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Beste lezer, 
 

 
 
 

De tijd rond overlijden is vaak een tijd van verwarring.  
Er is verdriet, maar tegelijkertijd moet er veel geregeld worden:  
Officiële instanties inlichten, de uitvaart/crematie voorbereiden, de erfenis regelen of 
uitvoeren. Regels en zaken waar je vaak niet in thuis bent. 
 
Om u een handreiking te doen, hebben we wat boeken en sites over dit onderwerp 
bijeen gebracht in een advies. 
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Verhalencoach 
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Erfrecht 
 

 

 Almanak schenken en erven / Behrens, H.R. 
 
Vraagbaak voor non-professionals. Geeft uitgebreide, duidelijk 
ingedeelde informatie over de juridische en fiscale aspecten van 
schenken en erven. De eerste sectie is een vademecum bij alles 
wat zich voordoet voor overlijden; de tweede sectie geeft inzicht 
in wat na overlijden geregeld kan/moet worden. Het derde deel 
bevat enkele bijzondere onderwerpen, zoals 'eigen woning'. Het 
vierde deel bevat onder meer eurotabellen, notaristarieven, 
wetten, adressen en modellen voor testamenten. Zo kan het 
boek goed dienen bij de voorbereiding van een bezoek aan de 
notaris. 

 

 

 Testament & overlijden / Sikkel-Spierenburg, C. 
 
Als iemand overlijdt, kan dat grote financiële en juridische 
consequenties hebben. In dit boek worden alle relevante 
aspecten duidelijk en voor de leek goed leesbaar op een rijtje 
gezet. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer het 
wettelijke erfrecht, de talloze mogelijkheden om tijdens leven 
bij testament een zelfgekozen regeling te treffen, de afwikkeling 
van de nalatenschap, de fiscale gevolgen van het overlijden en 
de afwikkeling van zaken als uitkeringen, pensioenen en 
hypotheek. Het boek bevat vele nuttige praktijkvoorbeelden. 
Ook wordt ingegaan op onderwerpen zoals het donorcodicil, 
euthanasie en de afspraken met de uitvaartondernemer.  

 
  

 

 



 

 

 

Erfrecht 
 

 

 Het levenstestament / Houwing, Ina en Saskia 
Mos 
 
Eerste uitgave in de serie 'Klaar voor de notaris', opgezet door 
de Consumentenbond samen met de Vereniging van Estate 
Planners in het Notariaat. Beide auteurs zijn uit de notariële 
praktijk afkomstig. Deze handleiding biedt een voorziening voor 
de situatie, waarin de greep over zaken als vermogen, huis, 
bedrijf of medische behandeling is verloren, en waarbij wensen 
in dezen via volmachten kunnen worden geregeld. Te denken 
valt aan dementie, ongeval of aan wensen betreffende 
schenking, legaat en praktische zaken rond overlijden en 
uitvaart, en als nieuw aandachtspunt wijzigen of beëindigen van 
een digitaal account. 

 

 

 Slim nalaten en schenken / Sikkel-Spierenburg, 
C. 
 
Deze uitgave van de Consumentenbond beschrijft op 
inzichtelijke manier voor een ieder die vermogen in de vorm van 
geld of goederen wil doorgeven tijdens het leven of na 
overlijden wat de mogelijkheden en wettelijke en fiscale regels 
zijn. Aan de orde komen algemene informatie rond nalaten en 
erven, afwikkeling van de nalatenschap, erfbelasting en andere 
fiscale gevolgen van erven (o.a. voor sociale uitkeringen, 
subsidies en thuiszorg/WMO), wettelijke regels rond schenken 
en andere fiscale gevolgen daarvan, nalatenschapsplanning 
(estateplanning), zaken rond het overdoen van een eigen huis. 
Met uitgebreide inhoudsopgave, verklarende begrippenlijst en 
register. De auteur is financieel adviseur. 
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Erfrecht 
 

 

 Het ABC van Erven en nalaten / Wijnhoven, M. 
 
