebelt, 
wordt dat wel geaccepteerd? Lieneke schiet in de 
lach en vertelt van een begrafenis in Garderen. 
De overleden vrouw was orthodox gereformeerd 
opgevoed in Garderen en later evangelisch ge-
worden. Ze wilde graag in haar geboorteplaats 
begraven worden en had alles van te voren goed 
geregeld, met oog voor alle gevoeligheden. Toch 
was duidelijk dat men in die plaats niet gewend 
was aan vrouwelijke uitvaartverzorgers. De be-
heerder van de begraafplaats nam Lieneke dan 
ook van hoofd tot voeten op bij aankomst en 
begroette haar sceptisch: “Zo.. dus ú neemt de 
regie?”.  Hij hield haar nauwlettend in de gaten 
toen ze de broers van de overledene instruc-
ties gaf voor het dragen van de kist en even liet 
oefenen. En warempel: “Nou mevrouw, dat heb ik 
wel slechter zien doen!”.  Ze glundert nog na bij 
de herinnering aan dat onverwachte compliment.
Hoewel het hard werken is heeft de wending in 
haar loopbaan Lieneke alle voldoening gegeven 
die ze graag wilde, zeker nu ze het helemaal 
zelf doet: “Ik wil het goed doen, het is echt de 
laatste eer. De verzorging van de overledene, de 
begeleiding van de familie, de aankleding van de 
dienst, het drukwerk, het liefst doe ik het alle-
maal zelf in overleg met de familie”. Peinzend: “Je 
denkt als jong meisje natuurlijk niet: later als ik 
groot ben wil ik begrafenisondernemer worden. 
Maar het is echt prachtig werk, ik wil niet meer 
anders”.


