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In memoriam Marjon
Kunstenaar Laurens van der Zee stelde
ruim veertig rouwadvertenties op voor
zichzelf. In het kader van het project
Holland 2050 maakte hij een fi ctieve
advertentie voor elk jaar waarin hij zou
kunnen komen te overlijden, vanaf 2007
tot 2050. Hij kende zichzelf even zoveel
verschillende levens toe. Ze werden
opgemaakt in de stijl van het NRC (zie
pag. 13).

Niet verwonderlijk, want ‘je telt pas mee, met je
naam in het NRC’. Een leuk gedachte-experiment,
dat project van Van der Zee. Wat zou ik in NRC
Handelsblad willen lezen over mijzelf, na mijn
dood?
‘Niks’, denk ik meteen, ‘laten ze dat geld maar aan
een beter doel besteden.’ Zoals mijn kinderen. Die
kunnen het goed gebruiken, zeker als ik binnenkort
zou overlijden – zonder veel geld op mijn rekening
en zonder uitvaartverzekering (oei, daar gaan mijn
lezers).
Trouwens, zijn er niet altijd betere doelen te beden-
ken dan een vodje papier? Natuurlijk, het voortbe-
staan van de kranten gaat mij aan het hart. Maar
aan de andere kant: een krantenadvertentie kost
evenveel als een huis voor een dakloze in Haïti. 
Als er een advertentie zou komen, zou het bij mij
puur om de eer gaan, de status. Niemand hoeft van
mijn dood verwittigd te worden via de krant. Diege-
nen die het moeten weten, krijgen een brief en/of 
een e-mail of zij horen het via-via. Maar eerlijk is

eerlijk: het zou natuurlijk fantastisch zijn: een pagina
vol medeleven over mijn heengaan. Leuk voor mijn
ouders ook. En voor de plakboeken van mijn kinde-
ren. Kunnen ze later zien dat hun moeder toch wel
wat voorstelde.
Lang hoeft zo’n bericht niet te zijn. ‘Fijn dat je er
was’ en iets leuks over dit blad, dat zou al prachtig
zijn. Dat het allemaal niet voor niets is geweest.
En dan misschien toch nog een ‘tekst du passage’,
een regeltje van Huub Oosterhuis: ‘Als God ons
thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom
zijn.’ Niet omdat ik zo gelovig ben, maar omdat je,
zoals Martin Kersbergen elders in dit nummer zegt,
bij een overlijden terugvalt op tradities. Rooms-ka-
tholieke, in mijn geval. En omdat de teksten van
Oosterhuis door de tegenwoordige leiding van de
Nederlandse kerkprovincie in de ban zijn gedaan.
Zonde. Bovendien krijg ik altijd tranen in de ogen als
ik het lied hoor. Jeugdsentiment? �

V O O R A F / C O L O F O N

Marjon Weijzen
hoofdredacteur
redactie@hetuitvaartwezen.nl

Uitvaartfotografe Dasha Elfring legde een medaillonnetje met 

foto’s van haar vader als jonge man en haarzelf als klein meisje

op de borst van haar opgebaarde vader. En dat beeld legde ze

weer vast. Ter herinnering.

cover

Persberichten en ander nieuws mailt u naar:
redactie@hetuitvaartwezen.nl.



Kreuzen
Begraafplaatsbeheer 

J.Boekhout, Postbus 195, 
8330 AD Steenwijk                 

mobiel: 06-53444912  
Fax (0521)382845                  

KvK Meppel 04059729         
info@kreuzen-begraafplaatsbeheer.nl    

Ons bedrijf voert diensten/werkzaamheden uit op zowel
kerkelijke-, particuliere- als gemeentelijke begraafplaatsen:

� Het opgraven en ruimen van begraafplaatsen inclusief
onverteerde stoffelijke resten en het desinfecteren,

� Opgraving van stoffelijke resten binnen de grafrusttermijn,
volgens de richtlijnen van de milieu-inspectie,  

� Opgraving in geval van eindbestemmingwijzigingen,
� Het overbrengen en herbegraven van stoffelijke

resten na opgraving,
� Mechanisch en handmatig ruimen,
� Het verwijderen en vernietigen van monumenten,
� Het leveren en plaatsen van grafkelders en verzamelgraven,
� Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd.

Gaarne bieden wij u onze diensten aan en brengen, op uw
verzoek, vrijblijvend een offerte uit.

Kijk voor meer bedrijfsinformatie op 
www.kreuzen-begraafplaatsbeheer.nl

Voor overname
GEZOCHT ...

Steenovenweg 11
3417 XR Montfoort
T 03 48 – 472811
www.vakkennis.info
martijn.eskes@vakkennis.info

Voor één van onze relaties
zijn wij op zoek naar
uitvaartverzorgers die hun
uitvaartonderneming in de
regio Midden-Nederland ter
overname willen aanbieden
aan een betrouwbare,
particuliere partner in de
branche. Wij zullen met
gepast respect zorgdragen
voor het voortbestaan
van wat u heeftff opgebouwd.
Bij interesse kunt u
telefonisch of per e-mail
contact opnemen met de
heer Eskes van Vakkennis
Administratieve Dienst -
verleners in Montfoort die
u graag meer informatie
geeftff over de mogelijkheden.

B E G R A A F P L A A T S I N R I C H T I N G

De samenwerking met begraafplaatsbeheerders en landschapsarchitecten
resulteert in een uitgebreid programma voor de inrichting van de begraafplaats.
Wij leveren zowel standaardoplossingen als (natuursteen) maatwerk.

C O L U M B A R I A
Beton en natuursteen

S E R V I C E E L E M E N T E N
Waterzuilen-bloemsnijtafel-meubilair

G R A F K E L D E R S
Prefab betonnen kelders

Koopvaardijweg 22, 4906 CV  Oosterhout - Postbus 4348, 4900 CH  Oosterhout - Tel. (0162) 47 48 58 - Fax (0162) 45 96 00 - E-mail info@vandenban.com

www.vandenban.com
C A R R O U S E L S  G A L E R I J G R A V E N     N A T U U R S T E E N
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I N H O U D
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 Door: Jeannette Ensing. 25
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Uitvaartreportages
zijn in opkomst. Zowel fotoreportages
als fi lms. Tips voor de uitvaartonderne-
mer bij het inschakelen of aanbevelen
van een fotograaf.

Rouwadvertenties
vormen de ruggengraat van de kranten-
advertenties. De markt is al jaren sta-
biel. Berichtgeving via internet wordt
nog maar mondjesmaat toegepast.

Postume portretten
in boekvorm of als fi lm: het aanbod is
groot. Een waaier van producten, van
standaard tot heel exclusief, passeert
de revue.16
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O CK O R T E  B E R I C H T E N

Monuta onderzoekt resomation
Monuta onderzoekt momenteel samen met DFW Europe een nieuw fenomeen: resoma-
tion. Bij resomation wordt het lichaam met behulp van natronloog of kaliloog min of meer
opgelost. In haar persbericht spreekt Monuta over ‘verwaterd’. De methode wordt in de
Verenigde Staten al toegepast als een milieuvriendelijke vorm van lijkbezorging. Vergele-
ken met cremeren komen er volgens Monuta beduidend minder schadelijke stoffen en
gassen (onder andere CO2) vrij. Ook wordt bespaard op fossiele brandstoffen. Uit het
milieupuntenonderzoek van Han Remmerswaal (2005) kwam de methode overigens als
even belastend naar voren als begraven en cremeren. 
Monuta-woordvoerder Susan Versteeg: “In eerste instantie gaan we in de Verenigde Staten
kijken hoe het daar bevalt.” Als blijkt dat resomation een goed alternatief is naast begraven
en cremeren, wil Monuta zich inzetten voor de introductie ervan in Nederland. Hiervoor is
een aanpassing van de Wet op de lijkbezorging noodzakelijk.

Prijzen Yarden
De Yarden Stimulans is toegekend aan de
ParlAmore rouwknoop. Marian van Essen
gaat de gewonnen vijfduizend euro beste-
den aan een promotie-dvd.
Yarden reikt dit jaar weer haar tweejaar-
lijkse prijs uit aan een initiatiefnemer die
een opvallende bijdrage heeft geleverd
aan de bewustwording rond het levens-
einde. De prijs van 25.000 euro wordt in
het najaar toegekend.  www.yarden.nl

Uitvaartseminar
Meander uitvaartopleidingen heeft een nieu-
we poot opgericht: professionalisering. Eén
van de activiteiten is de organisatie van een
landelijk uitvaartseminar. Het is de bedoeling
dat het groots wordt, want er is plaats voor
240 personen. Het seminar 2010 heeft als
thema: Bezieling in de uitvaartwereld. Met
workshops van schrijver/kunstenaar Ted van
Lieshout, Dominicaan Henk Jongerius, theo-
loog en musicoloog Martin Hoondert, theo-
loog Leonie van Straaten, rituelenonderzoe-
ker Laurie Faro en kunstenaar/chauffeur uit-
vaartbus Mark van der Poel. Het seminar
wordt gehouden op 11 juni, in Zwolle. 
www.meanderuitvaartprofessionalisering.nl

Vesalius: nu voor alle overledenenverzorgers 
Was Vesalius tot voor kort de beroepsvereniging voor obductieassistenten en mortuarium-
functionarissen in instellingen, nu kunnen ook overledenenverzorgers en thanatopracteurs
toetreden. Vesalius behartigt al sinds 1984 de belangen van de overledenenverzorgers in
instellingen (25 procent van de leden) en de obductieassistenten (75 procent). Verder biedt
de vereniging voorlichting, hulp, cursussen en symposia. In totaal telt Vesalius zo’n negen-
tig leden. Voorzitter Frieda Smit vindt de verbreding van de doelgroep een logische stap:
“Overledenverzorgers buiten instellingen oefenen hetzelfde vak uit als die binnen instel-
lingen. Thanatopracteurs doen werk dat vroeger nogal eens door obductieassistenten
gedaan werd. Bovendien was voor beide beroepsgroepen nog geen beroepsvereniging.”
Meer informatie op de vernieuwde website:  www.nvoa-vesalius.nl.

Plek voor onbekende overledenen
De gemeente Rotterdam heeft een deel van de Zuiderbegraafplaats ingericht om on-
bekende overledenen te begraven. In Rotterdam worden jaarlijks enkele onbekende
overledenen gevonden. Als het na verloop van tijd het niet mogelijk blijkt deze perso-
nen te identifi ceren, worden ze door de gemeente begraven. In Rotterdam liggen
ongeveer veertig naamlozen begraven. Op het moment dat hun graf na vijftien jaar
wordt geruimd, zullen de stoffelijke resten door het Nederlands Forensisch Instituut
worden onderzocht. Experts doen, naast DNA-onderzoek, ook forensisch antropolo-
gisch onderzoek. Hierbij gaat het om het bepalen van het geslacht, de lengte en een
schatting van de leeftijd. Dit is onderdeel van het biologische profi el. Hierbij spelen
ook opgemerkte oude breuken of aandoeningen aan het skeletmateriaal een rol. Met
deze gegevens kan er worden gezocht in een lijst van vermiste personen. Deze data-
bank wordt beheerd door de Koninklijke Landelijke Politie Diensten (KLPD). 
Op de Zuiderbegraafplaats is plek gereserveerd voor honderd graven, zodat ook
andere gemeenten gebruik kunnen maken van deze voorziening.

Digitaal aangeven
Het Ministerie van Justitie gaat het moge-
lijk maken om via internet aangifte van
overlijden te doen via het zogeheten
DigiD. De eerste gemeenten die ermee
aan de slag gaan, zijn Utrecht, Alkmaar en
’s-Hertogenbosch. Zij starten dit jaar met
een pilot die tot aan het eind van het jaar
gaat duren. Om de aangiftes digitaal
mogelijk te maken, worden de burgerlijke
stand en de Gemeentelijke Basisadminis-
tratie persoonsgegevens op elkaar afge-
stemd. Als de ambtenaar nog vragen heeft
of als er onduidelijkheden zijn, neemt hij
contact op met degene die aangifte heeft
gedaan. Overigens blijft het mogelijk om
ook gewoon aan het gemeentelijk loket
aangifte te doen van overlijden.
Een wetsvoorstel over digitaal aangeven
is in voorbereiding. Minister Hirsch Ballin
heeft dit voor advies naar de Raad van
State gestuurd.
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P R O D U C T N I E U

UitvaartkistenfotoboekRouwtherapeut fi lmt 
stervenden 

Therapeut Leoniek van der Maarel – gespe-
cialiseerd in rouwverwerking bij kinderen –
maakt documentaires van stervenden die
hun levensverhaal willen vastleggen. Deze
fi lmportretten zijn vooral bedoeld voor hun
kinderen. Aan bod komen: normen en waar-
den, de dagelijkse dingen van het leven en
de vraag wat de stervende nog had willen
doorgeven. “Het bijzondere aan dit project is
dat ik geen documentairemaakster ben,
maar rouwtherapeut. Ik weet vanuit mijn
praktijk wat er leeft bij deze kinderen; ik weet
wat ze later over hun vader of moeder willen
horen”, aldus Van der Maarel. De therapeut
interviewt de stervende ongeveer een dag of 
twee in de eigen omgeving. Het materiaal
wordt samengevoegd met foto’s en be-
staand fi lmmateriaal uit het leven van de
stervende. Dit alles wordt verwerkt tot een
fi lmportret van anderhalf uur. 

Prijs: minimaal € 500 (afnemen interview, monteren€

van de fi lm en op dvd zetten). Leoniek van der Maarel,

tel.: (06) 21 80 76 53. 

www.herinneringen-enzo.nl

Boekjes drukken via Condoleance.nl
Uitvaart.Com werkt samen met een aantal geselec-
teerde uitvaartondernemers aan een uitbreiding van 
Condoleance.nl. Deze maakt het mogelijk dat uit-
vaartondernemers een eigen condoleancesite krijgen,
in huisstijlkenmerken. Ook kunnen families van de
aangemaakte registers boekjes laten drukken. In het
boekje kunnen condoleanceberichten, foto’s et cetera
worden opgenomen. Exploitant Uitvaart.Com is hier-
voor een samenwerking aangegaan met Hollandridder-
kerk, een printing on demand specialist. Voor elk boekjed
dat gedrukt wordt, ontvangt de uitvaartondernemer vijf-
tig procent commissie (van de winst van Uitvaart.Com)
Dus: direct verdienen aan online condoleren zonder eni
ge investering.

Prijs: de eenvoudigste variant van het boekje heeft een verkoopprijs va

€ 19,95. Het produceren ervan kost € € 10 euro. Van de winst is de he€

voor de uitvaartondernemer (€((  5 per boekje).  € Uitvaart.com, Condoleance.nl, Uitvaart.nl

Uitvaa
de Eng
kist naar Europa gehaald. De kist is ver-
krijgbaar in zowel kindermaten als in vol-
wassen afmetingen en gemaakt van
honderd procent natuurlijke materialen:
Schotse schapenwol met een onge-
bleekt katoenen interieur en een wollen
dekje om het geheel compleet te maken.
De grepen zijn van jute gemaakt met

e 
-
. 
-
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elft 

ek
P. van Wijk & Zoon heeft een nieuw foto-
boek uitgebracht met alle ontwerplijnen, 
meer dan negentig modellen en veel voor-
beelden van beschilderingen en design 
uitvaartkisten. De opbouw van het foto-
boek helpt families bij het maken van hun 
keuze. De paragraaf ‘Hoe kies ik een uit-
vaartkist?’ maakt het voor families zelfs 
mogelijk om zelfstandig een uitvaartkist te 
selecteren. Dit resulteert in effectievere 
bezoeken van de uitvaartverzorger.