Door overlijden gaat het vermogen van de desbetreffende 
persoon over op erfgenamen. Daaraan zit niet zelden een groot 
aantal complexe juridische, fiscale en financiële aspecten. Deze 
aspecten worden in dit praktijkgerichte boek op gedegen wijze 
uit de doeken gedaan. Het boek, voorzien van tal van praktijk- 
en rekenvoorbeelden, bevat niet alleen een heldere en goed 
leesbare uiteenzetting van deze materie, maar ook talloze 
praktijktips. Aan de orde komt onder meer het wettelijk 
erfrecht, het testament, schenkingen voor de dood, de positie 
van erfgenamen, aspecten van belastingheffing, 
bedrijfsopvolging, juridisch ouderschap en veel meer. Het boek 
bevat enkele nuttige checklisten. Een zeer uitgebreid 
trefwoordenregister maakt de complexe materie mede goed 
toegankelijk. Bestemd voor iedereen die met de 
vermogensrechtelijke gevolgen van een overlijden te maken 
krijgt. 

 

 

   

 
  

 

 



 

 

 
 

Overlijden 
 

 

 Gids bij overlijden voor Dummies/ Beckers, Erik 
 
Een praktisch boek over de administratieve, financiële, fiscale, 
verzekeringstechnische, fysieke, demografische, 
organisatorische en emotionele aspecten van doodgaan. Voorin 
een uitgebreide spiekbrief en een beknopte èn gedetailleerde 
inhoudsopgave. Na een inleiding volgen drie delen: Tijdens je 
leven; Van uitvaart naar welvaart; en Het deel van de tientallen. 
In het eerste deel onder andere wat je allemaal nu al kunt 
regelen betreffende je uitvaart en nalatenschap. In deel twee 
aandacht voor de laatste ceremonie, een draaiboek voor en 
erna en bijzondere situaties. In drie tien 'tastbare 
herinneringen', tien aspecten van rouwen, en tien wijze 
levenslessen. Als bijlagen: de uitvaart top 50 van 
muzieknummers bij uitvaarten, twee checklisten ten behoeve 
van de informatiemap en de nabestaanden, en een lijstje van 
nuttige websites. Achterin een index. Elk deel/hoofdstuk begint 
met een korte samenvatting van de te behandelen 
onderwerpen. 

 
 
 

 

 Overlijden/ Wolthuis, Bert 
 
De geactualiseerde uitgave van een overzichtsboek over 
mogelijke, noodzakelijke en verplichte aangelegenheden voor 
en na een overlijden. Informatie wordt gegeven over 
bijvoorbeeld regels en keuzemogelijkheden over uitvaarten; 
over juridische, financiële, fiscale en administratieve aspecten. 
Een uitgave van de Consumentenbond, met bijvoorbeeld een 
overzicht van prijzen van onderdelen van een complete uitvaart. 
Bevat ook een voorbeeld-successiebelastingformulier, 
adressenlijst en een voorbeeldcodicil. Het boek informeert ook 
over testamenten. 
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Uitvaart 
 

 

 Vaarwel / Jong, Annet de 
 
De uitvaart wordt steeds persoonlijker. Ook dit boek doet dat 
met als extra invalshoek de privé-ervaringen van de schrijfster. 
Feitelijke hoofdstukken met praktische informatie worden 
afgewisseld met interviews met mensen uit de uitvaartwereld 
en mensen die dierbaren verloren hebben. Ook voors en tegens 
van crematie, begraven, balsemen, asbestemmingen etc. komen 
aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld 
natuurbegraafplaatsen, het uitvaartmuseum op De Nieuwe 
Ooster in Amsterdam, bloemen, muziek en de digitale erfenis. 
Uitvaartondernemingen worden kritisch onder de loep 
genomen. In het laatste hoofdstuk wordt onder andere 
aandacht besteed aan rouw(verwerking), de erfenis, checklists 
en websites. 

