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Varend bestaan 5

 11 juni 2016,  

Door Erik van Huizen

Van senior adviseur bij een consultantsbu-
reau naar zelfstandig uitvaartbegeleider is 
een hele stap, maar voor schippersdochter 
Irene van Dongen (38) is het voor de hand 
liggender dan het in eerste instantie lijkt. 
En hoewel ze zich met haar uitvaartonder-
neming Najade Uitvaarten niet uitsluitend 
op families in de scheepvaart richt, blijft het 
water trekken.

Irene groeide met haar ouders 
en zus op aan boord van de ver-
lengde Dortmunder Najade. Het 
schip voer veel op de Duitse kana-
len. Op zesjarige leeftijd ging ze 
naar het internaat St. Nicolaas in 
Nijmegen. Ze had het daar goed 
naar haar zin. ‘Door de week zag 
ik mijn ouders niet. Maar het va-
rende bestaan is inspirerend en 
ik ervaar het als een verrijking 
in mijn leven. Na de middelba-
re school begon ik aan de studie 
Logistiek en technische vervoers-
kunde in Breda. Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan, en ik 
maakte mijn afstudeerscriptie bij 
Bureau Voorlichting Binnenvaart 
(BVB). Ik ontwikkelde een metho-
de om meer verladers naar het wa-
ter te krijgen en paste die toe op 
de regio Meppel, waar net de con-
tainerterminal was geopend. Mijn 
scriptie was eigenlijk de voorloper 
van wat nu het project Maatwerk 
van het BVB is.’

Na haar afstuderen werkte Irene 
nog een tijdje bij het BVB, maar ze 
wilde uiteindelijk met alle modali-
teiten aan de slag. Als jongste ad-
viseur bij Buck Consultants stapte 
ze in de logistieke mannenwereld. 
Ze was hier niet alleen met de bin-
nenvaart bezig, maar ook met weg 
en spoor. Maar van de 150 projec-
ten die ze in 15 jaar deed, bleek 
bij haar afscheid het grootste deel 
watergebonden. Een onderzoek 
wat ze zich nog goed herinnert, 
is over de toekomst van het klei-
ne schip. ‘Ik vind het dan leuk om 
partijen zoals het CBRB en de ASV 
bij elkaar te brengen. En het luk-
te uiteindelijk een gezamenlijk 
actieplan te maken. Samen er iets 
moois van maken, vind ik prach-
tig. Nu doe ik eigenlijk hetzelfde, 
maar dan in familieverband.’

Fascinatie was er al
Irene besloot ongeveer een jaar 

geleden haar baan bij Buck op te 

zeggen en zelfstandig uitvaartbe-
geleider te worden. Maar het uit-
vaartvak kwam niet zomaar op 
haar pad. ‘Toen ik een jaar of 15 
was, vroegen vrienden van mijn 
ouders of ze vanaf de Najade as 
mochten uitstrooien in de Waal. 
We zijn daarvoor een stukje rich-
ting Duitsland gevaren, gingen 
voor anker en mijn vader hing de 
vlag halfstok. De familie heeft de 
as uitgestrooid en rozen op het 
water gelegd. Dit ritueel heeft 
heel veel indruk op mij gemaakt. 
De fascinatie voor het uitvaartvak 
was er, maar meer levenservaring 
was nodig.’

In 2014 begon Irene met een uit-
vaartopleiding in Zwolle. Ze ging 
één dag in de week naar school, 
studeerde zo’n 10 uur per week 
thuis en haar vakantiedagen bij 
het consultantsbureau gingen op 
aan stages bij onder meer een cre-
matorium en een mortuarium. ‘Ik 
wilde uitvinden of het uitvaartvak 
écht iets voor mij was en wat er 
allemaal bij komt kijken. Je leert 
ook over de scheidslijn tussen 
je eigen verdriet en dat van een 
ander. Want uiteindelijk is mijn 
persoonlijkheid nu mijn grootste 
instrument in mijn werk. Ik herin-
ner me nog goed een crematie van 
een vader met jonge kinderen. Het 
verdriet ging door merg en been. 
Ik vond dat ik als professional niet 
mocht huilen, terwijl iedereen 
stond te janken, ook de andere 
uitvaartbegeleiders. Emotie mag 
er dus gewoon zijn. Het wordt pas 
erg als zoiets je niets meer doet.’

In haar eindwerkstuk aan de uit-
vaartopleiding speelde water op-
nieuw de hoofdrol. Irene belichtte 
daarin verschillende invalshoeken 
van de kracht van de rivier, zo-
als de symboliek van de rivier bij 
overlijden. ‘In de Griekse oudheid 
wordt het overlijden gezien als de 
oversteek van een grensrivier tus-
sen het leven en het hiernamaals. 
De riviernimf Najade beschermt 
bij het maken van de rivierover-
steek en geeft schoonheid aan 
de rivier. Maar de rivier kan ook 
vernietigend zijn, bijvoorbeeld bij 
een verdrinking. De nabestaanden 
weten vaak wel hoe laat het is, 
maar er blijft altijd hoop. In zo’n 
periode van wachtende onzeker-
heid komen veel vragen op bij de 
nabestaanden over het afscheid 
van hun dierbare. De vraag is daar-
om of je als uitvaartbegeleider 
pas in beeld moet komen als het 
lichaam is gevonden. Misschien 
moet je al eerder aanwezig zijn 
om vragen te beantwoorden en 
de nabestaanden te ondersteunen. 
Een andere invalshoek is de rivier 
als decor voor een afscheid, bij-
voorbeeld op een rivieroever, een 
rondvaartboot of een ander schip.’

