
 T I P S  V O O R  E E N

persoonlijke
ceremonie10

van Trouwambtenaar Margot den Toonder



Maak ervan wat
je droomde!

Lieve lezer(s), 

 

Je bent  druk bezig met het organiseren van je grote dag.

Heerlijk om te doen, he? Je kunt alles zo inrichten als je

zelf wilt. En dat geldt ook voor de ceremonie. Maar

blijkbaar is dat niet zo bekend. Sterker nog, het is zo

ongeveer de standaardvraag die ik als trouwambtenaar

(terug)krijg als ik vraag of een bruidspaar al heeft

nagedacht over hoe ze de ceremonie willen vormgeven:

“Hoe hoort het te gaan bij de ceremonie?” En dan roep ik

het bijna uit, omdat ik er zo enthousiast van word…

 

 DOE HET ZOALS JULLIE HET WILLEN!
 

Dat is het mooie ervan. Niks is te gek. Niks moet

en (bijna) alles mag. Even afhankelijk van de eventuele

regels van een gekozen locatie, natuurlijk. Maar dat laat

ik hier even buiten beschouwing, want we denken juist

out of the box.  Je beleeft deze dag maar een keer, dus

maak ervan wat je droomde! Laat je niet beperken door

zogenaamde regels of bepaalde gebruiken, maar gebruik

ze in je voordeel! Jullie zijn op zoek zijn naar ideeën om

jullie ceremonie zo persoonlijk en uniek mogelijk te

maken, dus lees snel verder. Ik weet zeker dat je

geïnspireerd raakt!

foto: Ruud Rodermond
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Die is niet alleen belangrijk bij het vinden 

van een huis. Het is vaak ook een van de eerste 

plaatjes die je voor je ziet als je denkt aan je 

droombruiloft. Het wordt de achtergrond 

waartegen je voor altijd JA tegen elkaar zegt.  

Dat moet fantastisch en kan overal zijn: 

in het bos, op het strand, in een kasteel of op 

het water. Of wil je terug naar de plek waar 

jullie de mooiste (vakantie)herinneringen

 maakten? 

 

Het kan allemaal. 

In veel gemeenten kun je tegenwoordig 

locaties laten aanwijzen als ‘huis der 

gemeente’ voor 1 dag. Dus als je bijvoorbeeld 

graag thuis wil trouwen, kan dat misschien 

ook wel!

 

Het zijn allemaal goede ideeën. Kies in elk 

geval voor de plek die een stuk van jullie 

verhaal al vertelt. Dat zorgt ervoor dat je je ook gelijk op je gemak voelt en dat maakt de

ceremonie al meteen persoonlijk!

L van locatie,
locatie, locatie!
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Niets is zo persoonlijk als muziek. 

Niemand ervaart een melodie of 

tekst zoals jij dat doet. 

En als er een lied is, dat extra speciaal

voor jullie is, dan maakt dat lied jullie

ceremonie direct ‘one of a kind’. 

 

Er is tijdens ceremonies veel ruimte

voor muziek, dus maak er gebruik

van. Zelf vind ik muziek ook echt van

grote toegevoegde waarde. Ik vind het

een omlijsting van de belangrijke

momenten. Denk bijvoorbeeld aan de

entree. Of je nu samen met je

aanstaande binnenkomt, of dat je

wordt weggegeven, het bijzondere

moment wordt extra voelbaar door de

muziek die jij erbij uitkoos. Iedereen

zal het daardoor extra intens beleven.

En je weet het: een goed begin…

Muziek is de
glimlach van de
ziel



03

T I P  N O . 3

03



Een onvergetelijke

herinnering:

kippenvel en

tranen!

Elk bruidspaar dat ik in de
echt mag verbinden, vraag
ik of zij zelf een moment
het woord nemen om uit te
spreken waarom ze voor
elkaar kiezen. Dat kan
spontaan uit het hoofd,
maar ook door elkaar van
tevoren een geheim briefje
te schrijven en dat vlak
voor het ‘moment suprême’
van de verbintenis aan
elkaar voor te lezen. 

Dat geeft je houvast, en
zorgt dus voor minder
zenuwen. Want iedereen
vindt het spannend en
moeilijk om gevoelens
onder woorden te brengen.
Maar neem van mij aan,
dat elk bruidspaar dat dit
heeft gedaan achteraf
onwijs blij was. Want veel
persoonlijker en unieker
kon hun ceremonie
eigenlijk niet meer worden.