 

 

 Laat je niet kisten door de commercie / 
Henselmans, Marieke 
 

Bij een uitvaart komt veel kijken en je moet veel regelen. Vaak 
ben je er niet op voorbereid en dan is beslissen lastig. De 
overledene moet naar een mortuarium en daar is concurrentie. 
Dan het opbaren, de uitvaartdatum en rouwkaarten, volop 
keuzes. Ook over grafstenen en urnen na crematie. Het boek 
gaat ook in op uitvaartverzekeringen en de 
uitvaartonderneming. Een conclusie is dat er geen verband is 
tussen de kosten en kwaliteit, tussen de pracht en de prijs. Het 
biedt inzicht in 24 beslissingen die de prijs beïnvloeden. En 
voorbeelden van goede en slechte ervaringen. De schrijfster is 
journalist voor kranten en magazines. Een boek voor mensen die 
een uitvaart moeten regelen en eigenlijk dit boekje vooraf 
moeten hebben. 

 
  

 

 



 

 

 

Uitvaart 
 

 

 Tijd voor de dood/ Klaassen, Marjon  
 
'Handreiking voor een persoonlijke uitvaart' is de ondertitel van 
dit boek en dat wordt in de zes hoofdstukken ook volledig 
waargemaakt. Het is een pleidooi om de dood haar natuurlijke 
plaats in het leven terug te geven. Na inleiding en 
maatschappelijke context (onder andere over het taboe op de 
dood, fabels) komen in chronologische volgorde alle aspecten 
van een uitvaart aan de orde. De onderwerpen, van verzorging 
van het lichaam tot bedankkaarten, worden zowel informatief 
als emotioneel beschreven in een heldere taal. Dit boek is een 
goede aanvulling op 'Gids na het overlijden' aangezien het meer 
is dan een checklist. Het geeft door suggesties en mogelijkheden 
en met voorbeelden uit de praktijk ook stof tot nadenken en 
werkt daardoor inspirerend. De auteur baseert zich daarbij op 
haar ervaringen als uitvaartondernemer. Het boek is geschreven 
voor mensen die willen nadenken over hun eigen afscheid of dat 
van iemand die ze dierbaar is. Daarnaast is het ook voor mensen 
werkzaam in het uitvaartwezen een inspirerend en vooral 
menselijk boek. 

 

 

 Uitvaartwijzer/ Mak, Aart 
 

Hoe geef je als professional vorm en inhoud aan een uitvaart? 
Veel mensen kerken niet meer, maar zeker bij een sterven is er 
behoefte aan spiritueel houvast. Vroeger was er de geestelijke 
voorganger en zorgde de uitvaartondernemer voor de rest. Nu 
kunnen meer personen vanuit hun specifieke expertise bij het 
laatste afscheid een rol spelen. Bovendien hebben de 
nabestaanden zelf vele mogelijkheden om de uitvaart een 
persoonlijk karakter te geven. Dit boek helpt professionals die 
bij dood en uitvaart betrokken worden. Een deel is bespiegelend 
en nodigt – mede aan de hand van casussen – uit tot (verder) 
denken. Het grootste deel is praktisch van aard. Het bevat 
nuttige aanwijzingen, handreikingen, teksten (al dan niet 
Bijbels), gedichten en verhalen die gebruikt kunnen worden. Er 
is een hoofdstuk over riten en een over de structuur van een 
uitvaart. Deze wegwijzer zal zeker diegenen van pas komen die 
weinig kennis (meer) hebben van religie en de Bijbel. De auteur 
is predikant en medeoprichter van MomentTaal, dat 
ondersteunt en voorgaat bij uitvaarten. 
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Uitvaart 
 

 