Prijs: het fotoboek is gratis aan te vragen. P. van Wijk 

& Zoon Uitvaartkisten, tel.: (010) 450 23 33, 

www.pvanwijk.nl

jes als sluiting. Bij de kinderkis-
en kan een persoonlijke invulling worden 

gemaakt op het bijgeleverde naamschildje. 
Linda Damhuis van de uitvaartkistenfabri-
kant: “De warmte die wol geeft, past prach-
tig bij de sfeer van het laatste afscheid. Al-
leen al het benoemen heeft precies de 
emotie die wij in de kisten verwachten.” De 
kisten zijn vanaf maart leverbaar via de 
grotere kistendepots van Bogra.

E U W S

artkistenfabrikant Bogra heeft met 
gelse fi rma Hainsworth een wollen 
ar Europa gehaald. De kist is ver-

r in zowel kindermaten al
afmetingen
pro

houten klosjes als
ten kan

Afmetingen: Volwassen: 930 WOL, 190 x 55

cm. Publiekadviesprijs € 995.€

Kinderen: KKWOL, 45 -75 – 105 – 135 cm. Publiek-

adviesprijs vanaf € 295.

Bogra, tel.: (0228) 31 25 45  www.bogra.nl

Wollen kist
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J U R I D I S C H

Voor de uitvaartondernemer kan enige
kennis van de nieuwe Successiewet nuttig
zijn; na een overlijden hebben de nabe-
staanden hierover vaak vragen. Hierna
een overzicht van de belangrijkste wijzi-
gingen.
Om te beginnen, is het aantal tarieven ver-
minderd tot vier. In tariefgroep 1 (partners
en kinderen) bedraagt het tarief tien pro-
cent over een belaste verkrijging tot
125.000 euro. Boven dat bedrag is het ta-
rief twintig procent. In tariefgroep 2 (ove-
rige verkrijgers) is het tarief dertig procent
over een belaste verkrijging tot 125.000
euro. Boven dat bedrag geldt een tarief 
van veertig procent. Bovendien gaat de
vrijstelling voor partners omhoog naar
600.000 euro en voor kinderen en kleinkin-
deren naar 19.000 euro. Voor andere ver-
krijgers wordt deze verhoogd naar 2000
euro. Met de nieuwe vrijstellingen betalen
veel minder mensen erf- en schenkbelas-
ting dan voorheen. Van deze constructie
profi teren de partners en de kinderen,
maar ook goede vrienden. Die laatste
groep profi teert het meest. Zij betaalden

NIEUWE SUCCESSIEWET

Per 1 januari 2010 is de nieuwe Succesiewet in werking getreden. Deze 

komt op een aantal punten de belastingbetaler tegemoet. Erven wordt 

aantrekkelijker. Ook en vooral buiten de directe familiekring.

vroeger een tarief tot 68 procent en dat is 
in de nieuwe Successiewet maximaal 40 
procent. Voor alle groepen is het een voor-
deel dat, naast de tariefsverlaging, de vrij-
stellingen omhoog gaan.

Partnerbegrip
Samenwoners die geen geregistreerd 
partnerschap zijn aangegaan, kunnen al-
leen van elkaar erven indien dat in een tes-
tament is vastgelegd. Deze samenwoners 

kunnen een succesvol beroep doen op 
het lage tarief en de hoge vrijstelling, in-
dien hun wederzijdse zorgverplichting is 
vastgelegd in een notarieel samenlevings-
contract. Aan deze voorwaarde, die ingaat 
per 1 juli 2010, moet in een periode van 
zes maanden voorafgaande aan het over-
lijden zijn voldaan. Degenen die nog geen 
samenlevingscontract hebben, doen er 
dus verstandig aan binnenkort een af-
spraak bij de notaris te maken.
Samenwoners zonder notarieel samenle-
vingscontract kunnen toch van het part-
nertarief en de vrijstelling gebruikmaken 
als zij ten minste vijf jaar onafgebroken sa-
men op één adres woonden en op één 
adres in de Gemeentelijke Basisadminis-
tratie stonden ingeschreven.

Bedrijfsoverdracht
Om het voortbestaan van een bedrijf niet 
in gevaar te brengen, is de bedrijfsover-
dracht fi scaal vereenvoudigd. Dit kan ook 

voor de uitvaartondernemer die zijn (fami-
lie)bedrijf na zijn overlijden of bij leven aan
zijn zoon of dochter wil overdragen goed
nieuws betekenen. In de nieuwe wet is
een vrijstelling van honderd procent opge-
nomen als de waarde van de onderneming
niet meer dan een miljoen euro bedraagt.
Bij een hogere waarde is de vrijstelling 83
procent. Dat was 75 procent. Deze vrij-
stelling geldt ook voor onroerende zaken
die de directeur-grootaandeelhouder aan
zijn vennootschap ter beschikking stelt.
Voor de resterende waarde waarover be-
lasting moet worden betaald, kan tien jaar
uitstel van betaling worden verkregen. In
geval van schenking hoeft de schenker
niet langer 55 jaar of ouder of arbeidson-
geschikt te zijn.

Goede doelen 
Steeds vaker wordt in een testament een
zogenaamd goed doel als begunstigde
opgenomen. Deze verkrijgingen zijn vrij-
gesteld van schenk- en erfbelasting, als
de desbetreffende organisatie is aan te
merken als een algemeen nut beogende
instelling (anbi). In de nieuwe wet zijn de
criteria voor de kwalifi catie als anbi aan-
gescherpt. Voortaan moet de anbi voor
minstens negentig procent het algemeen
nut dienen. Voorheen was dat vijftig pro-
cent.
Sinds 1 januari 2010 zijn SBBI-instellingen
vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Een SBBI is een instelling (doorgaans
een vereniging) die een sociaal belang
dient. Gedacht kan worden aan dorpshui-
zen, hobbyclubs, personeelsverenigingen,
jeugdgroepen en buurtverenigingen. �Mr. Marlinde de Vos-van der Eijk is

advocaat, sectie familierecht/erfrecht
bij Bierman Advocaten.

Goede vrienden profi teren het meest 
van de nieuwe Successiewet
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Peter van Schaik, directeur/eige-
naar Uitvaart.Com:
“De oplagecijfers van de kranten dalen
dramatisch. Nieuws is tegenwoordig snel
en gratis, dus steeds minder mensen blij-
ven bereid te betalen voor een abonne-
ment op papieren kranten.
Er zullen er misschien een paar overblijven
en dus blijft er een markt voor rouwadver-
tenties in die paar kranten die er nog zijn.
Maar die rouwadvertentiemarkt is dan
heel beperkt. Digitaal adverteren is niet al-
leen veel goedkoper, het biedt ook meer
mogelijkheden. Zo kun je er makkelijk een
routebeschrijving aan toevoegen, kan er
gecondoleerd worden en kun je van die
condoleanceberichten weer een boekje
samenstellen. 
Kranten zijn als de dood om na de ru-
brieksadvertenties ook de rouwadverten-
ties kwijt te raken, maar als virtuele plat-
forms eenmaal ingeburgerd zijn geraakt,
zal dat zeker gebeuren.”

Pieter Koers, manager familiebe-
richten, Wegener NieuwsMedia: 
“Meer dan ooit is er tegenwoordig aandacht 
voor het afscheid van een dierbare. Uitvaar-
ten worden persoonlijker en er is meer keuze 
op het gebied van uitvaartdiensten, rouwad-
vertenties, gedenksieraden en rouwvoor-
werpen. Ook de maatschappelijke aandacht 
neemt toe. Denk bijvoorbeeld aan de druk-
bezochte rouwregisters bij het overlijden van 
bekende Nederlanders, soldaten die in een 
oorlog zijn gesneuveld, slachtoffers van zinloos 
geweld en digitale overlijdensregisters als 
Mensenlinq.nl, waar berichten achtergelaten 
kunnen worden voor nabestaanden. Die 
aandacht voor overlijden en uitvaart zien wij 
ook terug in onze regionale dagbladen. Fa-
milie, vrienden, collega’s en kennissen betui-
gen er hun rouw. Onze familieberichten zijn 
de best gelezen pagina’s van onze kranten 
en wij merken juist een toename van Rouw-
advertenties, Dankbetuigingen en In Memo-
riams. Ook deze uitingen worden persoonlij-
ker door mogelijkheden als het plaatsen van 
foto’s, afbeeldingen en het gebruik van kleur. 
Getuige deze ontwikkelingen zijn rouwad-
vertenties dus zeker geen gedane zaak.”

Stelling volgende keer 
In Opinie reageren deskundigen in de uitvaartbranche op een vraag of stelling. 
Mail uw reactie naar: redactie@hetuitvaartwezen.nl. De stelling voor het komende 
nummer is: één brancheorganisatie voor (gecertifi ceerde) uitvaartonderne-
mers. Nu nog een slagvaardig orgaan waarin uitvaartondernemers (en uit-
vaartverenigingen?) samenwerken met de begraafplaatsbeheerders (LOB) 
en crematoria (LVC).

ANDERE
MENINGEN

ROUWADVERTENTIES NOG GEEN 
GEDANE ZAAK

Rouwadvertenties in kranten hebben niet het eeuwig leven, denken ve-

len. Hoelang de krantenpagina met overlijdensberichten nog blijft be-

staan, daarover zijn de meningen verdeeld. De stelling luidde: rouwad-

vertenties in de krant zijn een afl opende zaak. Philip van Poecke, sales director 
Telegraaf Media Nederland:
“Over dertig tot veertig jaar zal de rouwad-
vertentiemarkt er geheel anders uitzien.
Maar de komende tijd verwachten we nog
groei. De generatie van babyboomers is
nog enorm verbonden aan de eigen krant.
Wat je wel ziet, is dat er bij het overlijden
van jonge mensen naast de advertentie in
de krant – die de ouders vaak plaatsen –
door vrienden Hyvespagina’s worden aan-
gemaakt. Ook Respectance.nl en allerlei
condoleancesites, onder andere van uit-
vaartondernemingen, zijn goed bezig. Di-
gitalisering biedt enorme mogelijkheden.
Dan moet je wel meer doen dan het digita-
liseren van de rouwadvertentie. Je moet
nabestaanden de mogelijkheid bieden
om te reageren: zorgen dat ze foto’s en
fi lmpjes kunnen uploaden, de overledene
echt kunnen herdenken. Commercieel heeft
dat grote voordelen. De e-mailadressen
die je zo verkrijgt, kun je bijvoorbeeld ver-
kopen aan uitvaartverzekeraars.”

Susan Versteeg, Monuta:
“Rouwadvertenties zullen niet verdwijnen.
Zeker niet de aankondiging van overlijden,
de hoofdadvertentie. Die is al jaren ex-
treem stabiel: bij zo’n tachtig procent van
de overlijdens wordt een advertentie ge-
plaatst. Wat we wel zien verminderen, is
het aantal ‘aanhakers’. Daar zien we
duidelijk een verschuiving optreden naar
online adverteren en condoleren. Dat
gebeurt onder andere ook op Monuta
Gedenkplaats. Steeds vaker maakt een
familie een Gedenkplaats aan. Nabestaan-
den zetten er een tekst op over de overle-
dene, de gegevens van de uitvaart en een
link naar de rouwkaart. Dat er behoefte
is aan ‘online herdenken’ is duidelijk: op
sommige Gedenkplaatsen zijn honderden
reacties geplaatst. Gemiddeld reageren er
75 personen op een Gedenkplaats.” �

VOOR TEGEN
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TANKER MET EEN KLEURTJE

Ze zijn er wel: websites die ‘iets’ met rouw doen.
Bijvoorbeeld Mensenlinq.nl en Respectance.nl.
Commercieel wordt er echter nog weinig van ver-
wacht. Op de korte termijn is de hoop nog geves-
tigd op een vernieuwing in print: kleurgebruik. “On-
langs had NRC voor het eerst een rouwadvertentie
in kleur”, zegt Wouter van der Meulen, directeur ad-
vertising van de Persgroep (AD, Parool, NRC, NRC((
Next, Volkskrant ent Trouw). Hij voegt eraan toe:w
“Terwijl dat al een jaar mogelijk was.” Van der Meu-
len wijt de trage ontwikkelingen aan het conserva-
tisme van uitvaartondernemers. Ook René van der
Borden, teamleider traffi c bij AD Nieuwsmedia, ver-
baast zich over het gebrek aan vernieuwing. “Je
zou denken dat uitvaartondernemers aan hun vijf-
tien procent bemiddelingskorting toch een aardige
prikkel hebben om er meer uit te halen.”

Print of online
Jaarlijks worden er zo’n 170.000 rouwadvertenties
geplaatst, schat Jolle Betten, directeur van Men-
senlinq.nl (een online archief voor familieberichten).
Mensenlinq is een initiatief van Wegener en NDC/
VBK (uitgevers). Ook Dagblad de Limburger/Lim-
burgs Dagblad is aangehaakt. Samen zijn de aan-d
gesloten titels goed voor zeventig procent van de
rouwadvertentiemarkt en vijftien miljoen euro omzet
per jaar. Maar Van der Meulen vindt de 600.000

De rouwadvertentiemarkt lijkt wel een tanker: ze vaart al jaren

stabiel. Opmerkelijk, want je zou verwachten dat de opkomst

van internet verschuivingen teweegbrengt in de berichtgeving

rond overlijden. En anders de daling van het aantal krantenabon-

nementen wel. Maar niets is minder waar.

De rouwadvertentiemarkt

Tekst: Marjon Weijzen

Beeld: Laurens van der Zee

unieke bezoekers per maand peanuts vergeleken
met de ruim vier miljoen lezers van de Persgroep.
Hij rekent voor dat de overlijdenspagina’s van ‘zijn’
kranten per maand 120 miljoen bezoekers trekken.
De overlijdensberichten in de landelijke kwaliteits-
kranten, AD en Parool verschijnen helemaal niet opl
het internet. De Telegraaf werkt sinds oktober 2008f
samen met de herdenkingssite Respectance.nl,
maar de rouwadvertenties uit de krant staan (nog) niet
op de site. Volgens Maurits van Rijckevorsel, internet-
uitgever bij Telegraaf Media Groep, ligt dat onder an-
dere aan tegenwerking van Familieberichtenonline.nl
– een site om rouwberichten door te geven waarbij
ook De Telegraaf is aangesloten. Jolle Betten zwaaitf
er, net als bij Mensenlinq, de scepter. 
Waarom is het trouwens zo moeilijk om geld te ver-
dienen aan herdenken op internet? Betten: “De
norm op internet is dat alles gratis is. En zelfs als
dat zou veranderen, zal het moeilijk zijn om geld te
verdienen aan de dood. Dat moet allemaal immers
heel voorzichtig en bijzonder respectvol gebeuren.”
Voor een initiatief als Respectance.nl, waar tributes
(herdenkingssites) verkocht worden, is het volgens
hem in Nederland nog te vroeg. 

Stabiele inkomsten
Een uitgever uit het Noorden noemde de rouwad-
vertenties vorig jaar de kurk waarop zijn kranten
(Leeuwarder Courant(( en t Dagblad van het Noorden)
drijven. Want dagbladen hebben het moeilijk in
deze tijd en de regionale dagbladen nog het meest.

Doorplaatsen in de 
prijs inbegrepen
Vorig jaar ontstond in de uitvaartbranche com-
motie over het ongevraagd doorplaatsen van
advertenties op Mensenlinq.nl. Niet alleen werd
de klanten niet gevraagd of ze behoefte had-
den aan deze dienst, er werd ook nog 12,50
euro voor in rekening gebracht. Per 1 januari
zijn de kosten voor het doorplaatsen echter in
het tarief verdisconteerd. Wie wil dat de adver-
tentie niet op internet verschijnt, moet dat ac-
tief aangeven.
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De oplages slinken en de adverteerders
haakten in 2009 massaal af. De verwach-
ting is bovendien dat die niet snel terugke-
ren, want er is enorme concurrentie van
het internet. De ruil- en regeladvertenties
– ooit goed voor dertig procent van de
advertentie-inkomsten – zijn de kranten
kwijtgeraakt aan sites als Marktplaats.nl
en Speurders.nl. De rouwadvertenties wil-
len ze graag behouden. Gelukkig voor de
uitgevers is de rouwadvertentiemarkt de
laatste jaren stabiel gebleken. Ook in het
rampzalige adverteerdersjaar 2009 was er
nog een lichte stijging zichtbaar. Het was
de enige advertentierubriek waar geen
verliezen werden geleden. Verschuivingen
in de markt zijn er nauwelijks. 

