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“Over de erfenis van ons ‘digitale bezit’
denken we nog onvoldoende na”
Als een naaste komt te overlijden, moet
er van alles geregeld worden, ook ná de
uitvaart. Van het uitzoeken van de
bezittingen tot de kwestie van de
erfenis. Sinds ons leven zich ook steeds
meer in de digitale wereld bevindt, zijn
daar nog een aantal aspecten
bijgekomen. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering zijn notaris mr.
Willem van den Eijkel en kandidaatnotaris mr. Caroline Gieskes van
Verhees Notarissen te gast bij De
Laatste Eer om dit onderwerp te
bespreken.

Het zijn akelige situaties: iemand is al jaren

hebben aangemaakt, en de gegevensdragers

Dan is het lastig om hier aanspraak op te

overleden en Facebook stuurt op de

zoals laptops en telefoons. Zowel de accounts

maken als dat niet goed van tevoren

verjaardag nog steeds een bericht rond dat

als de apparaten hebben codes en

geregeld is.” Notaris Van den Eijkel: “Als

die persoon jarig is. Notaris Van den Eijkel:

wachtwoorden, die je goed moet bewaren en

notaris hebben we daar wel mogelijkheden

“Het zijn van die horrorverhalen van mensen

zodanig dat je nabestaanden er ook bij

voor: zo kun je in je testament laten

die nog jaren online voortleven. Je wilt dat

kunnen als dat nodig is. Voor cryptovaluta,

vastleggen waar de codes en

natuurlijk niet, maar veel mensen denken

zoals Bitcoin, heb je een wachtwoord of code

wachtwoorden te vinden zijn. Maar je kunt

daar van tevoren onvoldoende over na en

nodig. Het zou heel vervelend zijn als je dit

ook gebruik maken van een digitale kluis.

achteraf is dat lastig te regelen. De sociale

soort valuta niet meer kunt gebruiken omdat

Als je er maar van tevoren goed over

media hebben zo’n snelle opmars gemaakt

je er de wachtwoorden of codes niet voor

nadenkt.”

dat het bij veel mensen nog niet in het

hebt.”
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Tijdens de ledenvergadering gaan notaris

systeem zit om dat van tevoren goed vast te
“Het heeft te maken met het beleid van dit

mr. Van den Eijkel en kandidaat-notaris mr.

soort techbedrijven. Waar de bank genoegen

Gieskes in op de vraag waar je mee te

Kandidaat-notaris Gieskes: “We hebben

neemt met een verklaring van erfrecht, doen

maken krijgt als iemand in je omgeving

eigenlijk te maken met twee dingen die

zij dat niet. Zij claimen: we hebben een private

komt te overlijden. Het bijzondere aspect

spelen: de online accounts die mensen

overeenkomst met de overledene.

van iemands digitale nalatenschap zullen

leggen.”

ze daarbij ook bespreken.

UITVAARTBEGELEIDER
MARIJKE LANGEVELD:

“Ik heb echt
iets moeten
overwinnen”

IN DEZE NIEUWSBRIEF:
“Ik vind het leuk dat ik mijn bijdrage mag
leveren aan een mooi afscheid, groot of
klein. Soms mag ik meedenken over de
muziek, de kaart, de toespraken, de
filmpjes… Dat maakt het werk ook heel
creatief. Er is de laatste jaren zoveel meer

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
2022: OVERLIJDEN IN DE
DIGITALE WERELD

mogelijk geworden. Dat is prachtig, maar
Als niet-Rijnsburger was het
aanvankelijk niet eenvoudig om
‘ertussen te komen’. Maar inmiddels is
Marijke Langeveld een bekend gezicht
geworden in het dorp. De uitvaartbegeleider werkt alweer vijf jaar voor
De Laatste Eer en ondersteunt op
geheel eigen wijze families bij het
afscheid van hun naaste: “Als mensen
bij een volgende uitvaart weer naar je
vragen, is dat een enorm compliment.”

maakt het voor nabestaanden wel
ingewikkelder. Ze vragen mij vaak: ‘wat is
gebruikelijk?’ of ‘Wat moet er?’ Maar er
móet niet zoveel, en er kan juist wel erg
veel. Ik begeleid families bij het maken van
al die keuzes. Ik ben er heel blij mee dat ik
dit werk juist voor De Laatste Eer mag doen:
een kleine vereniging die niet elke euro

UITVAARTBEGELEIDER
MARIJKE LANGEVELD
STEVEN WAGNER IS
DIRECTEUR VAN
GRAFKISTENMAKER
UNIGRA

eruit wil persen en ook voor mensen met
een klein budget een waardig afscheid kan
en wil verzorgen. Daar sta ik helemaal
achter.”