 Waar onze doden zijn / Oosterhuis, Huub 
 
Het boek bevat teksten naar aanleiding van 48 gestorven 
personen, voor elk een hoofdstukje met een titel en de naam en 
geboorte- en sterfdata van de betrokken persoon. De 
hoofdstukjes variëren van een zesregelig gedicht tot zeven 
pagina's levensverhaal met theologische beschrijvingen en 
verklaringen. Naast gedichten en/of levensverhalen zijn er 
citaten van de stervende of gestorvene, citaten uit de Bijbel of 
uit andere boeken, gebeden, en uitleg en interpretatie van 
Bijbelteksten opgenomen. Verscheidene teksten zijn 
uitgesproken bij uitvaart- of herdenkingsdiensten, onder andere 
voor Prins Claus, enkele (ex-)katholieken en 'volgelingen' van de 
Ekklesia (Amsterdam). De volgorde met 47 namen is 
chronologisch: van juli 1984 tot januari 2013. De laatste betreft 
de vader van de auteur: herinneringen aan zijn leven, en dood in 
1966. De auteur is theoloog en dichter en oprichter van 'De 
Nieuwe Liefde, centrum voor debat en bezinning'. 
 
  

 

 

 De uitvaartplanner/ Harrems, Carolien 
 
Dit boek is bedoeld voor mensen die (deels) hun eigen uitvaart 
of die van een dierbare (willen) regelen. Na een persoonlijke 
inleiding over een sterfgeval in de familie van de schrijfster 
volgen zes hoofdstukken. Het eerste over de voorbereiding gaat 
onder meer in op verzekering, kosten, uitvaartondernemer en 
geeft een 'to do'-list. In het tweede over begraven of cremeren 
komen ook asbestemming en andere afscheidsvormen aan bod. 
'De uitvaart' beschrijft vele concrete keuzemogelijkheden: 
gasten, vervoer, afscheidsbijeenkomst. 'Na het overlijden' 
beschrijft onder andere lichamelijke veranderingen, (thuis) 
opbaren, overlijden/begraven in buitenland, en kennisgeving. 
'Na de uitvaart' onder meer het testament en opruimen van de 
woning. 'Rouw' gaat over verschillende verliezen en persoonlijke 
verwerking. Ook is er aandacht voor geschiedenis en andere 
culturen. Achterin bronnen, handige adressen, boekenlijst 
volwassenen, kinderboekenlijst, lijstjes en een voorbeeld van 
een wilsbeschikking. 

 
  

 

 



 

 

 

Rouw 
 

 

 1000 vragen heb ik over de dood / Maas, 
Cornald 
 
Achtenveertig korte verhalen over leven, relaties, sterven/dood 
en/of rouwen, telkens verteld door een nabestaande – 
dochter/zoon, moeder/vader, zus/broer, vriend(in) – van een 
gestorven min of meer bekende Nederlander uit de artistiek-
culturele wereld, of verteld door een BN-er uit die wereld over 
haar/zijn gestorven – meestal dierbare – relatie(s). Knap 
geschreven, soms ontroerend en aangrijpend, vaak met 
herkenbare aspecten van verliesverwerking. De boodschap is 
vooral: dood is onlosmakelijk verbonden met het leven, dus 
maak wat van je leven! En laat de gestorvene voortleven in 
verhalen. Deze indringende en emotionele verhalen bevatten 
veel herkenbare aspecten voor iedereen die een dierbare 
verloor. De auteur interviewde de betrokkenen en is onder 
andere schrijver, journalist en presentator van het 
televisiekunst- en cultuurprogramma Opium. 
  

 

 

 Ik mis je  
 
Dit boekje met verhalen van rouw en verlangen is bedoeld voor 
mensen die iemand verloren hebben en ook voor de omgeving 
die wil begrijpen wat er in deze rouwenden omgaat. In 
persoonlijke verhalen en beschouwende, meditatieve teksten, 
gedichten, foto's en tekeningen komen tal van aspecten aan 
bod, zoals de pijn en woede die je kunt voelen als een dierbare 
je ontvallen is, herinneren en gedenken, troost of niet getroost 
willen worden, het zoeken naar wegen om verder te gaan en 
manieren om die wegen te vinden. Praktische informatie 
ontbreekt niet. Hulpverleners op dit terrein, professioneel of als 
vrijwilliger, kunnen er zelf door worden gevoed in hun 
begeleidende werk. Mooi uitgegeven en inhoudelijk sterk boekje 
waaraan rouwenden en hun omgeving veel kunnen hebben. 
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Rouw 
 

 