Eenmaal uitvaartbegeleider 
vindt Irene het mooi om van de 
gebaande paden af te wijken. ‘An-
deren denken vaak dat iets niet 
kan. Maar het enige waar je je 
wetmatig aan hebt te houden is, 
dat je moet begraven of creme-
ren. Ik heb geen voorbeeldboek 
met rouwkaarten. Ik vraag hoe de 
nabestaanden er zelf over denken 

en samen komen we dan tot een 
mooie kaart. Ook kan de manier 
van condoleren creatiever. Stuur 
samen met de rouwkaart een con-
doleancekaart mee, waarop ruim-
te is voor een persoonlijk woord. 
De kaart kan dan op de dag van 
de uitvaart worden meegenomen. 
Alle persoonlijke herinneringen 
tezamen zijn heel waardevol voor 
de familie. En op mijn website kun 
je ook online condoleren. De tek-
sten bundel ik dan in een boek. 
Ook alternatieve locaties of een 
andere dagindeling, eigenlijk alles 
is bespreekbaar. Een uitvaart hoeft 
dus geen riedeltje te zijn.’

Meer bestuurswerk
Een van de voordelen van het 

werken als zelfstandige is dat Irene 
meer tijd heeft kunnen vrijmaken 
voor haar bestuurswerk. Ze is be-
stuurder bij Aqualink, de vereni-
ging van watergebonden bedrijven 
in Oost-Nederland, en het KSCC 
Schipperscentrum in Nijmegen. 

Het uitvaartvak vereist dat wel 
dat ze 24 uur per dag en 7 dagen 
in de week telefonisch bereikbaar 
is. Ze werkt in heel Nederland en 
zelfs het repatriëren in het geval 
van overlijden in het buitenland 
kan ze regelen. Over drie jaar wil 
ze 25 uitvaarten per jaar doen. 
‘Want met elke uitvaart ben je 
toch ruim een week intensief met 
een familie bezig. En je hebt ook 
tijd nodig om goed voor jezelf en 
je bedrijf te zorgen.’

www.najade-uitvaarten.nl

De rivier speelde 
de hoofdrol in 
het eindwerk-
stuk dat Irene 

van Dongen 
maakte aan de 

uitvaartopleiding 
in Zwolle. Ze be-
lichtte daarin de 
verschillende in-
valshoeken van 

de kracht van de 
rivier. (Foto Erik 

van Huizen)

Fascinatie was er als kind al

Schippersdochter 
stapt in uitvaarten

‘Mijn vakantiedagen gingen op
aan een crematoriumstage’

WERKENDAM  Werkendam is al eeuwenlang de thuishaven voor vele schippers-
geslachten. Generatie op generatie werd het vakmanschap doorgegeven. Anno 
2016 is die vanzelfsprekendheid in veel beroepen vrijwel verdwenen, zo niet in 
enkele oude schippersgeslachten, zoals bij de familie Kieboom. Afgelopen week 
lag in de Werkendamse Biesboschhaven dan ook een bijzonder rijtje schepen 
naast elkaar. Achtereenvolgens lagen daar de Estancia, Isandra, Solutio, Nivoma 
en Merweland. Schepen van vader Gerrit Kieboom, drie zonen en een dochter. 
Gerrit Kieboom (1962) stamt uit een oud schippersgeslacht, maar van zijn acht 
kinderen kozen intussen vier ook voor het schippersleven. De complete ‘binnen-
vaartvloot’ van de familie lag deze week in de haven vanwege de bruiloft van 
zoon Dirk (1988) met Marjolein Kuup op vrijdag 3 juni. Ze gaan samen varen 
op ms Estancia. De oudste zoon Leendert Kieboom (1987) vaart op de Isandra, 
zoon Henk (1991) op de Nivoma en dochter Jacolina Kieboom (1989) op de So-
lutio. Omdat ze niet zo vaak samen in Werkendam liggen, wilden de schippers 
donderdag op de Merwede samen filmbeelden maken met een drone. Vanwege 
de harde wind bleek dat niet mogelijk. Daarop werd besloten een foto te maken 
vanaf de Merwedebrug. Op de foto vaart de Merweland van Gerrit Kieboom in 
het midden, meest links vaart de Isandra, daarnaast de Estancia, rechts van de 
Merweland de Solutio en meest recht de Nivoma. (Foto Hannie Visser-Kieboom) 
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