Ze zeggen wel dat uitvaartbegeleider echt
een beroep is voor een tweede carrière.

Heftig

Marijke is daar een typisch voorbeeld van:

Soms is het vak zwaar. “Een plotseling

“Ik ben van firmant van een bollenkwekerij

overlijden is altijd heftig. Het verdriet en de

teamleider geworden van de veilmeesters

wanhoop van families stralen op je af en dat

planten bij Flora Holland. In diezelfde tijd

neem je dan toch mee naar huis. Daarom

was ik actief als muziek- en theatermaker,

ben ik blij met mijn collega’s: we kunnen er

waarbij ik van alles bij elkaar bedacht en

met elkaar over praten en dat helpt.”

regelde. Ik zei wel eens tegen mensen: ‘Ik

Behalve verdrietige situaties, krijgt Marijke

kan alles voor je regelen, zelfs je uitvaart.’

soms ook met een volle agenda. “Ik werk de

Niet wetende dat dat ooit echt realiteit zou

ene week op, de andere week af. De week

worden…”

dat jij aan de beurt bent, heb je de telefoon
en neem je alle uitvaarten aan die dan

Een goede match

binnenkomen, dus ook als er nog een

Als Flora Holland gaat reorganiseren, denkt

melding gedaan wordt een uur voor je de

Marijke opnieuw na over wat ze wil met

telefoon over zou dragen.”

haar werk. “Ik wilde meer met mensen
doen, dat was me wel duidelijk.

Multitasking

Uitvaartbegeleider leek me wel bij me te

“Het komt dus regelmatig voor dat je

passen, omdat ik goed dingen kan regelen,

verschillende uitvaarten tegelijk doet, die

goed kan luisteren en geïnteresseerd ben in

allemaal in een andere fase zitten. Dan zit je

mensen. Maar toen ik de opleiding eenmaal

’s morgens met de ene familie om de kaart

had afgerond en aan de slag ging, heb ik

te bespreken, terwijl je ’s middags met een

toch ook wel iets moeten overwinnen. Ik sta

andere familie een condoleance hebt. Die

niet graag op de voorgrond en bij mijn

afwisseling is intensief, maar maakt het ook

eerste uitvaart moest ik mezelf wel eraan

uitdagend. Maar ik heb veel liever een

herinneren dat dit écht was wat ik wilde.

drukke week waarin je je vak kunt doen,

Uiteindelijk bleek het ook echt een goede

dan een week waarin je maar zit te

match.”

wachten.” Als uitvaartleider moet je dus
behoorlijk flexibel zijn: “Een afspraak bij de

Creatief

kapper maak ik zo vroeg mogelijk op de

Dat blijkt: Marijke houdt van haar werk en

dag. En de tandarts belt mij zelf als hij een

mensen die van haar diensten gebruik

gaatje heeft,” lachend: “…in zijn agenda

maken, zijn enthousiast over haar.

dan.”
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“Als klein jongetje
deed ik verstoppertje
tussen de kisten”

Steven belt nog dagelijks met zijn vader en
Stevens vrouw werkt in het atelier dat de
bekleding in de kisten maakt. “Natuurlijk
had ik best een ander vak kunnen kiezen.
Tijdens mijn studie heb ik op de markt
groenten en fruit verkocht, dat vond ik ook
heel leuk. Maar er komt een moment dat je
je af moet vragen welke rol je wilt vervullen

Zijn vader, zijn opa en zelfs zijn
overgrootvader zaten al in de branche.
Nu staat hij zélf aan het roer van Unigra:
Steven Wagner. Jaarlijks worden op de

in een bedrijf. En ondanks dat het niet echt
mijn droom was, heb ik wel iedere
mogelijkheid aangegrepen om me nuttig te
maken in het bedrijf, ook toen ik jong was.
Ik kom hier al mijn hele leven en veel

drie locaties die hij aanstuurt maar liefst

mannen in de productie kennen mij nog

70.000 kisten gemaakt, waarmee het

van toen ik verstoppertje tussen de kisten

bedrijf zo’n 40 procent van de markt

speelde. Dat vind ik iets heel bijzonders.”

"Wij zijn zeer
tevreden over
hoe het is
gegaan en
super-tevreden
over de
mogelijkheden
en jullie
professionaliteit"

bedient. Een van zijn klanten is De
Laatste Eer, dat vrijwel alle kisten door

Innovatie

de vakmensen van Unigra laat maken.