Aanleveren
Aan de kostenkant hebben kranten het af-
gelopen jaar het nodige gedaan om te be-
sparen. Rouwadvertenties moeten bij bijna 
alle titels kant-en-klaar worden aangele-
verd. Zo niet, dan moet er voor de opmaak 
betaald worden. Bovendien is er gekort op 
de provisie.
Uitvaartondernemers en particulieren 
kunnen hun advertentie aanleveren via 
Familieberichtenonline.nl. Volgens Betten 
wordt tegenwoordig zestig tot zeventig 
procent van het materiaal digitaal aange-
leverd. Bij de Persgroep leveren alleen 
particulieren aan via Familieberichtenon-
line. Uitvaartondernemers mailen de ad-
vertenties rechtstreeks naar de kranten.

Er is nog een derde methode: een recla-
mebureau inschakelen. Toen de kranten
vorig jaar aankondigden dat voor de op-
maak voortaan betaald moest worden,
sprong reclamebureau Hellenique in dat
gat. Marco van Hamond, van Annie en
Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding in
Hilvarenbeek, maakt gebruikt van de dien-
sten van dit bureau. “Het is voor ons voor-
al een voordeel dat Hellenique de adver-
tenties opmaakt op momenten dat ik het
niet kan doen”, zegt hij. Ook is het handig
als een advertentie in meerdere titels
moet verschijnen. De ondernemer hoeft

T H E M A  I N  M E M O R I A M

Sites strijden om bezoekers
Jacques van der Wilt, commercieel
directeur van Respectance.nl vertelt dat
er op zijn herdenkingssite enkele tiental-
len tributes per maand worden aange-
maakt. De eerste drie weken zijn die
gratis, voortzetting kost 29 euro per jaar.
Zestig procent kiest daarvoor. Op de
Nederlandse site van Respectance
staan er nu enkele duizenden.
Volgens Van der Wilt is Respectance ge-
avanceerder dan sites als Condeleance.nl
en Mensenlinq.nl. “Daar kun je alleen
condoleren. Respectance biedt de mo-
gelijkheid om een community te vory men:

je kunt beelden en fi lmpjes uploaden, op 
elkaar reageren en modereren: een tribute
tot een bepaalde groep beperken of open-
baar maken bijvoorbeeld.” Feit is dat 
de site minder unieke bezoekers trekt 
(200.000 per maand) dan Mensenlinq.nl 
(600.000), maar meer dan Condoleance.nl 
(75.000 per maand). 
Op Mensenlinq is het mogelijk om bij de ad-
vertentie tevens een levensverhaal te plaat-
sen. Volgens directeur Jolle Betten wordt 
die mogelijkheid in tien procent van de ad-
vertenties benut. De berichten worden alle-
maal gecheckt. “Dat is het grote verschil 

met gratis condoleancesites, zoals Con-
doleance.nl”, weet Betten. Binnenkort
wordt het mogelijk je te abonneren op
een rouw-alertservice: je wordt dan op
de hoogte gebracht van een overlijdens-
bericht van een bepaalde familienaam.
Condoleance.nl profi leert zich inmiddels
ook als sociaal medium. Met één druk op
de knop kunnen vrienden en volgers op
Twitter, Hyves, Facebook en Google Buzz
gewezen worden op een condoleancere-
gister. Ook kan er eenvoudig een sms
gestuurd worden om te melden dat er
een condoleanceregister is aangemaakt.

Vervolg op pagina 15.

Dichter Laurens van der Zee maakte voor de tentoonstelling Holland 2050 rouwadvertenties voor zichzelf voor de 

periode 2007-2050. Ze werden door Robbert Kamphuis opgemaakt in de stijl van het NRC.



GGravendienst
A. van der Burgt

Gespecialiseerd in delven en dichten van
graven
Opgraven en herbegraven op begraaf-
plaatsen en evt. overbrengen naar andere
begraafplaats
Ruimen, op- en herbegraven van gehele
begraafplaatsen in heel Nederland
Het ruimen van grafmonumenten en
tekens afvoeren en vernietigen
Het ruimen van grafkelders
Plaatsen van nieuwe grafkelders

�

�

�

�

�

�

Voor meer informatie schrijf of bel naar:
A.C. van der Burgt & Zn. VOF 
Alde Biezenstraat 30, 5421 BG Gemert
tel.: 06-53718849 •  bgg. 06-51052469
fax: 0492-367878 •  bgg. 0492-368389
Email: pburgt@xs4all.nl • Internet: www.vanderburgtgemert.nl

Branche Vereniging 
Ondernemers Begraafplaatsbeheer
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A R B O C A T A L O G U S ,  B G N U

Vergaderingen
Sectorvergaderingen BGNU: 
Sector Klein: maandag 19 april
Sector Midden: dinsdag 20 april
Sector Groot: woensdag 21 april

Ledenvergadering BGNU: 
Woensdag 30 juni

Arbocatalogus
Eind 2008 is door werkgeverspartijen ge-
start met de ontwikkeling van een arbocata-
logus voor de uitvaartzorg. Het doel was
een catalogus te maken waarin de meest
relevante risico’s worden benoemd en waar-
in een zo getrouw mogelijk beeld gegeven
wordt van bruikbare arbobeleidsregels,
goede praktijken, leidraden, maatregelen of 
voorzieningen ter voorkoming of beperking
van arbeidsrisico’s. Nu ligt er een brochure
met richtlijnen voor hygiënisch werken, ge-
vaarlijke stoffen en fysieke belasting. Op
basis van de ervaringen die worden opge-
daan, wordt de arbocatalogus in de toe-
komst mogelijk verder uitgebreid.
Gezond en veilig werken is een verant-
woordelijkheid van zowel werkgever als
werknemer. Voor alle richtlijnen in de arbo-
catalogus geldt dat de werkgever de juiste
randvoorwaarden schept en dat de werk-
nemer zijn eigen verantwoordelijkheden
kent en daarnaar handelt. De catalogus
richt zich expliciet op de partijen die be-

trokken zijn in de ‘CAO voor personeel 
werkzaam in de uitvaartverzorging’ en 
niet op gelieerde partijen als begraaf-
plaatsen en crematoria.
De arbocatalogus voor de uitvaartzorg 
is een gezamenlijk product van de werk-
geversorganisaties BGNU en NARDUS 
en de werknemersorganisaties CNV 
Dienstenbond, FNV Bondgenoten en 
De Unie. 
Aangezien de arbocatalogus door het 
Ministerie van Sociale Zaken positief 
getoetst is, wordt deze door de Arbeids-
inspectie gehanteerd als referentiekader 
bij de handhaving van de arbowetge-
ving in de uitvaartzorg.
De arbocatalogus is te downloaden via 
Bgnu.nl en Nardus.eu.

 TANKER MET EEN KLEURTJE  Vervolg van pagina 13.

BGNU kan van start 

Op 10 maart jongstleden vond de
eerste ledenvergadering plaats van
BGNU, de nieuwe branchevereniging
die op initiatief van NUVU en VOU
werd opgericht. Van de 120 leden wa-
ren er 43 vertegenwoordigd: 11 leden
uit de sector Klein, 15 uit de sector
Midden en 17 uit de sector Groot. 
Voorzitter René Kaarsemaker vertelde
wat de leden in de eerste periode van
BGNU mogen verwachten. Er zal
worden gewerkt aan opleidingsbe-
leid, kwaliteit, activiteiten gericht op
de vereniging zelf en imagobevorde-
ring. Eén van de belangrijkste zaken
die nog voor de zomer moet plaats-
vinden, is het kiezen van sectorverte-
genwoordigers en het benoemen van
het eerste gekozen bestuur.
Directeur Frank Peusen schetste de
structuur en beleidscyclus van de ver-
eniging en de rol van de sectoren daar-
in. Penningmeester Guus Temming pre-
senteerde de eerste begroting. 
Matthijs de Gee participeert namens
de werkgevers in de onderhande-
lingsdelegatie voor de cao. Hij gaf 
weer hoe het traject rond de komende
cao-onderhandelingen eruit zal zien. 

bij Hellenique maar een keer aan te leve-
ren en het bureau zorgt – voor de prijs van
één keer opmaken – voor de verdere af-
handeling. Volgens directeur Frans Kop-
pies van Hellenique maken 150 tot 200
ondernemers gebruik van de dienst. Dat
zijn waarschijnlijk allemaal kleintjes, want
bij de Persgroep merken ze er niets van.
Daar registreren ze dat ondernemers voor
meer dan negentig procent rechtstreeks
bij de kranten aanleveren.

Modern
De uitvaartleiders van Dela werken al jaren
met een eigen programma, een ‘soort Fa-
milieberichtenonline’, volgens woordvoer-
der Martin Kersbergen. Zij leveren recht-
streeks aan de kranten. Dela ging in 2008
in zee met Respectance.nl, maar zegde
een half jaar later de samenwerking op.
“De uitvaartmarkt is traditioneel”, zegt
Kersbergen. “Dat ligt niet aan de branche,
maar aan het feit dat de meeste mensen
die overlijden oud zijn. Bij een overlijden
vallen de nabestaanden terug op de auto-
matische piloot en op tradities.”

Persoonlijker
Niet alleen het aantal overlijdensadverten-
ties blijft constant, ook de inhoud van de 
berichten verandert nauwelijks. Meer dan 
negentig procent van de rouwadvertenties 
bestaat uit zogenaamde overlijdensbe-
richten, een klein gedeelte wordt gevormd 
door dankbetuigingen en ‘in memoriams’: 
herdenkingsadvertenties na een jaar. Deze 
laatste twee groepen stijgen heel licht. Het 
zijn wel categorieën waar uitgevers groei-
mogelijkheden zien. In kranten en bladen 
wordt meer aandacht gegeven aan in me-
moriams. Trouw ruimt er bijvoorbeeld we-w
kelijks twee pagina’s voor in (de rubriek 
‘Naschrift’). Maar initiatieven om betaald 
in memoriams aan te bieden, als een soort 
advertorial in de redactionele omgeving 
van de krant, lijken te zijn gestrand.
Binnen de rouwadvertenties zou je ook 
meer aandacht verwachten voor het le-
vensverhaal. Maar een overlijdensbericht 
is nog steeds vooral een berichtgeving 
van het overlijden, met een lijstje nazaten 
en informatie over de uitvaart. Wel worden 
religieuze teksten dikwijls vervangen door 

persoonlijke teksten. Barend Weegink, au-
teur van Einde oefening (een boek over
rouwadvertenties) signaleert nog iets an-
ders, namelijk een steeds ‘binnenhuizeri-
ge’ toon: ‘Dan staat er bijvoorbeeld: ‘onze
lieve Merel’, maar niet of Merel een doch-
ter, zus of collega was.”

Kleur
Rouwbrief en rouwadvertentie blijven.
Maar waar de rouwbrief wel verandert qua
vorm, blijft de rouwadvertentie traditio-
neel. “De sjablonen van Familieberich-
tenonline.nl bevorderen dat ook”, vindt
Van der Meulen. “Zelfs kleurgebruik is nog
niet mogelijk.” “Maar dat gaat in de loop
van dit jaar veranderen”, kondigt Betten
aan, “de uitgever bepaalt straks óf en zo ja
op welke posities kleurgebruik mogelijk
wordt.” Bij De Telegraaf kan het niet, maarf
in de Wegener kranten kunnen bijvoor-
beeld kleurenfoto’s van de overledene of 
een afbeelding in kleur gebruikt worden.
De naam van de overledene blijft in zwart.
“Het moet geen kermis worden op de fa-
milieberichtenpagina.” �
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Van herinneringsboek tot videofi lm

Tekst: José Vorstenbosch

Beeld: Maugli

Grote uitvaartondernemingen als Monuta en Yarden
hebben herdenkingssites in het leven geroepen,
waarop mensen een overledene virtueel kunnen ge-
denken. Dela, die eerder met Telegraaf Media Ne-
derland deelnam aan de website Respectance.nl, is
daar echter alweer uitgestapt. Volgens Martin Kers-
bergen, manager corporate communicatie, heeft
dat twee redenen. “Getalsmatig worden er maar
weinig profi elen aangemaakt. Daarnaast gebruiken
mensen de site vooral als een plek om te condole-
ren, terwijl die eigenlijk bedoeld is om een monu-
ment voor de overledene op te richten.” Hij bedoelt
daarmee een herdenkingspagina met tekst, foto’s,
fi lmpjes en muziek. Volgens Kersbergen was het
nog te vroeg voor een dergelijk initiatief: de meeste
nabestaanden zitten in een leeftijdscategorie die
over het algemeen niet zoveel affi niteit heeft met
moderne communicatievormen.

Herinneringsboeken
Condoleance.nl, een condoleancesite bij uitstek,
is in 1998 na de cafébrand in Volendam door
Uitvaart.Com opgericht en gedenkt naast ‘gewone’
Nederlanders ook publieke personen. Sinds kort
kunnen mensen via deze site ook een boekje ma-
ken van de condoleanceberichten, aangevuld met
andere teksten en foto’s. Een vergelijkbare dienst
biedt Persoonlijk Requiem, de herdenkingssite van
netwerkorganisatie Requiem. Een redacteur helpt
bij het samenstellen van een Herinneringsboek,
waarin condoleances, foto’s en uitvaartteksten
opgenomen kunnen worden. 
Niet alleen herdenkingssites, ook particuliere on-
dernemers begeven zich op de markt van moderne
herinneringsdocumenten. Zo geeft Alca Boek de
uitvaartdienst uit in een in leer gebonden boek. Na-
bestaanden kunnen daarin op elk gewenst moment
nalezen wat er tijdens de uitvaart gezegd is. En Anne-
marie Paalvast van Papaver Gedenkboeken besloot
gedenkboeken te gaan maken. Paalvast was eerder
lange tijd werkzaam bij een commerciële uitgeverij.
Ze volgde de opleiding tot uitvaartverzorger en be-
sloot het beste van twee werelden te combineren.
Haar boeken beperken zich meestal niet tot de
uitvaartdienst, maar worden aangevuld met teksten
– uitspraken, verhalen, gedichten – en foto’s. Zo
ontstaat een mooi aandenken, dat volgens Paalvast
tevens bijdraagt aan de rouwverwerking. “Een ge-
denkboek kan ervoor zorgen dat mensen niet in het
verdriet blijven hangen, maar terugdenken aan de
mooie dingen uit het leven van de overledene.”

TT H E M A  I N  M E M O R I A M

Een gedenkboekje van de uitvaart, een levensverhaal in boek-

vorm of een videoportret: het zijn nieuwe manieren om de her-

innering aan een overledene levend te houden. Nabestaanden

kunnen kiezen uit diverse soorten postume portretten met

verschillende prijskaartjes.

