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Salam
Terakhir:
een afscheid in de juiste toon en de juiste sfeer
“Jij bent anders dan andere uitvaartleiders”, is een uitspraak
die Rob van der Sar van Salam Terakhir geregeld te horen
krijgt. Hij onderscheidt zich door een persoonlijke en warme
aanpak en dat spreekt velen aan. De Alkmaarder is gespecialiseerd in het begeleiden van Indische uitvaarten en daarvoor
weten mensen uit het hele land hem te vinden. Rob startte
zeven jaar geleden met zijn onderneming en heeft inmiddels
twee collega’s. Salam Terakhir betekent ‘een laatste groet’.
Een afscheid in de juiste toon en in de juiste sfeer, is waar
Rob naar streeft. “Ik maak van iedere laatste groet een
afscheidsceremonie die het leven weerspiegelt van de
overledene”, legt hij uit. “Hiermee bied ik de nabestaanden
een waardevolle herinnering waarmee ze weer verder kunnen
in hun leven.”
Persoonlijke aanpak
Rob zijn werkzaamheden
kenmerken zich door een
persoonlijke aanpak. Hij regelt
uitvaarten tot in de puntjes. “Ik
ben geen stugge uitvaartleider
die veel uitvaarten achter
elkaar doet, zoals bij grote
bedrijven weleens gebeurt”,
legt hij uit. Nabestaanden
voelen zich bij hem op zijn
gemak, doordat hij de tijd voor
ze neemt. “Soms lijkt het alsof
de tijd voor een rustig overleg
er niet is, maar ik heb geen
haast. Nabestaanden moeten
al hun wensen kenbaar kunnen
maken.” Hij vindt het ook
belangrijk om kinderen en
kleinkinderen bij een uitvaart te
betrekken. “Uitvaarten zijn
vaak voor grote mensen, maar
jonge mensen beleven ook een
rouwproces. Ik laat de kleintjes
vaak iets maken voor opa of
oma, ze mogen sterretjes

branden of een lampion
oplaten.”
Passend afscheid
Een passend afscheid, betekent voor Rob onder meer dat
nabestaanden mogen kiezen
wat voor kleding hij aantrekt bij
de uitvaart. “Een zwart pak, wit
pak of spijkerbroek. De nabestaanden mogen kiezen wat bij
de overleden persoon past”,
vertelt hij. Om een passende
uitvaart samen te stellen,
probeert hij zich een goed
beeld te vormen van de
overledene. “Soms denken
mensen dat ik een onderdeel
van de familie ben, omdat ik
heel veel over hun familielid
blijk te weten.” Hield een
persoon erg van humor, dan
mag dat van Rob best terugkomen in de uitvaart. Zo vertelt
hij ook over een uitvaart van
een timmerman. “Zijn vrouw

vertelde mij dat hij opstond
met een overall en daar mee
naar bed ging. Aan zijn collega’s en vrienden vroeg ik om
in overall de kist te dragen,
want dát paste bij deze
persoon.”
Indische uitvaarten
De meeste uitvaarten die Rob
en zijn collega’s verzorgen, zijn
Indische uitvaarten. Rob, zelf
geboren in Indonesië, merkt
dat Indische families het
prettig vinden als zij in de

moeilijke periode rondom een
overlijden worden begeleid
door iemand met dezelfde
achtergrond. “Wij begrijpen
door onze achtergrond waar
deze mensen behoefte aan
hebben. De geschiedenis,
cultuur, tradities en gebruiken
kennen wij”, vertelt Rob. Bij
Indische uitvaarten tovert hij
de cultuur naar voren door de
uitvaart aan te kleden. “We
zorgen bijvoorbeeld voor
klankschalen, een speciale kist
van bamboe of bananenblade-

ren, batikdoeken en palmbomen.” Ook een zogenoemde
slametan, offermaaltijd, kan
Rob verzorgen. Hij reist voor
Indische uitvaarten en de
diensten waarbij hij als ritueel
uitvaartbegeleider wordt
ingeschakeld, stad en land af.
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