
MIJN VERHAAL

WENDY LEGT BOODSCHAPPEN VOOR NABESTAANDEN VAST

 ‘Met een video 
  laat je een mooie 
herinnering na’

Nadat Wendy (41) twee vriendinnen verloor, besloot ze  
in opdracht afscheidsvideo’s te maken voor nabestaanden.  
“Zo herinner je je dierbaren op de manier die zij willen.”

haar kinderen. Eén telefoon was niet genoeg, ook 

een iPad, een camcorder en een digitale camera 

kwamen eraan te pas. Ik vond niet alleen het  

filmen leuk, maar ook het monteren. Vorig jaar 

begon ik met vloggen. Ik filmde zo’n beetje alles 

wat ik meemaakte en kroop ’s avonds achter 

de computer om er een pakkend verhaal van 

te maken. Elke vrije minuut die ik had, was ik 

ermee bezig. Ik voelde dat ik meer wilde doen  

met filmen. Maar ik wist nog niet precies wat.” 

Bijzondere momenten “Tot een andere vriendin 

overleed. Hanneke stierf na een lang ziekbed 

aan kanker. Ze liet een dochter van vijf achter. 

Te jong om zich haar moeder later nog levendig 

voor de geest te kunnen halen. Na Hannekes 

dood dacht ik: hoe mooi was het geweest als 

haar dochter op bijzondere momenten in de  

toekomst videoboodschappen van haar moeder 

had kunnen bekijken? Filmpjes die Hanneke 

voor haar overlijden zou hebben opgenomen. 

Op haar zevende verjaardag zou ze dan bijvoor-

beeld kunnen horen hoe trots haar moeder op 

Net te laat “Op mijn twaalfde schreef ik mijn 

eerste afscheidsbrieven. Voor ‘je weet maar 

nooit'. Het klinkt misschien deprimerend 

dat ik daar op jonge leeftijd al mee bezig was, 

maar zelf vond ik dat niet raar. Ik heb het  

altijd interessant gevonden wat er gebeurt 

na de dood. Wat laat je na? En hoe word je 

herinnerd? Het thema afscheid loopt als een 

rode draad door mijn leven. Dat begon toen 

ik als baby uit Indonesië werd geadopteerd 

en daar mijn biologische moeder achterliet. 

Ik heb me weleens afgevraagd of ik in haar 

gedachten altijd de baby ben gebleven die ze 

destijds opgaf. Of ben ik in haar herinnering 

méér geworden dan dat? Ik zal het nooit 

meer te weten komen, want toen ik haar 

uiteindelijk als volwassene ging zoeken  

en mijn biologische familie vond, bleek mijn 

moeder precies zes dagen daarvoor te zijn 

overleden. We hebben elkaar helaas dus 

nooit meer teruggezien.” 

‘IK HEB HET ALTIJD INTERESSANT GEVONDEN 
WAT ER GEBEURT NA DE DOOD’

Voor altijd in mijn hart “In de winter 

van 2012 stierf mijn hartsvriendin 

Judith, onverwacht. Zij was het  

die altijd in mij geloofde. Ik vind nog 

steeds dat ik het haar verplicht ben 

iets moois van mijn leven te maken.  

Ik heb er spijt van dat ik haar nooit 

heb gefilmd. Ik heb geen bewegende 

beelden van haar. Geen geluid. Terwijl 

het juist die basale dingen zijn die je 

herinnering compleet maken. Haar 

lach, de manier waarop ze bewoog. 

Dat soort dingen mis ik het meest.” 

Tweelingmoeder “Vier jaar geleden 

werd ik moeder van een eeneiïge 

meisjestweeling. Ik wilde zo veel  

mogelijk belangrijke dingen in mijn  

leven op film vastleggen. En ja, ik werd 

óók zo’n moeder wier hele telefoon 

volstaat met foto’s en filmpjes van 
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haar was. Of als ze voor het eerst on-

gesteld werd, zou het haar moeder zijn 

die haar advies gaf. En misschien wel 

op haar trouwdag: ‘Liefste dochter, 

ik ben er vandaag toch een beetje bij.’ 

Die videoboodschappen had ík voor 

haar kunnen opnemen! Het voelde  

als een eeuwig gemiste kans.” 

Euforisch gevoel “Toen viel alles op z’n 

plek: Hanneke – Judith – mijn adoptie 

– afscheid – herinneringen – tekst – 

beeld – film – authentieke verhalen. 