POSTUME PORTRETTEN 
IN WOORD EN BEELD
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Gratis downloaden
Uitvaartondernemingen tonen wel inte-
resse in herinnerings- of gedenkboeken,
maar zijn vaak sceptisch over de kosten.
Paalvast: “Als je zelf naar het Kruidvat
gaat om een boek te maken, ben je na-
tuurlijk goedkoper uit. Maar door mijn er-
varing met uitgeven, vormgeven en foto-
graferen kan ik een stijlvol én professio-
neel boek maken. Mensen realiseren zich
vaak niet dat daar de nodige uren in gaan
zitten. Ik ben nog aan het zoeken naar een
manier om het voor meer mensen betaal-
baar te maken.”
Wie wel zelf aan de slag wil, kan terecht
op de website van Bureau Funale van Titia
Liese om een format voor een herinne-
ringsboek te downloaden. Liese gebruikt
dit systeem bij workshops voor mensen
die als kind een ouder hebben verloren.
De motivatie om anderen aan een doe-
het-zelfpakketje te helpen, komt voort uit
haar eigen verleden. “Mijn moeder is over-
leden toen ik acht jaar was. Mijn vader
heeft voor mij een herinneringsboekje over

haar gemaakt met teksten, foto’s, kaarten
die ze mij geschreven had en een lapje
van de zomerjurk die ze als laatste gedra-
gen had. Door mijn werk weet ik wat het
voor mensen betekent als er nooit over
zo’n verlies gepraat wordt. Maar mijn va-
der heeft er alles aan willen doen om de
herinnering aan mijn moeder levend te
houden. De waarde van een herinnerings-
boekje geef ik graag door.”

Waardevol beeld
Ook Sigrid van Iersel van Verhaallijnen
maakt, naast levensverhalen en andere
journalistieke producten, herinnerings-
boeken over overledenen. Op basis van
gesprekken met mensen die de persoon
in kwestie goed gekend hebben, eventu-
eel aangevuld met foto’s en documenten,
bundelt zij de herinneringen. Het maken
van zo’n boek kan ook volgens haar een
bijdrage leveren aan het verwerkingspro-
ces. “Door ermee bezig te zijn, wordt vaak
helder wat iemand voor je heeft betekend.
Zo heb ik een boek gemaakt voor een

jonge vrouw, die haar overleden vader niet 
echt goed gekend had, omdat ze nogal 
met hem botste. Door met haar moeder 
en broers en zussen van haar vader te 
praten, heb ik een beeld van hem kunnen 
schetsen dat voor haar heel waardevol 
was. Ze ontdekte dat haar vader ergens 
voor stond en meer te vertellen had dan ze 
dacht.”
Anders dan bij portretten van levenden, 
waarbij je vooral praat met de hoofdper-
soon in kwestie, is een herinneringsboek 
eerder een bundeling van verhalen over 
één persoon. Dat maakt het samenstellen 
van zo’n boek juist bijzonder, vindt Van 
Iersel. “Je kent de hoofdpersoon niet, dus 
moet je volledig afgaan op documenten 
en verhalen van anderen. Mensen kijken 
op verschillende manieren naar iemand. 
Daar ga ik niet tussen zitten.” Dat niet ie-
dereen zo’n herinneringsboek kan betalen 
of het geld ervoor over heeft, realiseert ze 
zich wel. “Omdat ik het heel zorgvuldig 
aanpak, gaat er veel tijd in zitten en dat 
maakt het vrij kostbaar.”

Postuum videoportret
Dinne van der Vlis van Stories of Your Life 
gaat al net zo gedegen te werk. Zij maakt 
echter geen levensverhalen in papiervorm, 
maar videoportretten van mensen. Naast 
een kort portretje (met bijvoorbeeld foto’s, 
muziek en poëzie) dat tijdens de uitvaart 
kan worden vertoond, gaat het onder meer 
om postume portretten van een overlede-
ne. Dergelijke verzoeken komen meestal 
rond één jaar na het overlijden. “Dat heeft 
te maken met een bepaalde fase in de 
rouw. Je probeert de overledene vast te 
houden, maar op een gegeven moment zit 
je met een doos foto’s op je schoot en 
ontglipt die persoon je toch. Dan ontstaat 
vaak de behoefte aan een herinnerings-
document.” 
De videoportretten die Van der Vlis maakt, 
zijn telkens anders, afhankelijk van de 
gememoreerde persoon, de tijd die ervoor 
genomen wordt, de wensen en het aan-
deel van de klant. “Vorig jaar heb ik een 
fi lm afgerond over een jong gestorven 
man, waar ik anderhalf jaar over gedaan 

heb. Uiteindelijk werden het twee fi lms:
een portret van een uur en nog een klein
fi lmpje voor de kinderen. In de grote fi lm
kwamen zijn ouders, zus, werkgever, mu-
ziekvriend en lievelingsneefje aan het
woord en zaten verschillende fragmenten
uit familiefi lms. Het was een volwaardige
portretdocumentaire.”
Van der Vlis probeert ook mensen met een
smalle beurs tegemoet te komen. “Een
vrouw maakte tijdens het opruimen van de
spullen van haar overleden moeder zelf 
fi lmpjes en legde een gesprek met haar
zus vast. Voor haar heb ik alleen de mon-
tage van dit materiaal gedaan. Dat was
een prima én betaalbare oplossing.”
Zijn uitvaartondernemers genegen haar
bijzondere product aan te prijzen? “Mijn
informatie zit wel in de inspiratiemappen.
Maar ik moet het toch vooral hebben van
aandacht in de media en van mond-tot-
mond reclame.” �

“Ze ontdekte dat haar vader ergens voor stond 
en meer te vertellen had dan ze dacht”

Tarieven nazoeken
De kosten van een herinneringsdocu-
ment variëren, afhankelijk van de
vorm, inhoud, oplage, wensen en ei-
gen inbreng. Via internet is informatie
over de tarieven te vinden of op te
vragen. De websites van de in dit arti-
kel genoemde aanbieders zijn: 
• www.condoleance.nl
• www.requiem.nl
• www.alcaboek.nl
• www.papavergedenkboeken.nl
• www.biografi schwerk.nl
• www.verhaallijnen.nl
• www.storiesofyourlife.nl
• www.respectance.nl

T H E M A  I N  M E M O R I A M
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De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten en onvolledigheden in de agenda. 
Zie voor de actuele agenda ook www.uitvaartmedia.com.

IN MEMORIAM

Afgelopen week liep ik bij mijn zwager en schoonzus
binnen. Het was die dag acht jaar geleden dat Frank,
een van hun twee jongste zonen – toen tien jaar oud
– plotseling overleed. Acht jaar al? Nee, acht jaar
pas. Hij is nog volop aanwezig. Zijn asbus staat in de
kamer. Gewoon, zonder urn. Vandaag staan er bloe-
men omheen, gebracht door diverse mensen. Frank
wordt genoemd, in een anekdote bijvoorbeeld, en
vervolgens praat de jeugd weer over de sport op tv.
Hij is ‘doodgewoon’ aanwezig. Toch hadden zijn
oudste broer, zijn zusje en zijn eeneiige tweelingbroer
het er het afgelopen jaar moeilijk mee. Zijn zus mist
hem erg. Zijn tweelingbroer mist hem vooral bij leuke
dingen, zoals carnaval. Zou hij de carnavalswagen
ook zo mooi hebben gevonden? En hij vraagt zich af 
of zijn broer ook de eerste keer geslaagd zou zijn
voor zijn rijbewijs. Hij wel, namelijk. Het is voor de
kinderen pijnlijk voelbaar dat de tijd dat ze hun broer
meegemaakt hebben steeds korter wordt in verhou-
ding tot de tijd dat hij er niet meer is.*
De buitenwereld denkt dat de rouw na acht jaar wel
verwerkt moet zijn. In dit volkomen normale gezin
met volkomen normale rouw is echter volstrekt dui-
delijk dat rouw onnavolgbare wegen kent en ge-
woon weer de kop opsteekt, ook, of misschien juist
na zoveel jaren.

Deze broer wordt niet vergeten, hij hoort erbij. Hij is
er zelfs bij. De asbus staat immers gewoon in de
kamer. Een argeloze bezoeker zou het niet eens
zien. In memoriam voor een broer is in dit gezin ver-
weven met het dagelijks leven. Er is geen boek over
hem geschreven, geen monument geplaatst. Het is
huis-tuin-en-keuken in memoriam en juist daarom
zo indrukwekkend. 
Hoe beleef zo’n achtste sterfdag? Niet als zo bij-
zonder, volgens de gezinsleden. Maar de dagen er-
voor waren wel anders: de aanloop tot deze dag die
acht jaar geleden zo fataal afl iep. Dus hielden ze
zich afgelopen dagen bezig met wafels bakken,
boodschappen doen en klusjes uitvoeren om hun
gedachten te verzetten. Geen therapeut die daarbij
helpt. Gezond verstand en luisteren naar het gevoel
is wat ze inzetten. Als ik in hun midden ben, dan
weet ik wie de rouwdeskundigen zijn. En in dat rijtje
hoor ik op dat moment niet thuis. In memoriam be-
tekent hier: nooit vergeten, altijd aanwezig en toch
gewoon het leven oppakken. � 

* De kinderen hebben meegewerkt aan het boek Wie ben ik zonder

jou? Jong zijn en verder leven na een verlies dat eind april ver-

schijnt.

C O L U M N

EXPOSITIES, STUDIEREIZEN & AGENDA

22 januari t/m 16 mei Expositie ‘Trace 

Elements’ Plaats: Tot Zover Nederlands

Uitvaart Museum. Door: Seiichi Furuya. 

www.uitvaartmuseum.nl

9 t/m 22 april Weer-zin in leven, begeleiding 

van jongeren Door: Expertisecentrum Omgaan

met Verlies.  www.rietfi ddelaers.nl

11 april Lezing ‘Mogelijkheden rond de uit-

vaart’ Plaats: Groningen.

Aanmelding: info@nellianenanna.nl

13 april Tweedaagse training ‘Creatief Rou-

wen’ Plaats: ’s-Hertogenbosch. Door: Praktijk

de Troostboom. www.detroostboom.nl

17 april Excursie: De Terebinth Plaats: Grote

kerk en begraafplaats de Essenhof, Dordrecht.

18 april Yarden Open Dag. Voor meer infor-

matie en deelnemende vestigingen:

www.yardenopendag.nl

20 april t/m 26 augustus Tour des Cimetiè-

res Plaatsen: onder meer Groningen, Assen, 

Amsterdam, Friesland. www.drentsekerken.nl

22 april Middagconferentie ‘Wie ben ik zon-

der jou?’ Plaats: Heeze. www.in-de-wolken.nl 

22 april Rondleiding Begraafplaats Plaats: 

Elburg. www.arentthoeboecop.nl

24 april Ontmoetingsdag ‘Moeders zonder 

moeder’ Plaats: Tilburg.

www.moederszondermoeder.nl

1 mei Excursie: De Terebinth Plaats: Be-

graafplaats Crooswijk, Rotterdam.

13 t/m 15 mei AFE – Asia Funeral Expo 2010 

Plaats: Hongkong, China.

www.asiafuneralexpo.com

13 t/m 15 mei BEFA 2010 Plaats: Düsseldorf,

Duitsland. www.befa2010.de

16 mei Gedichtenpresentatie Stichting Two 

Tone Plaats: Helmond.  www.stichtingtwotone.nl

2 t/m 5 juni Funeral Convention & Expo 

Plaats: Mont Tremblant, Quebec, Canada.

www.fsac.ca

5 juni Open Dag De Essenhof Plaats: Dor-

drecht.

Riet Fiddelaers-Jaspers
is adviseur, opleider en

rouwtherapeut. Zij heeft
haar eigen expertise-

centrum Omgaan met
verlies en schreef diverse

boeken over rouw.
Voor meer info:

www.rietfi ddelaers.nl.

riet.fi ddelaers@
hetuitvaartwezen.nl.



HET UITVAARTWEZEN   |    APRIL 2010 19

Sterk als de dood

Ari van Buuren is theoloog,
gestalttherapeut en rouw-
begeleider. In 2005 krijgt
zijn vrouw de diagnose
kanker. In haar laatste jaar
houden zij samen een dag-
boek bij. Na haar dood re-
construeert Van Buuren het

stervensproces en de spirituele inzichten
die zij opdeden. Kernthema: sterk als de
dood is de liefde. Dit boek doet denken
aan Strijd en overgave, het boek dat Ken
Wilber schreef over de ziekte en dood van
zijn vrouw Treya. Maar dan een Nederland-
se en meer op de christelijke spiritualiteit
geïnspireerde versie. [MW] 

Ari van Buuren, De passie van leven, liefde en dood

(Uitgeverij Ten Have, 2009). ISBN 9789025960377.

€ 17,90.

S E R V I C E

 RECENSIE

 SIGNALEMENTEN

‘Over de doden niets dan goeds’ lijkt de
achterliggende gedachte achter menige
uitvaartspeech. Maar funerair spreker Jan
Koopman hanteert andere criteria voor
zijn in memoriams. Gelukkig maar. In Het 
Laatste Woord bundelde hij zeventien le-d
vensverhalen die hij schreef voor en voor-
droeg bij uitvaartplechtigheden. Opvallend
vaak zijn het verhalen van gewone men-
sen. Koopman beschrijft niet de succes-
verhalen van de happy few, maar levens-
geschiedenissen van eenvoudige mensen.
Mensen die niet zonder kleerscheuren
door het leven zijn gegaan. Lieden die het
hun omgeving niet makkelijk maakten, die
aan de drank of drugs raakten, hun kinde-

Levensgeschiedenissen
ren verwaarloosden of een einde aan hun 
leven maakten. Koopman benoemt al die 
ellende in zijn herdenkingsverhaal; hij ver-
hult het niet. Toch beschrijft hij iedere 
overledene vol liefde en warmte. Je gunt 
iedereen zo’n toespraak bij zijn uitvaart.
Zakdoeken bij de hand houden dus. De 
verhalen zijn stuk voor stuk ontroerend om 
te lezen. Maar het is de vraag of de bun-
deling recht doet aan de individuele ge-
schiedenissen. Vaak begint Koopman zijn 
verhaal met het noemen van beroemdhe-
den die op dezelfde dag zijn geboren als 
de overledene om zijn inleiding te beslui-
ten met de woorden: ‘Op die dag werd er 
nog een heel bijzonder jongetje (meisje) 

geboren…’ Dat werkt goed bij een uit-
vaartspeech, maar in boekvorm gaat het
door de herhaling irriteren. Eigenlijk zijn de
verhalen los mooier om te lezen dan bij
elkaar gezet in een bundel. [MW]

Jan Koopman, Het Laatste Woord – indrukwekkende

levensverhalen van gewone en bijzondere mensen

(Gigaboek, 2009). ISBN 9789085482215. € 12,95.

Lezers van Het Uitvaartwezen kunnen
het boek Het laatste woord metd
€ 2,00 korting en zonder verzendkos-
ten bestellen. Stuur een e-mail met
naam en adres naar:
lezersaanbieding@hetuitvaartwezen.nl.
U ontvangt het boek dan voor € 10,95
in plaats van € 12,95 en zonder ver-
zendkosten.

Wij sturen uw gegevens door aan de uitgeverij 

voor verdere afhandeling van de bestelling.

LEZERSAANBIEDING

Afscheid van een klein kindje

Dit boek is een
‘dankjewel’ voor het
overleden zoontje
van Yvette Huitema.
Een ode aan het
dappere kleine vent-
je dat geboren werd
met een hartafwij-

king en slechts twee weken leefde. De au-
teur beschrijft in tekst en gedichten hoe
sterk ze door haar gevoel geleid werd in
deze periode en welke kracht ze daaraan
ontleende. Graag deelt ze deze gevoelens
met lotgenoten. Uitgegeven als mooi klein
vierkant boekje. [MW]  

Yvette Huitema, Ik heb David gevoeld (Marlies Aartsen

Uitgeverij, 2010). ISBN 9789079664030. € 11,50.

Literair afscheid nemen

Na jaren lees ik weer hoe 
Olga, de heldin uit Turks 
fruit, aan haar einde komt. 
Wat toen ik jong was een 
nietszeggend detail was, 
lees ik nu met belangstel-
ling: ze werd, met vuur-
rode pruik, gecremeerd in 
Velsen. 

