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NUNSPEET - Vandaag trouwt de Veluwse Wenka von Meijenfeldt een stel in het Limburgse Susteren,
morgen voltrekt ze bij wijze van spreken een huwelijk in Den Helder.
De Nunspeetse is een van de weinige trouwambtenaren die door Nederland reizen om huwelijken te voltrekken.
Steeds meer stellen zoeken zelf een trouwambtenaar, weet Von Meijenfeldt. Sinds de oprichting van haar
bedrijfje Met Heel je Hart, zo'n twee jaar geleden, heeft ze het steeds drukker gekregen. "In het trouwseizoen
heb ik er bijna een dagtaak aan", zegt ze. "Een trouwdag draait om gevoel, om beleving. De persoonlijke
invulling wordt steeds belangrijker en die gaat verder dan de trouwzaal of de muziek, het gaat ook om de
trouwambtenaar. Een specifieke trouwambtenaar of ceremoniespreker zijn daardoor sterk in opkomst. "
Von Meijenfeldt is in 2004 door een rechtbank beëdigd als trouwambtenaar in een Veluwse gemeente. Met een
vergunning voor een dag voltrekt ze ook huwelijken in andere gemeenten. Daarnaast huren stellen haar in als
ceremoniespreker. "Het komt steeds meer voor dat mensen op maandag gratis voor de wet trouwen en de
huwelijksvoltrekking later in de week nog eens overdoen."
Zo'n twintig uur steekt Von Meijenfeldt in de voorbereiding van een huwelijk. Een persoonlijke benadering is
haar handelsmerk. "Mijn kracht is echte belangstelling, betrokkenheid en enthousiasme dat aanstekelijk kan
werken." Vooraf praat ze niet alleen met het bruidspaar, maar ook met familie en vrienden. Indien nodig, past ze
ter plekke haar speech aan. "In mijn teksten probeer ik in te haken op wat ik zie. Als er veel kleine kinderen zijn,
houd ik daar rekening mee." Soms laat ze kinderen zelf een huwelijkscontractje tekenen. "Niemand hoeft
precies te onthouden wat ik heb gezegd, maar ik hoop wel dat ze zich mijn verhaal nog kunnen herinneren, dat
ze nog weten dat ik enthousiast en betrokken was."
Von Meijenfeldt is blij met de keuze die ze twee jaar geleden heeft gemaakt. Ze stond toen voor de vraag:
studeren of ander werk zoeken. Trouwambtenaar was Von Meijenfeldt toen al. "Tijdens een vakantie in Italië
besefte ik dat ik daar meer mee wilde doen. Dat daar mijn hart ligt." Als trouwambtenaar en ceremoniespreker
door heel Nederland treft ze stellen van diverse pluimage. Von Meijenfeldt nam het initiatief om een Veluws stel
een trouwdag te geven als Valentijnscadeau. "Mensen helpen zit in mijn aard", zegt ze. "Ik zie het bij mijn
kinderen terug. Ook zij zijn begaan met mensen die het minder hebben."
Een (proef)abonnement op de krant?
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