 Helpen bij verlies en verdriet/ Keirse, Manu 
 
De Vlaamse auteur (1946) is klinisch psycholoog en een 
autoriteit op het gebied van rouwverwerking en palliatieve zorg. 
Deze heruitgave met uitgebreide literatuurlijst is een handboek, 
met aandacht voor thema's als verborgen verlies en online 
rouwen. De talrijke voorbeelden tonen dat rouwen niet moet 
worden gelijkgesteld met 'verwerken' en afscheid nemen, maar 
aan anders leren vasthouden. Gaat ook in op rouwsituaties 
anders dan door overlijden en geeft vele tips voor rouwenden 
én hun omgeving. Leerzaam, verrijkend en praktisch boek voor 
ieder die regelmatig of incidenteel met rouw en verlies wordt 
geconfronteerd. 

 

 

 Schooltas vol verdriet / Genijn, Karin 
 

Leren omgaan met verdriet zou een taak van de school moeten 
zijn omdat leerlingen in alle levensfasen kunnen worden 
geconfronteerd met verlies. In dit boek wordt aan de hand van 
een casus, het verongelukken van een leerling, beschreven wat 
de school kan doen aan rouwverwerking. Uitgangspunt is het 
hebben van een goed draaiboek waarin precies beschreven 
staat wat en wanneer er iets moet gebeuren en wie wat doet. 
Vervolgens wordt ingegaan op de vraag hoe je de moeilijke 
boodschap brengt, hoe je de eerste opvang organiseert, hoe je 
troost kunt bieden en hoe je ouders kunt informeren. Hierna 
komen nuttige werkvormen voor het verwerken van het verlies 
in klassen, de voorbereiding op de uitvaart, het 
afscheidsmoment op school en de nazorg aan de orde. Goede, 
praktische en zeer concrete handleiding voor rouwverwerking in 
het basisonderwijs. 

 
  

 

 



 

 

 

Voor het sterven 
 

 

 Op de drempel/ Verbraak, Coen 
 
De auteur interviewde mensen die weten dat ze nog maar kort 
te leven hebben en hij doet dat gedurfd, intelligent en gevoelig. 
Theo Maassen had eerder in het tv-programma '24 uren met...' 
uitgebreid gesproken met de filosoof René Gude en heeft de 
schrijver van dit boek geadviseerd de ongeneeslijk zieke Gude 
nog eens te interviewen. Die, op zijn beurt, de schrijver vroeg 
dat met méér 'afgeschreven' patienten te doen. Ook dat 
gebeurde. Aan acht meer of minder bekende patienten werden 
vragen gesteld, vooral over hoe ze dachten over hun aanstaande 
dood. Overheersend blijkt wel de eenzaamheid als de omgeving 
hen ontwijkt en niet wil/durft te praten over hun nabije sterven. 
Een interessant en leerzaam boek voor iedereen, die 
bijvoorbeeld via patiënten met de dood bezig is. 

 

 

 Als ik het leven over mocht doen / Ware, 
Bronnie 
 

Een zoektocht naar een baan die haar echt voldoening zou 
geven, bracht de Australische singer-songwriter Bronnie Ware in 
contact met de palliatieve zorg. Een tijdlang verzorgde en 
begeleidde ze stervenden in hun laatste weken. Dit gaf haar veel 
voldoening en de diepe contacten leverden nieuwe inzichten op 
die ook haar eigen leven compleet veranderden. Een weblog 
over dit thema was zo succesvol dat ze haar ervaringen 
verwerkte in dit boek. In elk hoofdstuk staat een van haar 
cliënten centraal en beschrijft Ware de ongelooflijke helderheid 
en spirituele wijsheid die mensen aan het einde van hun leven 
ten toon spreiden. Terugkijkend noemen stervenden vaak 
overeenkomstige spijtpunten, zoals te hard werken, te weinig 
aandacht voor vrienden, gevoelens niet durven uiten en 
onvoldoende trouw zijn aan zichzelf en hun eigen geluk. 
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DVD 
 

 

 De achterblijvers 
 
In 2015 sprak journalist en programmamaker Coen Verbraak 
voor de serie* ‘Kijken in de ziel’ over waardig sterven met 
mensen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. In 
2017 maakte hij een vervolg, 'De achterblijvers' waarin hij praat 
met mensen die hebben ervaren hoe het is om een partner of 
dierbare te verliezen. Het gaat over vragen als Wat is rouw 
precies? Hoe rauw kan rouw zijn? Hoe leef je verder na het 
verlies van je dierbare? Gaat rouw op een dag over?  