In Niets dan tranen zijn fragmenten van 
zeventien Nederlandse auteurs gebun-
deld, waaronder Connie Palmen, Maarten 
’t Hart en P.F. Thomése. 
O, zo te kunnen schrijven! [MW]  

Alberts e.a, Niets dan tranen – de mooiste verhalen 

over verdriet, afscheid en de dood (Uitgeverij Con-

tact, 2009). ISBN 9789025431761. € 14,95.

Interviews

Cornald Maas interviewde partners, ouders, kinderen en vrienden van 
overleden bekende Nederlanders. Soms gaat het over de levensgeschie-
denis van de overledene, soms over de periode rondom de dood. En in 
sommige gevallen – maar niet vaak – staat het verdriet van de geïnter-
viewde voorop. Mooi en troostrijk. [MW]

Cornald Maas, Verlies – gesprekken met nabestaanden over hun dierbare overledenen (Pro-

metheus, 2009). ISBN 9789044612462. € 17,95.

niet relevant of niet waardevol voor uitvaartondernemers  hoort thuis in de boekenkast van elke uitvaartondernemer
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UW UITVAART LIVE 
OP INTERNET

Het registreren van het geluid gebeurt al vaak. Wil-
ma van Opstal van Uitvaartonderneming Wilma van
Opstal uit Breda heeft het over wel tachtig procent
van de uitvaarten. Marry Brokking van Brokking en
Bokslag in Haarlem is iets voorzichtiger, maar ook
zij denkt dat het geluid in meer dan de helft van de
uitvaarten opgenomen wordt. Brokking: “Niet alleen
bij crematieplechtigheden. Ook steeds meer kerken
bieden die mogelijkheid aan. En bij de Algemene
Begraafplaats in Heemstede wordt zelfs standaard
een cd-opname gemaakt.”

Tekst: Joan van de Ven

Beeld: Stilbeeld / Dasha Elfring

Foto en video
Andere mogelijkheden zijn een foto- of videorepor-
tage van de hele dag van de uitvaart.
Video-opnames lijken in incidentele gevallen ge-
maakt te worden, meestal om voor jonge kinderen
vast te leggen hoe de uitvaart van hun vader, moe-
der, broer of zus is verlopen. Een andere reden is
dat belangrijke nabestaanden er niet bij kunnen zijn,
omdat ze bijvoorbeeld in het buitenland wonen of in
het ziekenhuis liggen. Fotoreportages worden vaker
gemaakt. Deze worden aangeboden in de gesprek-
ken die de uitvaartbegeleiders voeren. Vaak loopt
de opdracht dan via de uitvaartonderneming, soms
is de familie ook rechtstreeks de opdrachtgever. De
prijs van een professionele fotoreportage is afhan-
kelijk van de wensen: wat foto’s op cd van alleen
een plechtigheid kunnen al geleverd worden vanaf 
250 euro, maar een volledige reportage met een
boek en een online mogelijkheid om de foto’s te be-
kijken, is al gauw 1000 euro.

Prof of goede vriend
Voor het maken van foto’s wordt vaak een goede
vriend gevraagd en slechts incidenteel een beroeps-
fotograaf. Brokking en Van Opstal zien echter voor-
delen in het inschakelen van een professional. Van
Opstal: “Een prof is toch subtieler, die kent zijn
plaats en weet dat de uitvaart belangrijker is dan hij
of zij zelf.” Dasha Elfring van Stilbeeld uitvaartfoto-
grafi e in Heemstede: “Familieleden zijn zelf ook aan
het afscheid nemen, terwijl ik helemaal gericht ben
op het vastleggen van een blijvende herinnering.
Door mijn ervaring weet ik welke momenten be-
langrijk kunnen zijn. Ik leg bijvoorbeeld de nadruk
op de intimiteit, op de liefde en aandacht tussen de
mensen. Behalve op de kist en de sprekers zoom ik
ook in op die kleinzoon die zijn verdrietige oma een
knuffel geeft.”
Milvia Luijendijk van De Gevoelige Plaat uit Utrecht
probeert de blik van de naaste familie te volgen:
“Bijvoorbeeld dat meisje van vier dat het nette pak
van haar opgebaarde vader niet kende, maar tot
haar vreugde wel zijn sokken. Dat beeld probeer ik
te vangen.”
Arthur Ike van ARvideo in Veenendaal voegt daar nog
aan toe: “Behalve die aandacht voor details is het
ook belangrijk dat wij de dvd binnen drie weken leve-
ren! Hoe vaak ik niet hoor dat familie achteraf spijt
heeft, omdat die goede vriend geen tijd heeft om het
af te monteren en de familie dus lang moet wachten
of ruw materiaal krijgt waar ze niets mee kan.”

Er is tegenwoordig veel mogelijk qua registratie van een uit-

vaart: van een geluidsopname tot het fotograferen en fi lmen

van de plechtigheid. Die dan direct via internet te volgen is.

“Het is al heel gewoon dat er vijftig mensen meekijken.”

Uitvaartreportages

Geluidsopname crematoria

Veel crematoria maken een cd-opname, die dan
bijvoorbeeld een maand bewaard wordt. In die
maand kunnen de nabestaanden beslissen of zij
een cd wensen. De kosten hiervoor zijn relatief 
gering: meestal tussen de 30 en 50 euro.

TT H E M A  I N  M E M O R I A M
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zij wensen: zijn er speciale rituelen, wordt 
er binnengedragen? We zijn heel prudent in 
het fi lmen van het publiek. Tot dusver mer-
ken we dat er een kleine minderheid ge-
bruik van maakt; het is echt nog voor de 
bijzondere gevallen van mensen die familie 
in het buitenland hebben of familie die door 
ouderdom of ziekte niet aanwezig kan zijn. 
Per uitvaart gaat het om meestal maar en-
kele mensen.”
Erwin Wullems van Memoria Media denkt 
dat het meekijken op afstand een grote 
vlucht zal nemen. “Met de groei van digitale 
netwerken als Hyves en Twitter zullen er 
steeds meer overledenen zijn die naast de 
directe kring van familie en vrienden nog 
een heel netwerk om zich heen hebben. 
Deze mensen hebben dan misschien niet 
de behoefte om in persoon bij een uitvaart 
aanwezig te zijn, maar willen op hun manier 
toch afscheid nemen. Dat kan dan via Uit-
vaartbijwonen.nl. In zes crematoria hebben 
wij onze camera’s geïnstalleerd. Onze ap-
paratuur is aangepast aan de omstandighe-
den in het betreffende crematorium en 
wordt op afstand bediend; wij kunnen dus 
inzoomen zonder dat er een cameraman 
rondloopt die de emotie verstoort. Voor 250 
euro bieden wij een live internetuitzending 
en een dvd van de registratie. Wij zien een 

Is het wenselijk dat professionele foto- of 
videografen van tevoren met de familie
overleggen? Sommige fotografen vinden
van wel, anderen hebben voldoende aan het
draaiboek en contact met de uitvaartbege-
leider. Elfring: “Verder vind ik het erg prettig
als er aangekondigd wordt dat er op ver-
zoek van de familie gefotografeerd wordt.”

Virtuele uitvaart
Een nieuwe ontwikkeling is het bijwonen
van een uitvaart via internet, waarbij van de
registratie achteraf dan ook een dvd wordt
gemaakt. Crematoria Twente bieden die
mogelijkheid en brengen daar voorlopig
nog geen kosten voor in rekening. De fami-
lie krijgt een code die zij kan verspreiden
onder de mensen die willen meekijken. Zij
loggen dan in op de site van het cremato-
rium en kunnen zo de plechtigheid volgen.
Als ze daarna een dvd van de opname wil-
len, kost die 35 euro. Peter Molema, direc-
teur/bestuurder van Crematoria Twente:
“Wij hebben vier aula’s. In één aula is het
maken van opnamen technisch nog niet
mogelijk, in één aula werken we met een
vaste camera en in de overige twee aula’s
werken we met een manipuleerbare came-
ra. In dat laatste geval overleggen we
meestal met de familie over de beelden die

sterke toename in het aantal zogenaamde
‘viewers’; mensen die via internet meekij-
ken. Vijftig viewers bij een uitvaart is echt
geen uitzondering meer.”
Ike: “Doordat crematoria deze mogelijkheid
bieden, zien wij onze opdrachten teruglo-
pen. Maar juist doordat wij in persoon aan-
wezig zijn, kunnen we inspelen op de situ-
atie. Daar ligt onze toegevoegde waarde.
En we kunnen het geheel fi lmen, dus ook
de aankomst of de gang naar het graf.” �

Rechten

Bij een reportage die in opdracht
wordt gemaakt, heeft de maker het
auteursrecht. Echter: de maker mag
het werk niet publiceren zonder toe-
stemming van de opdrachtgever. De
opdrachtgever mag kopieën maken
en – met toestemming van de maker
– het werk zelfs publiceren. Dat laat-
ste wel met naamsvermelding van de
fotograaf.
Filmen of fotograferen op een publiek
toegankelijke plaats mag, maar het
is verplicht om de aanwezigheid van
camera’s aan te kondigen.

Do’s en don’ts voor de
(video)fotograaf:
•  Stem je kleding af.
•  Flits zo min mogelijk. 
•   Bespreek met de familie wat ze wil.
•   Blijf uit belangrijke zichtlijnen: sta

niet voor de familie als je een spre-
ker wilt fotograferen.

•   Spreek een signaal af met de fa-
milie of uitvaartbegeleider, waarop
jij je terugtrekt.

•   Maak jezelf ondergeschikt aan de
situatie: doe op het juiste moment
een stapje terug.

T H E M A  I N  M E M O R I A M
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CIJFERS: IN MEMORIAM

De tarieven voor ritueelbegeleiding lopen uiteen van 250 tot 500 euro, 

met uitschieters naar 1500 euro. Wat de nabestaanden daarvoor 

krijgen, varieert behoorlijk. Van een eenvoudig in memoriam tot een vol-

ledig samen vormgeven van de afscheidsplechtigheid.

KOSTEN EN BATEN VAN 
RITUEELBEGELEIDING

 • VaVaaaaV nnnn dede bezoekers vanan M Menensesennliinq.q nlnl
kok mtmt 44545%%% gggerericicichththt v voooorr eeeen n spspececifi ek over-
lilijdjdenensbsberericht, 55%% ssnunuffffffeleleltt of er nog ie-
mand ooveverlrlededenen i is s did e ze kkennennenen n.n. D D Ditit z ijn
vavaakak ook beze oeekers uit het buitet nlnlannand.d. 
(Bronn: JoJollelle BeBettetten, n, 2010). • De zetkosten voor 
eenn rorouwuuwuwuwaddvverteentie in een dagblad be-
drraaaggenennnnn:  288,500. (B(Bronon: Hellenique). • BiBij j 5959
vavann dedeeee 1000 h huiishshs ououdedens in Needederlrlanand d vavalt
ddadaaagegegegelilililijkjkkks eeen n kkranantt t inin d d dee brbrbrieieievevenbnbusus. . DeDe
tototatalllee o plplagagee vavan n n deded  N Neddererlalandndn sese bb betetetaaaal-l-

dee ddagagggblblblada en komommtt opp 3,3,3,5555 m m mililjojoen. Daarbij 
kokomt dat 222 % v vanan deze e e e exemplararenen d doooor-
gegegeven wordrdrdttt t aaaaaaaannnn bibibbijvjvjvjvoorbeeld de bureenn. 
(BrBron:on: NO NOM PPrinrint Monitor). • In 2009 werden er 
11.1.938.3441 llanna delijke kranten verkocht; 
inclusieeff ddoororggeven wewerdrdene 2.273.629
huishoouddeenss s bbebebebererereikikt.t. Voor dee rreggeggioioonananalelele 
krkranteten zzijn ddeze cic jfers rresspsppecececcttieveevelelijijk k 
1.5991.3939444 e en 2.0100.959. • DDDee TTelelegge raraaaafaf
heeft een oplage vanan 6777.355588, hehet tt AlAllggee-
meen Dagblad van d 447.18877,, dedee V V Vololksskrk aanntt

vvan 2626260.0.0.277, NRCCC van 2009.9.454555, TTrouwwww
van 1108.8.43334399 en, totot slot, NRCNCNCNexeexextttt vannttt
883.778282. • VaVaan dde reggioionaalelele kranten is De
Geldldererlandnddeerererr hhetet g groootstt mmmeette  een ooplplplagagagerrr
vaan 153.2242444000, gegevvolglgdd dodoooor DaD gblalad vavannn n
hehehh tt Noororororddded nn (143.070744),), h heette  NoNooordhhoollalanddddsss 
Dagblad (d 141.1..0400 33),), DaDagbbblad DDe Limmbburgrgggererr
((((132.496), het Brrababababanananantstststs DDD Daga blad ((d 131322.2626662),),
BBBNBNB /DD/De e StStStemememe  (115.151), Eiindndndhohohovevens DDDDDaga -
blad ( (d 11111 11..282882822)) en dde e LeLeLeLeeuwarder Couraantntn
((994.5.577777 )). (B(B(B(BBrron:on: Ce Cebucbuccb oo,  20120100110).0).00  •

400 euro, inclusief twee gesprekken met 
nabestaanden. Zijn er meerdere gesprek-
ken nodig of gewenst, dan worden deze 
afzonderlijk berekend. Daarbij komen nog 
eventuele reiskosten, kosten van het ma-
ken van een boekje en dergelijke. Een 
derde categorie ritueelbegeleiders han-
teert een totaaltarief dat de gehele bege-
leiding omvat. Deze tarieven liggen tussen 
de 325 en 500 euro. 
De honoraria verschillen overigens per re-
gio. In het Westen van Nederland betaalt 
de familie over het algemeen wat meer 
dan in het Zuiden. In het Noorden en Oos-
ten hebben we minder leden en daarom 
ook minder gegevens.
De diensten van het ontwerpen en uitvoe-
ren van een afscheidsceremonie zijn inge-
volge artikel 11h van de Wet op de omzet-
belasting geheel vrijgesteld van btw. 

Baten
Wat kunnen nabestaanden van een ritu-
eelbegeleider verwachten? Het varieert 
van het schrijven en uitspreken van een in 
memoriam tot het samen met de familie 

Ritueelbegeleiding is een vak in opkomst.
En net als bij alles wat kiemt en groeit, zijn
niet alle vruchten hetzelfde. Een professi-
onele ritueelbegeleider kijkt naar wat er
het beste past bij de overledene en diens
nabestaanden. 

Tarieven
De Landelijke Beroepsvereniging van Ri-
tueelbegeleiders gaat uit van gemiddeld
vijf tot vijftien uur ritueelbegeleiding per
afscheidsceremonie. Hoe de begeleiding
er precies uitziet, is afhankelijk van de
wensen van de nabestaanden. Wie zich
erin verdiept, ziet al heel snel een grote di-
versiteit in achtergrond, naamgeving,
werkwijze en tarieven bij de mensen die
het vak van ritueelbegeleider uitoefenen.
Om met de tarieven te beginnen: er zijn
ritueelbegeleiders die uurtarieven en bij-
komende kosten, zoals reiskosten, hante-
ren. Die tarieven variëren van 50 tot 100
euro per uur. Academisch geschoolde ri-
tueelbegeleiders rekenen meestal meer.
Dan zijn er ritueelbegeleiders die een ba-
sistarief hanteren van gemiddeld 275 tot

I N  Z A K E ( N )

Maartje Hulspas is ritueelbegeleider in
Heerlen en voorzitter van de Landelijke
Beroepsvereniging van Ritueelbegelei-
ders (LBvR). De vereniging bestaat zes
jaar en telt zo’n vijftig leden. Ze geeft
geen richtlijnen voor tarieven. Wel
houdt de LBvR de tarieven bij. 

vormgeven van het totale afscheid en het
voorgaan daarin.
Als nabestaanden – tussen overlijden en
uitvaart – kunnen werken aan een goed
afscheid, geeft dat de pijn en rouw een
plaats. Dit biedt een goede opening naar
de rouwverwerking. Een ritueelbegeleider
is opgeleid om dit proces aan te sturen en
te begeleiden. Uitvaartondernemers die
regelmatig met ritueelbegeleiders samen-
werken, onderstrepen dit. Ritueelbegelei-
der en uitvaartondernemer beoefenen in
de beperkte tijd tussen overlijden en uit-
vaart elk hun eigen vak. Concurrenten zijn
ze niet. Integendeel, ze vullen elkaar aan
en proberen ieder met hun eigen dienst-
verlening zo goed mogelijk aan te sluiten
bij de wensen van de nabestaanden. �



Het bananenblad wordt verwijderd van de bananenplant na 

het oogsten van de vrucht. Hierna wordt het bananenblad 

vakkundig gevlochten in fijne strengen. Deze gevlochten 

strengen worden gebruikt om de ‘Banana Leaf ’-kist te maken. 