Trouwgeloften
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Interactie

De ceremonie zie ik als een moment van verbinding, waarbij 
je samen herinneringen ophaalt uit jullie verleden. Als ik 
een ceremonie leid, ga ik altijd het gesprek aan met jullie 
gasten. Dat zijn geen lange interviews, hoor. Wees niet bang. 
Maar ik vraag hen wel hoe zij bepaalde momenten hebben 
beleefd. En daardoor ontstaan heel mooie, unieke momenten 
waarop jullie als paar echt contact maken met de mensen 
om jullie heen. Zij zijn dan niet alleen toehoorders. 
 
Mensen reageren hier heel positief op. Vaak word ik na 
de ceremonie door die gasten aangesproken omdat ze even 
willen delen hoe leuk ze de interactie vonden. 
 
If anything, raad ik je dus aan om je gasten bij de ceremonie 
te betrekken, op welke manier dan ook.
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Niet alleen de volwassen gasten wil je

aandacht geven. Ook aanwezige kinderen 

vinden het meemaken van jullie grote dag 

heel bijzonder en die verdienen ook hun 

moment. Dat kan je regelen door ze aan 

te wijzen als ringendrager(s). Dat is 

natuurlijk een heel bijzondere taak! 

Net zoals het strooien van rozenblaadjes of 

het afslaan met de hamer (die ik altijd bij 

me heb). Ook kun je ervoor kiezen dat (een 

van) de kids de officiële voorleesakte voor-

lezen. Een andere manier om ze in de 

spotlight te zetten, die ook gelijk een 

tastbare herinnering wordt, is door hun 

goedkeuring voor jullie huwelijk te laten 

geven. Dat doe je door ze een speciale 

kinderakte te laten tekenen. 

Ik heb verschillende hippe designs als 

gratis download beschikbaar gemaakt op

www.maritales.nl, dus doe er je voordeel 

mee!

Kinderen & 
je ceremonie
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Misschien realiseer je het jezelf niet direct, maar bruiloften zijn met symbolen en

rituelen omgeven. Denk aan het strooien van rijstkorrels na de ceremonie of het

uitwisselen van de ringen als teken van eeuwige liefde en trouw.

Tijdens sommige van ‘mijn’ ceremonies heb ik de volgende rituelen toegepast. Meestal

koos ik daarvoor omdat ik daarmee de 

kinderen van een paar bij de ceremonie 

kon betrekken.  

 

 

Dit ritueel vind ik leuk omdat in het 

Engels trouwen ook wel ‘to tie the knot’ 

wordt genoemd. Ik heb het wel wat aan-

gepast. Van oorsprong komt dit gebruik 

uit de Keltische cultuur, waarbij een 

bruid en bruidegom letterlijk (een jaar 

lang!) met hun handen aan elkaar werden vastgebonden. Er werd mee getest of mensen

echt bij elkaar hoorden. Tegenwoordig gebruiken we het natuurlijk symbolisch. Omdat ik

van het moment een tastbare herinnering wilde maken, heb ik van tevoren vier kaartjes

gemaakt met de tekst “We tied the knot”. Voor alle gezinsleden een. Die kaartjes hebben

ze samen als een soort ketting met mooie lintjes aan elkaar gebonden, zodat ze het ook

nog mee naar huis konden nemen als aandenken aan het moment.

Rituelen

Tying the knot



 

Dit kun je op verschillende manieren

aanpakken. Je kunt ervoor kiezen om als

paar samen een kaars aan te steken, als

herinnering aan de dag zelf of aan een

dierbare die helaas niet bij de ceremonie

kan zijn.  Maar je kunt je gasten er ook

bij betrekken. Zoals ik al zei, is de

ceremonie namelijk juist een moment op

de dag om dingen samen te delen. Dat

kun je mooi symbolisch maken door als

(bruids)paar iedereen een kaars te geven

en vervolgens vanuit 1 vlam jullie kaars

aansteken en de vlam door te geven aan

de gast die naast je zit. Zo maak je

letterlijk de cirkel rond en verlicht je

het moment. In de juiste setting en sfeer

is dat een ultiem moment dat niemand

zal vergeten!

Kaars branden

Natuurlijk zijn er nog veel meer rituelen te bedenken, zoals het vullen van jullie
eigen schatkistje of het gieten van zand of water of een wensboom (laten) maken. 
 
Ze hebben allemaal één ding met elkaar gemeen: de herkomst ligt in een ver
verleden, maar de rituelen zijn nog steeds actueel. We kunnen ons een bruiloft
zonder een of meer rituelen vaak niet eens meer voorstellen. Dus waarom zou je er
geen gebruik van maken? Ik ken ze allemaal en kan je helpen er je eigen draai aan te
gevem en er zo een uniek moment op jouw dag van te maken.