Hoewel Unigra een lange geschiedenis

WILSBESCHIKKING

Wie door de productiehal in ’t Heen

kent, is het bedrijf niet meer te vergelijken

wandelt, is al snel onder de indruk van de

met dat wat het jaren geleden was.

grote hoeveelheid verschillende soorten

Steven: “Wij blijven vernieuwen. Wat mij

kisten die hier gemaakt worden. Een

betreft zit innovatie niet per se in een heel

bijzonder product, vindt ook Steven.

vernieuwende collectie kistontwerpen. Wij

“Uiteindelijk ben ik ondernemer, en zou ik

willen graag innovatief zijn op het vlak van

misschien ook directeur van een meubel-

duurzaamheid. In de praktijk betekent dat

productiebedrijf kunnen zijn. Maar

zoeken naar duurzamere productie-

tegelijkertijd heb ik wel echt iets met het

methodes, maar ook kritisch kijken naar

product dat we maken, en mijn collega’s

het hout dat je inkoopt. En naar de

ook. We zijn ons 100 procent bewust van

afwerking: zo kan het niet beitsen van een

wat we maken en weten ook dat het écht

kist al een groot verschil maken. Als je het

goed moet zijn: het is het laatste wat je

hebt over trends in de kistenwereld ligt

kunt doen voor iemand die is overleden.”

daar ook de focus: zelfs als mensen niet per
se een milieuvriendelijke kist willen, willen

Familie

ze wel vaak een kist met een natuurlijke

Unigra is een echt familiebedrijf. Directeur

uitstraling.” >>

Een van de voordelen van
een lidmaatschap van
De Laatste Eer, is de
mogelijkheid uw
wilsbeschikking gratis bij
ons vast te leggen.
Zo weet u zeker dat uw
nabestaanden uw wensen
rondom uw eigen uitvaart
beschikbaar hebben
wanneer u komt te
overlijden.
Meer weten? Kijk op
delaatsteeer.nu/
wilsbeschikking

Details
Een andere trend in de branche is de
aandacht voor de details van een kist.
Steven: “Ik denk dat dat ook te maken heeft
met de groei van het aantal vrouwen in de
branche. Zij hebben oog voor de afwerking,
voor de kleine accenten. Combineer dat
met de ontwikkeling dat uitvaarten de
afgelopen tien, twintig jaar steeds
persoonlijker zijn geworden en je ziet dat er
echt wel het een en ander is veranderd. Bij
ons is bijna alles mogelijk, van ecologische
kisten die op mos worden gekweekt tot
kisten met persoonlijke foto’s erop gedrukt.
En hoewel de meeste mensen niet voor zo’n
kist kiezen, vind ik het een positieve
ontwikkeling dat het wél mogelijk is.”

KISTENKENNIS
In Nederland is het niet verplicht

Uitnodiging
VAN HARTE WELKOM BIJ DE
LEDENVERGADERING 2022

om te begraven of te cremeren in
een kist. Een wade met opbaarplank

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u

is ook toegestaan.

van harte uit voor de ledenvergadering op

De standaardmaat van een

dinsdag 28 juni 2022 in het rouwcentrum

uitvaartkist is in Nederland 195 cm

aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te

lang en 55 cm breed. Deze maat

Rijnsburg, 20.00 uur.

voldoet bij 95 procent van de

AGENDA

overledenen.

1. Opening

Tijdens de Tangdynastie in China

2. Notulen ledenvergadering op

werden overledenen soms met kist

26 oktober 2021

en al aan een bergwand gehangen.

3. Ingekomen stukken

Er zijn honderden van dit soort

4. Verslag van de secretaris 2021

graven gevonden.

5. Financieel jaarverslag 2021
6. Bestuursverkiezing
Aftredend, niet herkiesbaar: Gert Eldering,
secretaris. Mocht er een kandidaat zijn voor
deze vacature, dan zal dit tijdig worden
bekendgemaakt.
8. Rondvraag

IN DIT NUMMER

9. PAUZE

10. Lezing door notaris mr. Willem van den
Eijkel en kandidaat-notaris mr. Caroline
Gieskes over “Overlijden in de digitale
wereld”.
Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal
ontvangen?
Laat ons dat dan weten via
uitvaart@delaatsteeer.nu

Colofon:
Tekst: Leontine van Dijk
Beeld: Gert Eldering, Unigra & Verhees Notarissen

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Kamerlingh Onnesstraat 62
2231 MC Rijnsburg
071-4022954

uitvaart@delaatsteeer.nu