NNiieeeeN eeeeuw uw uwwuu bbbbbijbijbijbbbb j D D DZDZ DZU UU UU UUU UU UUUUU iitititvitvitvitvitvttititvtvvaaaaraaaa tktkkkkkistestteteteeeennnnnn: n: n: :: n De DDe EcoEcoEco-vr-vr-vrienienendedeldddeldd ijkke be bananaanenne bladkist

GGemGemaakt vt vvvvvan n duduududuududuuu rzarzazaazaaz amm m ggevgevgevggeg loclochtehteten n bbbbbaaanaananaa nenenbblaadd

regist d dered ded dered design esiesiggn  

DZU is exclusief dealer van Daisy Coffins UK, de bedenker van de Banana Leaf Coffin.
Voor informatie en beschikbaarheid op depots belt u naar tel. 055-52 12 95 6    /    www.dzu.nl

Bananenblad groeit snel en is volop verkrijgbaar. 

Dit betekent dat de planten voortdurend duurzaam en her-

nieuwbaar worden verbouwd. 

Word franchiser bij Yarden

Yarden biedt uitvaartverzorging, verzekeringen en voorlichting. Ons vaste
uitgangspunt daarbij is maximale persoonlijke aandacht voor iedere klant en
iedere wens. Yarden is op zoek naar franchisenemers, die als uitvaartonderne-
mer aan de slag willen.

De 5 sterke punten van Yarden Franchise
1. Combinatie van landelijk sterke partner en lokaal zelfstandig

ondernemerschap.
2. Rayonnering: u krijgt de beschikking over een eigen werkgebied.
3. Uitgebreide begeleiding en ondersteuning, bijvoorbeeld callcenter, 

administratie en centrale inkoopafspraken.

4. Basisomzet door verwijzing verzekerde uitvaarten.
5. Lokaal succes: ook voor uw lokale marktbewerking volop ondersteuning.

Denkt u erover een uitvaartonderneming te starten in uw regio? Neem dan
contact op met Ben Buitelaar, Manager Franchise op 088 927 3169 of kijk op
www.yarden-franchise.nl

Iedere uitvaart uniekwww.yarden-franchise.nl
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K L A C H T / K O R T S T / C A R T O O N

KORT-KORTER-KORTST KLACHT

• De website van Stichting Dodenakkers,‘Dood in Nederland’ (beter bekend als Doden-
akkers.nl), heeft ruim 200.000 unieke bezoekers per jaar. ll • Na twee uitvaartbeurzen stopt
de SITU (U Stichting Internationaal Twentse Uitvaartbeurs) vanwege gezondheidsredenen
van de organisatoren. Serieuze gegadigden uit de uitvaartbranche kunnen de domein
naam Internationaal Twentse Uitvaartbeurs overnemen. • Het ledental van de Friese uit-
vaartverenigingen daalt. Vijftien jaar geleden werd 56 procent van de uitvaarten in Friesland
‘gedaan’ door een bij de federatie van Friese uitvaartverenigingen aangesloten uitvaart-
vereniging. Nu is dat 48 procent. Verder kiest de helft van de Friezen voor cremeren.
Uitvaartverenigingen hebben geen bevoegdheid op dat gebied. • Zorgvlied bouwt ‘Lali-d
bellum’: het grootste mausoleum van Nederland voor algemene graven. • De aula van de
Essenhof in Dordrecht is na ruim twintig jaar leegstand in oude luister hersteld.f Spring
Architecten uit Rotterdam heeft het gebouw ingrijpend gerestaureerd en heringericht. • 
Crematorium Heidehof op begraafplaats Heidehof in Ugchelen gaat grondig verbouwen
en uitbreiden. Daarom kunnen er van april tot en met september geen plechtigheden
worden gehouden. Het vernieuwde crematorium wordt qua oppervlakte eenderde groter
dan het huidige. • Land van Rouw heeft van hetw Centrum Post-initieel Onderwijs Neder-
land het predicaat post-hbo-registeropleiding gekregen. Met deze registratie voldoet ded
opleiding – zowel de variant Omgaan met verlies als Omgaan met verlies kinderen en
jongeren – aan de kwaliteitscriteria van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Ne-
derland. • Gemeenten hebben de oproep van de Tweede Kamer om inzicht te geven in
grafkosten genegeerd, vindt Dela. Ook in 2010 zijn de verschillen in grafkosten tussen
gemeenten groot en zelfs toegenomen. De berekeningswijze van de grafkosten verschilt
per gemeente en daardoor zijn de kosten lastig te vergelijken. Het verschil tussen de
goedkoopste en duurste gemeente in Nederland is extreem, terwijl beide claimen kos-
tendekkend te werken. Zo vroeg de gemeente Naarden ruim drieduizend  euro voor het
maken van een graf. Voor dat geld kunnen andere gemeenten twintig graven maken.
De actie van Dela lijkt in ieder geval in Naarden aan te slaan: de gemeente heeft per
1 januari 2010 haar grafkosten gehalveerd. • De regiobeurs Uitvaart in Houten was ‘klein
maar fi jn’. De negentien exposanten ontvingen ruim vierhonderd bezoekers. •

CARTOON: ELKE NACHT INSLAPEN BIJ JOUW HERINNERING

Geen cd van 
uitvaartdienst
Op het opdrachtformulier van de crematie-
plechtigheid was duidelijk aangegeven dat
er een cd van de plechtigheid moest wor-
den gemaakt. Om onduidelijke redenen is
dat door het crematorium niet goed ver-
werkt, waardoor de (standaard-)opname
gewist werd en er geen cd is vervaardigd.
Het crematorium heeft, naast excuses, een
vergoeding van 200 euro aangeboden. De
klager eiste echter 1500 euro, namelijk 500
euro per kind van de overledene. Hij vond
overigens dat het niet aanmaken van de cd
niet in een geldbedrag was uit te drukken,
vooral omdat hij tijdens de dienst een
woord van dank heeft uitgesproken en nog
iets over zijn vader heeft verteld dat hij nu
nooit meer kan beluisteren.
De klager vraagt dus een vergoeding van
immateriële schade, maar die schade kan
de ombudsman niet vergoeden. Wel is de
ombudsman van mening dat het cremato-
rium onzorgvuldig heeft gehandeld, maar
die onzorgvuldigheid moet gezien worden
in relatie tot de dienst/product waarover
het gaat. Aangezien de kosten van een cd
36 euro bedragen, staat de gevraagde
vergoeding in geen enkele verhouding tot
de onzorgvuldigheid. Door de ombuds-
man is een vergoeding van 250 euro vast
gesteld. 

(Meer informatie: Klachteninstituutuitvaartwezen.n

klacht 2008-47).

s
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Hoe lang bestaat de onderneming? 
“Een paar jaar. Ik heb de hbo-opleiding In-
ternational Fashion Management en NIMA B
afgerond. Daarna werkte ik als projectma-
nager bedrijfskleding binnen de McGregor
Fashion Group. Op een gegeven moment
werden Dela en Yarden onze klanten en
kwam ik in contact met de uitvaartwereld.
De gedrevenheid en echtheid van het uit-
vaartpersoneel troffen me. Eigenlijk was
de modewereld mij te oppervlakkig. Om
mezelf te verbreden, volgde ik ’s avonds
de Artemis Styling Academie in Amster-
dam. Daar leerde ik vanuit mijn eigen cre-
ativiteit denken. Dat resulteerde in 2006 in
het idee om met Strikt Persoonlijk te be-
ginnen. Ik leg onder meer levensverhalen
vast in boekvorm en maak bidprentjes,
troost- en bedankkaarten.”

Welke ontwikkeling maakt het 
bedrijf door?
“Vorig jaar besloot ik dat ik ook uitvaarten
wilde verzorgen. Om te onderzoeken of 
het beroep bij me past, heb ik een half jaar

H A R T  V O O R  D E  Z A A K

“LEREN EN LOSLATEN”

Saskia Koff i jberg (32),  Str ikt  Persoonl i jk 

Wanneer heb je voldoening van 
je werk?
“Als mensen content zijn en de uitvaart
passend was, of ‘mama waardig’, zoals
een dochter het laatst verwoordde. Ook
dat ik na lang zoeken heb gevonden waar
ik goed in ben – uitvaarten verzorgen – en
dat het bedrijf nu loopt, geeft mij veel vol-
doening. In 2008 werd ik voor mijn grafi -
sche werk al beloond met een Internatio-
nal Funeral Award; wie weet wat de toe-
komst brengt…”

Wat zijn je toekomstplannen?
“De twee poten van mijn bedrijf – vormge-
ving en uitvaart – beter integreren. De
twee websites zullen samensmelten tot
één. Natuurlijk wil ik meer uitvaarten gaan
verzorgen. Later kan ik mijn concept mis-
schien uitrollen – elders franchisenemers
vinden die het merk Strikt Persoonlijk kun-
nen dragen – maar dat is iets voor de verre
toekomst.”

Hoe combineer je werk en privé?
“Ik woon samen met mijn vriend in Utrecht.
Hij helpt me met mijn boekhouding en het
bouwen van websites. Ik houd kantoor
aan huis, maar doordat ik tot op heden
meldingen kreeg uit zo’n beetje het hele
land, ben ik veel onderweg geweest. Je
moet in dit werk heel fl exibel zijn. Dat klinkt
beklemmender dan dat ik het ervaar. Dit is
wat ik wil en kan en daar ga ik honderd
procent voor.” �

stage gelopen bij uitvaartonderneming Al-
ting & Partners in Utrecht en in het mortu-
arium van het Diakonessenhuis. Daar ben 
ik echt dankbaar voor, want ik heb zoveel 
geleerd! Ook heb ik me verdiept in divers 
opleidingsmateriaal en de Wet op de lijk-
bezorging. Ik kwam erachter dat het werk 
me heel natuurlijk afgaat. In augustus 
2009 startte ik mijn eigen uitvaartbedrijf. 
Dat begint aardig te lopen, maar ik leer 
nog steeds bij. Bijvoorbeeld het loslaten 
na een uitvaart, zodat je niet in de emoties 
van de familie blijft hangen.”

Hoe pak je de marketing aan?
“Met name via Striktpersoonlijk.com en 
Striktpersoonlijkuitvaart.nl, waarop ik veel 
positieve reacties krijg. Ik maak gebruik 
van Google Adwords en richt me op de 
verbetering van mijn Organic Google 
zoekresultaten. Daarnaast heb ik een Twit-
teraccount. Nabestaanden komen door-
gaans via internet bij mij terecht. Dat ver-
baast me niet helemaal, want ik denk dat 
zeker de jongere generatie een uitvaarton-
derneming in de eerste plaats zoekt via 
internet. Ook mijn eigen netwerk zorgt 
voor opdrachten. Zo heb ik de uitvaart 
verzorgd van een mevrouw voor wie ik 
eerder een levensboek maakte.”

Wat is je visie op het vak?
“Een uitvaart moet een emotionele bele-
ving zijn en een bepaalde intensiteit heb-
ben die past bij de overledene en de na-
bestaanden. Een goede samenwerking 
met familie en vrienden is heel belangrijk: 
samen creëren we de dag van afscheid.”

Bedrijfsgegevens 

medewerkers (fte): één en samenwerking met andere ondernemingen en freelancers
vestigingen: kantoor aan huis in Utrecht
werkgebied:  Utrecht en omgeving, op aanvraag elders
uitvaarten per jaar :  zeven in eerste half jaar
levensboeken: vijftien tot nu toe

Foto: Maarten Barckhof
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FRIESLAND

Kollum
Uitvaartverzorging H.S. Fennema,
Tolhuis 13, 9291 JZ  Kollum
Tel. 0511-454009, Fax 0511-452961
E-mail: info@fennema-uitvaart.nl
Internet: www.fennema-uitvaart.nl
Contactpersoon: Dhr. H.S. Fennema
Voor collegiale diensten in de regio N.O. 
Friesland.

GRONINGEN

Groningen
Uitvaartverzorging Westera, 
Oude Rijksweg 7, 9481 BD Vries
Tel. 0592-543082, Fax 0592-543085
Voor Noord-Drenthe en Groningen.
E-mail: info@westera.nl
Internet: www.westera.nl

Stadskanaal
Uitvaartverzorging J. Stout v.o.f.
Westerparallelstraat 72, 9501 GX 
Stadskanaal, Tel. 0599-612482,
Fax 0599-620840
Tevens Musselkanaal, Mussel, Ter Apel, 
Zandberg, 1e en 2e Exloërmond, Borger, 
Nieuw Buinen, Buinerveen, Drouwener-
mond, Drouwenerveen en Gasselternijveen 

Ter Apel
Uitvaartverzorging DLE Emmen B.V.,
Meerdijk 88, 7825 |TH  Emmen
Postbus 80, 7800 AB Emmen. 
Tel. 0591-611146 (dag en nacht
bereikbaar), Fax 0591-641222
Verzorging door Z.O. Drenthe en Z.O.
Groningen.

DRENTHE

Coevorden
DELU Uitvaartzorg BV,
Postbus 292, 7900 AG Hoogeveen. 
Uitvaartcentrum met aula, rouw- en 
koffi ekamers: Het Haagje 169, Hoogeveen
Tel. 0528-264158, Fax 0528-274416
E-mail: uitvaartzorg@delu.nl
Regionaal werkzaam in Zuid-Drente en
N-Overijssel.

Coevorden
Uitvaartverzorging DLE Emmen B.V.,
Meerdijk 88, 7825 |TH  Emmen 
Postbus 80, 7800 AB Emmen. 
Tel. 0591-611146 (dag en nacht
bereikbaar), Fax 0591-641222
Verzorging door Z.O. Drenthe en Z.O.
Groningen.

Eelde / Paterswolde
Uitvaartverzorging Westera, 
Oude Rijksweg 7, 9481 BD Vries
Tel. 0592-543082, Fax 0592-543085
Voor Noord-Drenthe en Groningen.
E-mail: info@westera.nl
Internet: www.westera.nl

Emmen
Uitvaartverzorging DLE Emmen B.V.,
Meerdijk 88, 7825 |TH  Emmen 
Postbus 80, 7800 AB Emmen. 
Tel. 0591-611146 (dag en nacht
bereikbaar), Fax 0591-641222
Verzorging door Z.O. Drenthe en
Z.O.Groningen.

Hoogeveen
DELU Uitvaartzorg BV,
Postbus 292, 7900 AG Hoogeveen.
Uitvaartcentrum met aula, rouw- en
koffi ekamers: Het Haagje 169, Hoogeveen
Tel. 0528-264158, Fax 0528-274416
E-mail: uitvaartzorg@delu.nl
Regionaal werkzaam in Zuid-Drente en
N-Overijssel.