07

T I P  N O . 7

07



De ceremonie is dé plaats om te

herinneren. Daar draait het eigenlijk

allemaal om. Stilstaan bij wie jullie waren

voor jullie elkaar leerden kennen. Waar

jullie vandaan komen. Wie jullie hebben

gevormd en hoe het komt dat jullie op een

punt gekomen zijn dat jullie hebben

besloten dat jullie voor altijd bij elkaar

willen zijn. Je kunt dat mooi vormgeven

door foto’s uit jullie privécollectie te

gebruiken. Die vertellen letterlijk jullie

verhaal. Je geeft de belangrijke momenten

en mensen in jullie leven op die manier

een mooie plek in het geheel. En als het

mensen zijn die er niet meer zelf bij

kunnen zijn, is het ook nog eens een mooi

symbolisch aandenken.

Herinneren
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Eigenlijk liggen deze tips in het verlengde

van de rituelen en symbolen. Want iedere

kleur en bloem heeft een dieperliggende

betekenis. Het is dus niet voor niets dat jij je

goed voelt bij juist een bepaalde kleur, of

dat je bruidsboeket gewoon niet compleet is

zonder die bijzondere rozen.    

 

Het leuke is dat je deze kleuren en bloemen

in het hele thema kunt doorvoeren, zodat ze

de hele dag terugkomen. (En ervoor al, in je

trouwkaart bijvoorbeeld!) Ook kun je ze

gebruiken om verbondenheid met je gasten

te creëren door ze te vragen om een kleine

touch van jullie kleur te gebruiken in hun

kleding of accessoires. Zij kunnen zich dan

kleden zoals ze willen (lekker ontspannen),

terwijl jullie tegelijkertijd dat mooie

totaalplaatje te pakken hebben!

Bloemen 
& kleuren
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Iedere trouwambtenaar is goed in wat

hij/zij doet. Het is namelijk een vak dat

je alleen maar uitoefent als je er passie

voor voelt. Ik vind het verschil tussen

een ‘gemeente BABS’ en een zelfstandig

trouwambtenaar dan ook vaak over-

dreven dik aangezet. 

Ja, er zijn natuurlijk echt wel

verschillen te noemen. En die zitten hem

vooral in het voortraject. Kies je voor

een zelfstandige BABS, dan kies je voor

iemand die je van tevoren beter kunt

leren kennen, omdat daar gewoon veel

meer tijd voor is. Natuurlijk levert je

dat wel een nóg persoonlijker verhaal en

dus een intiemere ceremonie op. 

De investering dus dubbel en dwars

waard!

Zelfstandige
trouwambtenaar
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Zoals jullie entree bepalend is voor de sfeer van de ceremonie, zo geldt dat

eigenlijk ook voor de afsluiting die je kiest. Bedenk maar eens: welke woorden

onthoud je het meest na een interview? Juist, de laatste.  De afsluiting van het

officiële gedeelte is de opmaat naar het volgende 

onderdeel van jullie dag: het vieren van jullie 

liefde. Ik geef je dus graag deze laatste tip:  

 

 

 

Er zijn heel veel manieren om dat voor elkaar te 

krijgen. Zet bijvoorbeeld een knalnummer op en 

verlaat al dansend de ruimte waarin je trouwde. 

Je gasten volgen je vanzelf in feeststemming. Hoef

je dat ijs al niet meer te breken! Hou je het liever 

wat rustiger, dan kun je ervoor kiezen om de gasten jullie voor te laten gaan en een

erehaag te vormen om jullie als newlyweds een warm eerbetoon te geven. Dat kun je

aankleden met de bekende rijstkorrels, confetti, bubbles (bellenblaas), sterrenregen

(gaaf als het al donker is!) of wat je ook maar verzint. Nogmaals, heel veel mag (check

het wel even van tevoren) en niets moet! Nou ja, behalve dat het jullie onvergetelijke

dag MOET worden!

De afsluiting

Go out with a bang!



Mijn doel van het delen van deze ideeën is ervoor zorgen dat jullie nog

meer zin krijgen in het vormgeven van jullie eigen ceremonie. Het is

namelijk zo'n belangrijk onderdeel van jullie dag.

 

Ik denk dan ook heel graag met jullie mee om die dag nog unieker en

persoonlijker te maken, op welke manier dan ook. Ik heb nog veel

meer ervaringen en ideeën te delen en hou ervan! Want de liefde zit in

de details! Je kunt me heel gemakkelijk bereiken via

 

                     

                            www.maritales.nl

 

          @tellingmaritales

 

 

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten! Doen, dus!

 

 

 

Tot slot...

Liefs, 
Margot den Toonder

Maritales

www.maritales.nl