Het idee voor VaarwelVideo was  

geboren! Daarmee help ik mensen  

om onder woorden te brengen en  

te filmen wat ze tegen hun dierbaren 

willen zeggen als afscheid. Of beter 

gezegd: ná het afscheid. Ik heb nu  

al een aantal mensen, jong en oud,  

geholpen om met een videoboodschap 

nog een beetje voort te leven. Op maat 

natuurlijk, ik pas me aan aan wat 

mensen graag willen. Jonge mensen 

zijn vaak ziek en erg verdrietig dat  

ze afscheid moeten gaan nemen.  

Ouderen hebben daar in de regel iets 

meer vrede mee. Iedereen ontvangt  

de opname op usb-stick in een mooie 

geschenkdoos en dan kun je met  

je dierbaren bespreken wat er na 

je dood mee gebeurt.” 

Tranen in haar ogen “Laatst was ik  

bij een oudere vrouw thuis. Ze had 

zich goed voorbereid, maar was  

te nerveus om voor de camera haar 

verhaal te vertellen, zei ze. Ik vroeg 

haar of het zou helpen als we eerst 

zouden gaan wandelen. Met haar 

hond liepen we door de duinen,  

haar lievelingsplek. Mijn camera en 

geluidsapparatuur had ik in een rug-

zak meegenomen. En terwijl we daar 

liepen, ontspande ze. Ze vertelde over 

haar leven. Over haar man die ze  

vanwege haar ziekte over niet al te 

lange tijd zou achterlaten. Ze maakte 

zich zorgen over wat er straks met 

hem zou gaan gebeuren. ‘Hij kan zelfs 

nog geen ei bakken!’ We lachten er samen om. 

Na een tijdje stelde ik voor dat ik haar daar,  

ter plekke, zou filmen. Zonder aarzeling praatte 

ze in de camera alsof ze tegen haar man sprak 

en sprak ze de meest liefdevolle en zorgzame 

boodschap voor hem in. Ze vertelde hem niet  

alleen hoeveel ze van hem hield, maar ook  

hoe hij een ei moest bakken. Met tranen in haar 

ogen bedankte ze me toen ik wegging. Dat blijft 

altijd lastig. Na het filmen voelt het alsof ik  

iemand in korte tijd goed heb leren kennen.  

Tegelijkertijd weet ik dat het de laatste keer is 

dat ik iemand zal zien.” 

Nog één keer “Ik film met VaarwelVideo ook 

mensen die een afscheidsspeech willen houden 

op hun eigen begrafenis. Hun videoboodschap 

zal voor alle nabestaanden worden afgespeeld. 

Ik kan me goed voorstellen dat dit schrikken 

kan zijn, als je nietsvermoedend in de aula zit. 

Het wordt nog niet vaak gedaan voor zover  

ik weet, dus niemand verwacht zo’n levendige 

toespraak van de overledene. Langzaam maar 

zeker druppelen de aanvragen binnen voor  

afscheidsspeeches, dus ik denk dat steeds meer 

mensen de waarde ervan inzien. En dat het  

dus steeds vaker zal voorkomen.” 

Geen selfie-trip “Mijn eigen afscheidsboodschap? 

Die moet iemand anders maken, want er is 

letterlijk en figuurlijk afstand nodig voor een 

eerlijk portret. Hoe dan ook zullen het echte 

‘Wendy-films’ worden, waardoor mensen mij 

herinneren zoals ik was. Met afscheidsbrieven 

schrijven ben ik altijd doorgegaan. Dus daar  

liggen er wel een paar van klaar. Voor ‘je weet 

maar nooit.’ Misschien hebben mijn overleden 

vriendinnen er wel iets mee te maken, en kijken 

ze vanaf boven toe hoe ik nu alles combineer 

wat belangrijk voor me is. Zelfs nu ze er niet 

meer zijn, inspireert onze vriendschap me nog. 

Alleen al om hen trots te kunnen maken, 

hoop ik nog heel wat jaren te leven. En met  

mijn werk nog veel mensen te helpen herinnerd 

te worden op de manier zoals zij willen.” 

‘EEN LACH, DE MANIER  
VAN BEWEGEN: JUIST DIE  
BASALE DINGEN MAKEN 
DE HERINNERING COMPLEET’

Wendy (rechts) 
met Judith, die in
2012 plots overleed.

Wendy 
met haar 
tweeling (4). 

74  VRIENDIN•NL VRIENDIN•NL  75