Meppel
DELU Uitvaartzorg BV,
Postbus 292, 7900 AG Hoogeveen.
Uitvaartcentrum met aula, rouw- en
koffi ekamers: Het Haagje 169, Hoogeveen
Tel. 0528-264158, Fax 0528-274416
E-mail: uitvaartzorg@delu.nl
Regionaal werkzaam in Zuid-Drente en
N-Overijssel.

Vries
Uitvaartverzorging Westera,
Oude Rijksweg 7, 9481 BD Vries
Tel. 0592-543082, Fax 0592-543085
Voor Noord-Drenthe en Groningen.
E-mail: info@westera.nl
Internet: www.westera.nl

Zuidlaren
Uitvaartverzorging Westera,
Oude Rijksweg 7, 9481 BD Vries
Tel. 0592-543082, Fax 0592-543085
Voor Noord-Drenthe en Groningen.
E-mail: info@westera.nl
Internet: www.westera.nl

OVERIJSSEL

Hardenberg
Uitvaartverzorging Vasse, Kantoor- en 
bezoekadres: Parkweg 1c te Hardenberg
Postadres: Postbus 131, 7770 AC
Hardenberg.
Tel. 0523-261454, Fax 0523-264110
E-mail: info@vasse-uitvaart.nl
Verzorging door heel N.O. Overijssel.

GELDERLAND

Apeldoorn
Begrafenisonderneming Rouwenhorst B.V.,
Chr. Geurtsweg 24-26, 7335 JV 
Apeldoorn,
Tel. 055-5414089, Fax 055-5412757
E-mail: info@rouwcentrum-rouwenhorst.nl
Internet: www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl
Apeldoorn en omliggende dorpen.

Doetinchem
Agelink  Uitvaartzorg B.V., 
Terborgseweg 126, 7005 BD  Doetinchem
Tel. 0314-324667, Fax 0314-341233
Email: info@agelinkuitvaart.nl
Internet: www.agelinkuitvaart.nl

Harderwijk / Ermelo / Nunspeet e.o.
Rouwcentrum “Schaftenaar”
Deventerweg 103, 3843 GC Harderwijk
Tel. 0341-415098, Fax 0341-412068
Email: info@rouwcentrumschaftenaar.nl
Internet: www.rouwcentrumschaftenaar.nl

Heelsum
D. Fintelman B.V.
Begrafenis- en Crematieonderneming 
Kamperdijklaan 6, 6866 BR Heelsum,
Tel. 0317-313727, Fax 0317-318079
E-mail: info@fi ntelman.nl
Internet: www.fi ntelman.nl

Nijkerk
Uitvaartverzorging G. Meewis v.o.f., 
Oude Barneveldseweg 38, 3862 WX Nijkerk
Tel. 033-2458941, Fax 033-2464318
E-mail:gmeewis@hetnet.nl 
Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk e.o. Putten.

Oosterbeek
Uitvaartverzorging J. Mijnhart
Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek
Tel. 026-3333029, Fax 026-3340008
E-mail: info@uitvaartverzorgingmijnhart.nl
Internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.nl
Contactpersoon: D.J. Mijnhart
Gemeente Arnhem, Renkum, Wageningen.

Tiel
Van Kampen Uitvaartzorg v.o.f.,
Kwelkade 47, 4001 RL Tiel,
Tel. 0344-613812, Fax 0344-612485
E-mail: w.vankampen@planet.nl,
Internet: www.vankampenuitvaartzorg.nl
Alle collegiale diensten in Tiel en regio.

UTRECHT

Abcoude/Vinkeveen
Uitvaartverzorging Rob van de Velde
Voorbancken 3, 3645 GV Vinkeveen 
Tel. 0297-583448, Fax 0297-583437
E-mail: info@robvandevelde.nl
Internet: www.robvandevelde.nl

Amersfoort
Uitvaartverzorging De Haan en Van de
Kamp, Mozartweg 58, 3816 LT Amersfoort
Tel. 033-4757007, Fax 033-4757835
Verzorging alle diensten in en rondom 
Amersfoort.
E-mail: info@haankamp.nl

Breukelen / Loenen / Maarssen / Vreeland
Uitvaartverzorging Van Dijk,
Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen.
Tel. 0346-261636, Fax 0346-263669
Email: van.dijk.uitvaart@hetnet.nl
Internet: www.uitvaart-vandijk.nl

Soest(erberg)
Uitvaartverzorging Smorenburg
Soest-Soesterberg, Wijk bij Duurstede,
Cothen en omstreken. Kantoor:
Postweg 55 C, 3769 BV Soesterberg
Tel. 0346-351223, Fax 0346-354203
Rouwcentrum “Smorenburg” / 
begraafplaats “Groenewoud”, 
Groenewoudseweg 12,
3945 BC Cothen (gem. Wijk bij Duurstede).
E-mail: info@smorenburguitvaart.nl
Internet: www.smorenburguitvaart.nl

Utrecht
Algemene Utrechtse Begrafenis- en 
Crematieverzorging H. Agterberg B.V., 
Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht, 
Tel. 030-2510982, Fax 030-2511141
G.J.H. Daalhuisen.
E-mail: info@agterberg.nl
Internet: www.agterberg.nl

Utrecht
PCB Uitvaartzorg.
Donaudreef 25, 3561 EL Utrecht
Dorpsstraat 6, 3433 CH Nieuwegein
Tel. 030-2622244 / 030-6051630,
Fax 030-2622654
E-mail: info@pcb-uitvaart.nl
Internet: www.pcb-uitvaart.nl
Contactpersoon: David van de Waal
Collegiale diensten: aangifte, overbrengen,
opbaren.

NOORD-HOLLAND

Amsterdam
Begrafenis- en crematieverzorging A. de
Jong, Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam 
Tel. 020-6761337, Fax 020-6716689
E-mail: dejong@uitvaart.nl 
Internet:www.amsterdamuitvaart.nl
Verzorging aangiften in en dragers op alle
begraafplaatsen in Amsterdam.

Amsterdam
Spierings, Kok & Lemkes B.V.,
Zandpad 3a, 1054 GA Amsterdam
Tel. 020-6184771, Fax 020-6850027
Email: skl@uitvaart.nl
Internet: www.skluitvaart.nl

Amsterdam
Uitvaartcentrum Zuid, 
Fred. Roeskestraat 91, 1076 EC Amsterdam
Tel. 020-6460606, Fax 020-6440527
Internet: www.uzn-nederland.nl

Den Helder
Uitvaartcentrum De Binnenstad,
Spoorgracht 6, 1781 CC Den Helder.
Tel. 0227-592087, Fax 0227-593779

Duivendrecht
Uitvaartverzorging Meijer-Dam,
Clarissenhof 29, 1115 CA Duivendrecht
Tel. 020-6992382, Fax 020-6951491
E-mail: meijer-dam@planet.nl

Hilversum
Uitvaartverzorging J.J. Dekker & Zn. B.V.,
Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum
Tel. 035-6835523, Fax 035-6836517.
E-mail: info@dekker-uitvaart.nl

Huizen
De Groot Uitvaart
Havenstraat 23-25, 1271 AB Huizen
Tel. 035-5254363, Fax 035-5261455
E-mail: info@uitvaartdegroot.nl
Internet: www.uitvaartdegroot.nl
Ontvang- en rouwkamers, 24-uurs 
familiekamers, verzorging in ’t Gooi en de
Vechtstreek.

Huizen
Rebel’s Begrafenisonderneming,
Ceintuurbaan 45, 1271 BG Huizen,
Tel. 035-5253067, Fax 035-5257390
E-mail: info@rebel-uitvaart.nl

Texel (Den Burg)
“Uitvaartcentrum Texel”, 
Mark en Jolanda Pijper
Bernhardlaan 147, 1791 XD Den Burg
Tel. 0222-310168 / 06-51283246, 
Fax 0222-310000
E-mail: info@uitvaartcentrumtexel.nl
Internet: www.uitvaartcentrumtexel.nl

ZUID-HOLLAND

Alblasserdam
De Drechtstreek & van den Dool, 
Uitvaartverzorging
Kerkstraat 205, 2953 GJ Alblasserdam
Tel. 078-6919128
E-mail: sliedrecht@drechtstreek.nl
Internet: www.drechtstreek.nl

Barendrecht / Heerjansdam
Uitvaartverzorging Klink B.V.,
Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht, 
Tel. 0180-612735, Fax 0180-616254
E-mail: info@uitvaartklink.nl
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Atropos B.V., Van Boetzelaerlaan 292,
2581 BC Den Haag,
Tel. 070-3066030, Fax 070-3512563
E-mail: uitvaart@atropos.nl
Internet: www.atropos.nl

Den Haag
Uitvaartverzorging J. Henning b.v. anno 1885,
Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag
Tel. 070-3454810, Fax 070-3463947
E-mail: info@henning-uitvaart.nl 
Internet: www.henning-uitvaart.nl

Den Haag
Fa. A. H. Kerkhof & Zn, 
Uitvaartzorg sinds 1892. 
Kantoor: Groot Hertoginnelaan 227, 
2517 ET Den Haag
Tel. 070-3451676, Fax 070-3646672
E-mail: fi rma@kerkhof-uitvaartzorg.nl
Internet: www.kerkhof-uitvaartzorg.nl
Beschikbaar: Rouwcentrum Sorghvliet, 
Stijlvol klassiek “Haags”, Groot 
Hertoginnelaan 1 (Centrum). Rouwcentrum 
Waldeck, Oude Haagweg 28 (Loosduinen) 
Multi-religieus. Persoonlijke dienstverle-
ning. Vnl kerkelijke uitvaarten.
Multi-religieus georiënteerd.

Den Haag
Memento Mori / Wijling v.o.f.
Leyweg 65, 2545 CE Den Haag.
Tel. 070-4400333, Fax 070-4043717
E-mail: wijling.mementomori@planet.nl
Gespecialiseerd Moslim en Hindoe. 
Beschikbare rouwkamers: “Sorghvliet”,
Groot Hertoginnelaan 1 en Rouwcentrum
“Waldeck”, Oude Haagweg 28 te 
‘s Gravenhage-Loosduinen.

Den Haag / Loosduinen
Uitvaartverzorging Storm,
Oude Haagweg 28, 2552 EP Den Haag, 
Tel. 070-3978877, Fax 070-3973587
Internet: www.stormuitvaartverzorging.nl
Bestelbureau voor dragerspersoneel 
Tel. 070-3975221.

Dordrecht
Dordrecht en Omstreken BV, 
Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht,
Tel. 078-6 483 483, Fax 078-6146294
E-mail: info@uitvaartdordrecht.nl
Internet: www.uitvaartdordrecht.nl
A.C. de Jong, directeur.

Gorinchem
Begrafenisonderneming
G.J. van Brouwershaven B.V.,
Schelluinsevliet 13-15, 4203 NB Gorinchem,
Tel. 0183-630756, Fax 0183-630289
b.g.g. 078-6483483
E-mail: info@uitvaartdordrecht.nl
Internet: www.uitvaartgorinchem.nl
A.C. de Jong, directeur

Koudekerk aan den Rijn
Uitvaartonderneming Schellingerhout,
Dorpsstraat 30, 2396 HB Koudekerk aan
den Rijn.
Tel. 071-3412315, Fax 071-341 67 29
E-mail: info@schellingerhout.nl
Internet: www.schellingerhout.nl 
Eigen rouwkamer. 
Donkerblauwe rouwauto.

Krimpen a / d IJssel
Uitvaartverzorging Stoppelenburg, 
Populierenlaan 122-A,
2925 CV Krimpen a / d IJssel. 
Verzorging voor de gehele Krimpener-
waard en Capelle a / d IJssel
Tel. 0180-522255, Fax 0180-523422
E-mail: uitvaart@stoppelenburg.nl
Internet: www.stoppelenburg.nl

Middelharnis
Van Hulst,
West Achterweg 3, 3241 EH Middelharnis, 
Tel. 0187-486962, Fax 0187-486529
E-mail: info@vanhulstvof.nl 
Eigen uitvaartcentrum voor geheel Goeree 
en Overfl akkee.

Naaldwijk
Van der Eijk Uitvaartverzorging,
Fresiastraat 12, 2671 KS Naaldwijk 
Tel. 0174-629946, Fax 0174-631911
E-mail: info@eijk-uitvaartverzorging.nl 
Internet: www.eijk-uitvaartverzorging.nl 
Verzorgt alle collegiale diensten,
verzekeringen, rouwtransporten door
geheel Nederland.

Oud-Beijerland
Uitvaartverzorging Moree BV,
Prins Hendrikstraat 20-22
3262 ST Oud-Beijerland
Tel. 0186-617078, Fax 0186-620694
E-mail: info@uitvaartverzorging-moree.nl
Internet: www.uitvaartverzorging-moree.nl
Voor collegiale diensten in de gehele
Hoeksche Waard.

Oudekerk aan den IJssel
Uitvaartverzorging J.C. van Reeuwijk en Zn
IJsseldijk-Noord 36, 2935 BG Oudekerk a
/ d IJssel
Tel. 0180-681332, Fax 0180-682517
E-mail:  vanreeuwijk@wanadoo.nl
Internet:www.jcvanreeuwijkenzoon.nl
Verzorging door de gehele Krimpener-
waard.

Papendrecht
Alblasserwaard Uitvaartverzorging,
p / a Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht
R.V. Penneweert, uitvaartverzorger, 
bedrijfsleider
Tel. 078-6154666, Fax 078-6483481, 
b.g.g. 078-6483 483
E-mail: info@uitvaartdordrecht.nl
Internet: www.uitvaartpapendrecht.nl
A.C. de Jong, directeur.

Papendrecht
De Drechtstreek, Uitvaartverzorging
Adm. de Ruyterweg 21, 3354 XA 
Papendrecht Tel. 078-6151941
E-mail: sliedrecht@drechtstreek.nl
Internet: www.drechtstreek.nl
Eigen uitvaartcentrum op de begraafplaats.

Rhoon / Poortugaal / Pernis
Associatie Uitvaartverzorging.
Bakker Van den Bosch & Kloeg.
Viaductweg 89, 3161 RX Rhoon.
Tel. 010-2202271, Fax 010-4565303
E-mail: info@uitvaartassociatie.nl
Internet: www.uitvaartassociatie.nl
Eigen uitvaartcentra op diverse
begraafplaatsen.

Ridderkerk
De Drechtstreek, F. Timmers Uitvaartver-
zorging BV, Oudelandseweg 57, 2981 BT 
Ridderkerk
Tel. 0180-422315, Fax 0180-420127
E-mail: info@timmersuitvaart.nl 
Internet: www.timmersuitvaart.nl

Rotterdam
Associatie Uitvaartverzorging.
Bakker Van den Bosch & Kloeg
Hoofdkantoor:
Slaak 20, 3061 CS Rotterdam
Tel. 010-2202271, Fax 010-4565303
E-mail: info@uitvaartassociatie.nl
Internet: uitvaartassociatie.nl
Eigen uitvaartcentra op diverse 
begraafplaatsen.

Rotterdam
Uitvaartverzorging Van Mourik BV,
Kamerlingh Onnesweg 50, 
3068 JR Rotterdam
Tel. 010-4208884, Fax 0180-616254
E-mail: info@uitvaartklink.nl

Rotterdam
Steehouwer Uitvaartverzorging
Ned. Begrafenisonderneming sinds 1931
Domicilie: Hoofdweg 144-Rotterdam
Postbus 4133, 3006 AC Rotterdam
Tel. 010-4 123 755-Fax 010-4 523 223
E-mail: info@uitvaartpagina.nl
Internet: www.uitvaartpagina.nl
Voor collegiale diensten in de regio
Rotterdam-Rijnmond en omliggende
gemeenten. 
M.E. Kemner, directeur

Rotterdam
P.A. van der Waal en Zn. Uitvaartverzor-
ging, Dorpsweg 152c, 
3083 LK Rotterdam
Tel. 010-4803471, Fax 010-4806044
K.L. van der Waal
E-mail: waal@hetnet.nl
Internet: www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Sliedrecht
De Drechtstreek, Uitvaartverzorging.
Jan Steenstraat 71, 3362 XH Sliedrecht
Tel. 0184-412418
E-mail: sliedrecht@drechtstreek.nl
Internet: www.drechtstreek.nl
Eigen uitvaartcentrum nabij de 
begraafplaats.

