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Meer dan een fotograaf
Het fotograferen van een uitvaart in het Noorden lijkt nog een beetje ‘not done’. 

Voor fotografen ligt er een mooie uitdaging in het meenemen van uitvaart-

ondernemers in de mogelijkheden van het fotograferen van een afscheid en 

uitvaart. Samen sta je sterker en dus besloten vijf uitvaartfotografen de krachten 

te bundelen.  

Het collectief Uitvaartfotografen Noord 

bestaat uit Jolanda Siemonsma, Gerda 

Wesselius, Sandra Bekius, Kristel 

Dallinga en Peter Tromp. Het ontstond 

bijna een beetje per ongeluk vertelt 

Gerda: ,,Ik werkte al met Kristel samen. 

Peter en Gerda hadden elkaar los 

daarvan ontmoet en via de Inspiratieda-

gen van NDC mediagroep hebben we 

Sandra en Jolanda ontmoet.” 

,,In een restaurant hier in de buurt 

kwamen we voor het eerst allemaal 

samen. Daar bleken we dezelfde passie 

en insteek te hebben: afscheid en een 

uitvaart op integere wijze in beeld 

brengen. De rode draad tijdens dit 

samenzijn was overduidelijk: ‘samen 

staan we sterker’.’’ Zo ontstond het idee 

bij Gerda en Peter om een collectief te 

starten. Doel: van elkaar leren, elkaar 

kunnen vervangen, maar zeer zeker 

deze vorm van fotografi e bekender te 

maken.

Verbinding
Dat alles is nu twee jaar geleden. Peter 

benadrukt dat het vrij uniek is, zeker in 

de uitvaartbranche. ,,In de uitvaartbran-

che is men dat niet zo gewend. Veel 

dingen doet men alleen. Juist het 

zoeken van meer verbinding brengt ons 

dichterbij elkaar.” ,,Het blijkt een gouden 

greep”, vult Kristel aan. ,,We wonen en 

werken in verschillende gebieden in het 

Noorden en leren van elkaar. Na een 

heftige uitvaart hebben we nu de 

mogelijkheid om even met elkaar te 

bellen.” 

Jolanda geeft een andere belangrijke 

reden van waaruit de samenwerking is 

ontstaan: ,,In het Noorden is het nog 

behoorlijk not done om een uitvaart te 

fotograferen. Niet dat mensen het niet 

willen, maar het wordt nog te weinig op 

tijd bedacht. Gelukkig zijn er steeds 

meer uitvaartleiders die dit wel noemen 

in het gesprek met de familie. Hier ligt 

voor ons een mooie uitdaging om ons 

werk meer zichtbaar te maken.’’ 

Eigen manier 
Peter geeft aan dat hij door familie 

waarvoor hij foto’s maakt ook als familie 

wordt behandeld. Sandra: ,,Iedereen 

gaat op zijn eigen manier om met 

verlies en afscheid. Hoe ga je daar als 

fotograaf mee om? Spiegel je het aan 

jezelf? Als team van fotografen volgen 

we samen cursussen. Daar komen we 

sterker uit, puur door daar naar te kijken 

en er over te praten.”

Het moet immers geen kunstje worden, 

benadrukt Gerda. ,,Het gaat niet alleen 

om de foto’s, het gaat vooral ook om de 

emotie erachter. Voor ons is het daarom 

fi jn dat je vroeg in het proces bij een 

afscheid wordt betrokken. Dan kunnen 

we de mooiste foto’s maken, zonder 

echt ‘de dood’ vast te leggen. Bijvoor-

beeld van de handen, die bijna een 

leven lang hebben gewerkt voor de 

familie.”

Zelfportret
Jolanda: ,,Iemand zei eens: iedere foto 

die een fotograaf maakt, is eigenlijk een 

zelfportret. Dat zal wel, dacht ik toen. 

Maar het is echt zo. Iedere foto is een 

refl ectie van wie jij als fotograaf bent. 

Het werk als uitvaartfotograaf is al heel 

intiem en persoonlijk, en als je het zo 

bekijkt komt dat nóg meer binnen.” 

Peter heeft wel eens met het vooroor-

deel te maken gehad, dat een fotograaf 

‘vast alleen maar komt om de tranen 

vast te leggen’. ,,Daar gaat het niet om. 

De foto’s gaan over de liefde, troost, het 

samenzijn.”

Sandra: ,,De dood hoort bij het leven. 

Afscheid nemen is meer dan een rondje 

om de kerk. Het gaat niet alleen om de 

overledene, het is vooral alles eromheen. 

Een naslagwerk voor later, een boek aan 

de hand waarvan je ook bijvoorbeeld 

vragen van kinderen kunt beantwoor-

den.”

Met de klok mee, linksonder Jolanda Siemonsma, Gerda Wesselius, 

Sandra Bekius, Kristel Dallinga en Peter Tromp  
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