
Ontdek afscheidsfoto’s
Fotograaf Anna Groot zorgt voor dierbare herinneringen

Helemaal gewoon is het 
nog niet, maar het komt 
steeds vaker voor: een fo-
tograaf bij een uitvaart.

De mensen die daarvoor 
hebben gekozen zijn achter-
af altijd erg blij met deze keu-
ze. “Een afscheidsfotograaf 
doet prachtig werk,” vindt 
de Utrechtse afscheidsfoto-
graaf Anna Groot. “Je maakt 
een dierbare herinnering 
aan een mooi afscheid.”

Veel mensen hebben erva-
ren dat na een intensieve 
tijd van voorbereiding de 
eigenlijke dag in een roes 
voorbij gaat. “Natuurlijk is 
er verdriet, maar ik probeer 
vooral de liefdevolle mo-
menten vast te leggen”, zo 
zegt Anna. “Iemand die een 
arm om iemand heen slaat. 
Een laatste blik tussen twee 
mensen. Tijdens een uitvaart 
loop ik rustig rond en leg 
veel meer vast dan de fami-
lie zelf kan zien. Wie er alle-
maal aanwezig is, de bloe-
men, de condoleance, de 
rouwauto, de kist. Ik probeer 
een compleet beeldverslag 

te maken, dat mensen helpt 
de herinnering te bewaren.”

Apart vak
Tijdens zo’n bijeenkomst is 
het een kunst om niet op te 
vallen. “Afscheidsfotografie 
is een apart vak, zo realiseert 
Anna zich. “Vaak wordt een 
familielid gevraagd om fo-
to’s te maken. Maar zij weten 
toch niet precies waar ze aan 
beginnen. Een afscheidsfo-
tograaf weet hoe je je on-
opvallend beweegt; nabij en 

toch op gepaste afstand. Ik 
werk zonder flits, en ook dat 
is een speciale kunst.”

Fotoalbum
Anna maakt van elke uit-
vaart een fotoalbum. Dat 
is voor haar een absolute 
must. “Mensen hebben hier-
mee echt iets tastbaars in 
handen. Ze kunnen samen 
met hun vrienden het album 
doorkijken en er over pra-
ten. Dat is toch zo troostrijk, 
en kan echt helpen bij de 

verwerking van het verlies.”

Anna’s werk zien?
Op donderdag 26 oktober 
kunt u haar spreken en fo-
toboeken inzien tijdens het 
inloopspreekuur tussen 10 
en 11.30 uur van Tap DELA, 
Soestdijkseweg-Zuid 265, 
Bilthoven. Op Anna’s web-
site www.fotosvaneenuit 
vaart.nl vindt u foto’s, verha-
len en reacties. U kunt ook 
bellen voor een afspraak: 
06-53890809.
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Aandacht maakt 
bijzonder

Het verlies van een dierbare is vaak hart-
verscheurend. Je hoofd staat dan niet
naar het regelen van de uitvaart. Toch wil-
len we allemaal het mooiste en persoonlijk-
ste afscheid voor onze dierbare.

Volgens funeral planner Anneke Romeijn 
van AKER uitvaarten kiezen nabestaanden 
steeds vaker voor een uitvaart die past bij 
de persoon waar ze afscheid van nemen.

Anneke vertelt over haar ervaring van het 
verzorgen van een afscheidsdienst bij de 
familie thuis: “Het begon met een telefoon-
tje van mevrouw over de mogelijkheid van 
een blauwe kist voor haar zusje die op kor-
te termijn zou komen te overlijden. Daarna 
kwam de vraag of de afscheidsdienst in 
haar eigen huis zou kunnen. Voor haar zus-
je had haar huis een bijzondere betekenis; 
het was een plek van rust, vertrouwen en 
veiligheid.
Omdat er een behoorlijk aantal gasten werd 
verwacht moest de benedenverdieping 
worden leeggehaald. Gelukkig heb ik een 
verhuizer gevonden die aan dit speciale 
verzoek wilde meewerken. Er is immers 
niet te plannen.
Naast de bijzondere locatie waren er meer-
dere persoonlijke details die het afscheid 
kleurden: met haar zusjes favoriete drankje 
werd een toast uitgebracht, haar lievelings-

hapjes werden geserveerd en haar lieve-
lingskleur, blauw, kwam in alles terug. Het 
is een bijzondere en intieme thuisuitvaart 
geworden.”

Door aandachtig te luisteren naar wat wordt 
gezegd én wat niet wordt gezegd, helpt An-
neke de familie bij het bedenken van een 
uitvaart die écht bij de overledene past.
Met de wensen van de familie als leidraad 
en ondersteund door haar kennis en erva-
ring, ontstaat een bijzonder afscheid, een 
ode aan het leven van hun geliefde.

Anneke hanteert een kostenstructuur ge-
baseerd op transparantie en onafhanke-
lijkheid. “Ik werk zonder enige vorm van 
provisie omdat dat niet past bij mijn streven 
naar kwaliteit. Als ik geld verdien aan de 
kist, drukwerk of catering dan kan ik mijn 
families niet onafhankelijk adviseren. Ik re-
ken dus een vaste fee voor mijn diensten 
en alle producten en diensten van derden 
lever ik tegen de inkoopprijs, zo weten na-
bestaanden precies waar ze aan toe zijn.” 
En iedereen kan bij haar terecht, ongeacht 
of en waar ze verzekerd zijn.

Wat voor Anneke belangrijk is dat de fami-
lie met een goed gevoel kan terugkijken op 
de uitvaart. Met de herinnering aan het af-
scheid moeten de nabestaanden namelijk 
verder. Het is het begin van het leven zon-
der hem of haar. Dat moet dus goed zijn.
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