Vlaardingen
Waaijers Uitvaartverzorging BV, 
Olmendreef 160, 3137 CR Vlaardingen, 
Tel. 010-4741144, Fax 010-4747073
Ook Schiedam en Maassluis. 
Uitvaartcentrum naast Begraafplaats.

Zwijndrecht
Begrafenisonderneming A.T. van Krimpen
B.V., Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht,
Tel. 078-6 483 483, Fax 078-6146294
E-mail: info@uitvaartdordrecht.nl
Internet: www.uitvaartzwijndrecht.nl
A.C. de Jong, directeur

ZEELAND

Goes / ‘s Gravenpolder / Colijnsplaat
Uitvaartverzorging ‘De Bevelanden”
Joh. C. Hoekman
Hoofdkantoor:
Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes Centraal 
Tel. 0113-3114 44, Fax 0113-312978
E-mail: info@uitvaartzorgcentrum.nl
Internet: www.uitvaartzorgcentrum.nl
Voor alle dienstverlening in geheel 
Midden-Zeeland

Kapelle / Wemeldinge
Uitvaartverzorging ‘De Bevelanden”
Joh. C. Hoekman
Hoofdkantoor:
Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes Centraal 
Tel. 0113-3114 44, Fax 0113-312978
E-mail: info@uitvaartzorgcentrum.nl
Internet: www.uitvaartzorgcentrum.nl
Voor alle dienstverlening in geheel
Midden-Zeeland

Zierikzee
Uitvaartverzorging ‘Schouwen-Duiveland”  
Joh. C. Hoekman / M. De Bruijne
Postbus 189, 4300 AD Zierikzee.
Bezoekadres: Werckendetstraat 4,
4301 MP Zierikzee.
Tel. 0111-450717, Fax 0111-450718
E-mail: mail@uitvaartzorgcentrum.nl
Internet: www.uitvaartzorgcentrum.nl
Voor alle dienstverlening in geheel
Midden-Zeeland

NOORD-BRABANT

Boxmeer
Uitvaartonderneming Schrijen B.V.,
Hollesteeg 1A, 5831 TH Boxmeer. 
tel. 0485-521111, fax 0485-576561.
E-mail: info@schrijen.com. 
Internet: www.schrijen.com.
Levering van alle voorkomende diensten.

Boxmeer  (Rijkevoort)
Begrafenisonderneming Van Dijk B.V, 
Veldweg 16, 5447 BH Rijkevoort.
Tel. 0485-452868, fax 0485-315437
Email: ton@tonvandijk.nl
Geheel Oost Brabant en Noord Limburg.
Verhuur van witte en bordeauxrode 
rouwwagens en volglimousines door heel
Nederland.

Den Bosch
Bijnen & Kramer Uitvaartverzorging
Wolfskamerweg 14, 5262 SJ Vught,
tel 073-6139396, fax 073-6139416, 
M.A.H. Bijnen / J.C.E. Kramer
Kwaliteit, collegialiteit en collegiaal tarief.

Den Bosch
Klopper & Kramer b.v.,
Salvador Allendelaan 5, 
5231 BZ ’s Hertogenbosch,
tel. 073-6420281, fax 073-6424980
E-mail: info@klopperenkramer.nl
Internet: www.klopperenkramer.nl

Cuyk
Begrafenisonderneming Van Dijk B.V.  
Kampsestraat 36, 5443 AK Haps (gem. 
Cuijk). Tel. 0485-320259,
b.g.g. 0485-452868, fax: 0485-315437, 
E.J. van Dijk, A.J.C. van Dijk. 
E-mail: ton@tonvandijk.nl. Geheel Oost 
Brabant en Noord Limburg. Verhuur van 
witte en bordeaux rode rouwwagens en 
volglimousines door heel Nederland. 

Grave
Annora Uitvaartverzorging VOF
voorheen Adriaans Uitvaartverzorging
Oliestraat 4, 5361 GN  Grave
tel. 0486-472074, fax 0486-421578
Wil Berben en Irene Peeters
www.annorauitvaartverzorging.nl
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Mill / St. Hubert
Uitvaarthuis Van Dijk B.V.
Wanroyseweg 42, 5451 HA Mill
Tel. 0485-452868 
E.J. van Dijk, A.J.C. van Dijk. 
E-mail: ton@tonvandijk.nl. 
Verhuur van witte en bordeaux rode
rouwwagens en volglimousines door heel
Nederland.

Oss
Uitvaartverzorging Van Lith B.V.,
Docfalaan 2, 5342 HZ Oss, 
tel. 0412-623173, fax 0412-641155.
E-mail: contact@uitvaartverzorgingvanlith.nl
Internet: www.uitvaartverzorgingvanlith.nl
Verzorging in Oss en omgeving en gebied
Maas en Waal. 
Beheerder ‘Stadsmortuarium Oss’.
Beheerder ‘Herinneringshuis Van Lith’.

Rosmalen
Bijnen Uitvaartverzorging,
Wolfskamerweg 16, 5262 SJ Vught,
tel. 073-5211623, fax 073-6569894,
M.A.H. Bijnen.
Kwaliteit, collegialiteit en collegiaal tarief.
E-mail: info@bijnenuitvaartverzorging.nl
Internet: www.bijnenuitvaartverzorging.nl

Sint-Oedenrode
Uitvaartverzorging A. Kuis.
Verzorging in Sint-Oedenrode, Gemonde,
Liempde, Mariahout, Lieshout, Son en 
Breugel,  Schijndel en omgeving. Wij 
werken voor verschillende verzekerings-
maatschappijen.
Sluisplein 58-60, 5492 AM  Sint-Oedenro-
de, tel. 0413-472544, fax 0413-474289. 

Tilburg
Bijnen Uitvaartverzorging,
Brucknerlaan 20, Tilburg 
tel. 013-4553379, fax 073-6569894, 
M.A.H. Bijnen.
Kwaliteit, collegialiteit en collegiaal tarief.
E-mail: info@bijnenuitvaartverzorging.nl
Internet: www.bijnenuitvaartverzorging.nl

Vlijmen
Bijnen & Kramer Uitvaartverzorging
’s-Hertogenbosch e.o.
Marijnenlaan 67, 5251 SB  Vlijmen.
Tel. 073-6139396/073-5117470
Fax 073-5119051
E-mail: info@eugenekramer.nl
Contactpersoon: Eugène Kramer.
Beheer mortuarium Jeroen Bosch ZH/
GZG.

Vught
Bijnen Uitvaartverzorging,
Wolfskamerweg 16, 5262 SJ Vught, 
tel. 073-6562379, fax 073-6569894,
M.A.H. Bijnen.
Kwaliteit, collegialiteit en collegiaal tarief.
E-mail: info@bijnenuitvaartverzorging.nl
Internet: www.bijnenuitvaartverzorging.nl

LIMBURG

Echt
Peusen Uitvaartzorg,
Bellekeweg 37, 6101 JZ Echt
Postbus 31, 6100 AA Echt
Tel. 0475-486100, Fax 0475-485945
E-mail: info@peusen.nl 
Internet: www.peusen.nl 
I.H.A. Peusen / F.H.A. Peusen

Heerlen
Begrafenisonderneming Post Heerlen
Tel. 045-5429988, Fax 045-5429944
E-mail: info@jansimonpost.nl
internet: www.jansimonpost.nl

Horst
Begrafenis- en Crematieonderneming
Theo Arts v.o.f., Venrayseweg 104,
5961 AJ Horst
Tel. 077-3987099, Fax 0478-550160
E-mail: info@theoarts.com 
Voor alle collegiale diensten in de 
omgeving Horst en Venray.

Maastricht
Uitvaartverzorging Sassen / Dielemans / 
Dickhaut, p / a St. Maartenslaan 44-48, 
6221 AZ Maastricht 
Tel. 043-3215802 / 043-3432555 / 
043-3212000, Fax 043-3210880.
E-mail: info@sassenuitvaartverzorging.nl
Internet: www.sassenuitvaartverzorging.nl

Maastricht
Uitvaartzorg en Crematorium Walpot, 
Tongerseweg 114, 6214 BC Maastricht
Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden.
Beheerder Mortuarium Academisch
Ziekenhuis te Maastricht.
Tel. 043-3612805 / 043-4091244, 
Fax 043-4091086
E-mail: info@walpot.net 

Roermond / St. Odiliënberg
Willems Uitvaartverzorging
Kapellerlaan 71, Roermond
’t Sitterd 22, St. Odiliënberg
Tel. 0475-401854, Fax 0475-333040
E-mail: info@willemsuitvaartverzorging.nl 
Internet: www.willemsuitvaartverzorging.nl

41 NIJVERHEIDSWEG 4
DE 2102 LK  HEEMSTED

Labuan®  T: 023 - 548 12 00 
www.denboereconorm.nl F: 023 - 548 12 01

DSURNENWANDEN, URNENKAMERS, URNENGRAVEN, BOVENGROND
BEGRAVEN, WATERPUNTEN, ACCESSOIRES, VERZAMELGRAVEN

DBE LABBUAN KUNSTSTOF URNENKELDER
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THEMA Synergie in de branche
René Kaarsemaker, voorzitter BGNU 

Samenwerken in Drenthe

Hoe verloopt de introductie van thanatopraxie?

VOLGEND NUMMER

I N S & O U T S

IN OUT VERANDERINGEN

Handen uit de mouwen

Erwin Haagen (36) begon eind vorig jaar
voor zichzelf. Hij startte twee bedrijven,
Haagen Uitvaartverzorging en – voor bij-
voorbeeld een koninklijk afscheid – Proto-
col en Uitvaartbureau. “Ik vind het zonde
om mijn ervaring en netwerk niet te ge-
bruiken. Met een compagnon ben ik bezig
er een vorm voor te vinden. Ik werkte tien
jaar bij Monuta, onder andere als adjunct-
teamleider bijzondere uitvaarten. Maar ik
richt me nu vooral op uitvaarten in mijn ei-
gen regio, van Winterswijk tot Nijmegen.
Ik ben nooit van plan geweest om zelf-
standig ondernemer te worden. Maar al-
leen kantoorwerk is niets voor mij. Dat
merkte ik al als directie-assistent bij hotel-
keten Mercure. Ik heb toen de stap gezet
naar de uitvaartzorg. Eerst parttime bij een
familiebedrijf, later bij Monuta. Daar ben ik
opgeklommen, maar ik wilde zelf uitvaar-
ten blijven doen. Dat kon op een gegeven
moment niet meer. Toen heb ik besloten
om helemaal voor mezelf te beginnen.
Niet als franchiser, want ik wil helemaal vrij
zijn en niet geleid worden door inkoopaf-
spraken en zo.
Ik heb heel wat starters gezien die het niet
gered hebben of er een baan naast moes-
ten nemen. Maar ik heb een goede vertrek-
regeling kunnen treffen en het loopt voor-
alsnog boven verwachting.”

Geen markt voor 
herdenkingsboeken

Daphne Riksen (50) begon in 2001 met het 
maken van herdenkingsboeken. Ze werd al 
snel actief in het Netwerk Uitvaartvernieu-
wers. In 2005 stopte ze met beide. “Ik werk-
te tot 2001 in de ICT en ik wilde iets anders. 
In die tijd deed niemand nog iets met her-
denkingsboeken. Mijn eerste idee was om 
ze via uitvaartondernemers te slijten. Vijf 
jaar lang heb ik me met hart en ziel ingezet, 
zowel voor de boeken als voor het Netwerk 
Uitvaartvernieuwers, waar ik me bij had 
aangesloten. Het was een mooie, intensieve 
tijd. Maar het bleek al snel dat uitvaarton-
dernemers geen goed kanaal zijn voor mijn 
boeken. Herdenkingsboeken komen tot 
stand na een intensief proces; het is maat-
werk en daardoor prijzig. Bovendien zijn 
nabestaanden er pas op zijn vroegst een 
jaar na overlijden aan toe, is mijn ervaring. 
Dan is de uitvaartondernemer allang weer 
uit beeld. Verder hebben uitvaartonderne-
mers al zo veel aan te bieden. 
In dezelfde tijd dat ik bezig was met de 
gedenkboeken heb ik een fl orerende prak-
tijk als wetenschapsjournalist opgezet. Ik 
deed het maken van de boekjes er dus al-
tijd naast. Na vijf jaar heb ik besloten dat 
er geen markt was voor mijn herdenkings-
boeken. Daarom ben ik toen ook gestopt 
met mijn activiteiten voor het Netwerk Uit-
vaartvernieuwers.”

Erwin Haagen, foto: Auke Rensen

Daphne Riksen

• Na bijna drie jaar heeft Nico Soek, Hoofd
Communicatie Regie Uitvaarten, de PC
Hooft Groepe  in Amsterdam verlaten. • 
Marco de Vries heeft vanwege privérede-
nen besloten om zich te concentreren op
zijn uitvaartbedrijf in Landsmeer en heeft
zijn directiefunctie bij Requiem neergelegd.
Hij blijft wel als deelnemer verbonden aan
Requiem. • Huig van Duijn neemt uitvaart-
onderneming D.C.Vis en Zoon over van
Barend Vis (Katwijk). • Paul Groffen open-
de uitvaartcentrum ’t Zand in Berendrechtd
(B). • Na vijf jaar vertrekt Matthijs Huisman
als CFO en statutair directeur van Monuta.
René Collé is directeur Financiën en ICT
a.i. • Peter Leliveld start als franchisene-d
mer Yarden & Leliveld Uitvaartzorg Rijn-
streek (Alphen aan de Rijn, Boskoop,k
Nieuwkoop, Ter Aar en Woerdense Ver-
laat). • Franc Korsten is, naast penning-
meester, voorlopig ook voorzitter van de
LOB. • Ineke Smit startte in Haarlem eent
uitvaartonderneming. • Edwin Dool enl Erik
Schrama begonnen in Voorschoten Dool 
Uitvaartzorg. • Zwany Geukens startte Het 
Keerpunt Uitvaartverzorging in Lochem. • 
Bert Mulder gaat eind dit jaar met pen-r
sioen en draagt het bedrijfsleiderschap
van Uitvaart Zorgcentrum Leiden dan over
aan Wilco Kramer. • Wies Sanders startte
in Almelo Wies Sanders uitvaartbegelei-
ding. • Joop Weeink begon in Aaltenk Joop
Weeink Uitvaartzorg. • Ingeborg Hoffmann
startte Uitvaartverzorging Attendo in Hel-
levoetsluis. • Eline Schotpoort startte int
Eerbeek uitvaartonderneming De Verbin-
ding. • Gert Wiersma begon Gert Wiersma
Uitvaartverzorging in Nieuwe Pekela. • 
Baukje Boersma en Henk Stoeten zetten
Uitvaartonderneming Boersma in Lemmer
voort. • Steenhouwerij Rijtink in Veenen-k
daal verleent nu ook uitvaartzorg onder de
naam Johan Rijksen Uitvaartzorg & Steen-
houwerij Rijtink. • Het Moment breidt haart
team uit met een vierde trainer, Marian van
der Veen. • John Wigger startter Wigger 
Uitvaartzorg in Denekamp. • André Mulder 
is benoemd als lector Theologie en levens-
beschouwing aan Hogeschool Windesheim.
Hij doet onder andere onderzoek naar
gemeenschap en herdenken, naar ritueel-
begeleiders en naar levensbeschouwelijke
hermeneutiek. • Esther Bergamin van
Memento Mori in Zaandam starttei Bergamin
Uitvaartzorg in Purmerend. • 