 

 

 Dood voor beginners 
 

Documentaireserie van EO en de IKON rondom het thema dood 
die bestaat uit acht afleveringen van elk ongeveer 30 minuten. 
Thema's zijn onder meer angst voor de dood, zelfmoord, 
rituelen rondom de dood, euthanasie, rouw en leven na de 
dood. Voortdurend wordt de dood in de relatie en tegenstelling 
tot het leven gesteld en is acceptatie van de (naderende) dood 
een belangrijk onderwerp. Beelden uit (vooral) de natuur, 
toepasselijke achtergrondmuziek van verschillende genres en 
monologen van allerlei mensen overlappen elkaar op een 
vloeiende manier. De mensen die hun gedachten, ervaringen en 
kennis over de dood ventileren zijn o.a. een hoogleraar 
zorgethiek, existentieel psychotherapeut, dominee, 
ziekenhuispastor, huis- en verpleeghuisarts, mensen die gaan 
sterven en nabestaanden. 

 
  

 

 



 

 

 
 

DVD 
 

 

 Maar ik ben altijd bij jullie 
 
De Stichting kind en rouw uit Hilversum heeft met deze dvd een 
geslaagde poging gedaan om inzicht te geven in het rouwproces 
van kinderen. Elke Bakker is moeder van drie jonge kinderen als 
zij te horen krijgt dat ze kanker heeft en niet lang meer zal leven. 
Zij zoekt hulp bij een gespecialiseerde therapeute bij het 
omgaan met haar kinderen in deze moeilijke fase van haar 
leven. Dit proces wordt gefilmd, evenals de begrafenis en het 
gezin zonder Elke, anderhalf jaar later. Vervolgens komen vijf 
deskundigen aan het woord. De consensus is dat volwassenen 
open moeten zijn tegenover kinderen en ze zoveel mogelijk 
overal bij moeten betrekken, afgestemd op hun leeftijd. Omdat 
ieder kind anders is, zal men intuïtie moeten gebruiken en 
moeten aftasten wat een kind aankan, maar zo weinig mogelijk 
dingen moeten verzwijgen.  

 

 

 Op de drempel 
 
Coen Verbraak spreekt in twee afleveringen met mensen die 
weten dat ze niet lang meer te leven hebben. Daaronder filosoof 
René Gude (ook de initiator van deze reeks), oud-zwemster 
Hansje Bunschoten, Parool-journalist Albert de Lange en een 21-
jarige studente kunstgeschiedenis. 'Het eindresultaat is te zien 
als een kleine antropologie van de naderende dood. Verbraak 
legt zijn gesprekspartners een aantal vaste vragen voor. Zo komt 
in elk gesprek ‘het roeibootje van Gude’ langs, het beeld dat de 
filosoof gebruikt voor de manier waarop hij met zijn situatie 
probeert om te gaan. Volgens hem kun je maar het beste uit de 
speedboot van het vooruitstuivende leven stappen en kalmpjes 
in een roeiboot gaan zitten. Niet langer naar voren kijken dus, 
maar naar achteren. Zodat je het spoor kunt overzien dat je 
leven in het water heeft getrokken', zegt Afke van der Toolen 
(Kennisvannu.nl 4-1-'16). 
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Websites en -links 
 
 

 

  Uitvaart.nl 
 
Uitvaart.tv 
 
Uitvaartbranche.nl 
 
Uitvaartmarkt.nl 
 
Groene-uitvaart.nl 
 
Uitvaartkaart.nl 
 
Uitvaartsite.nl 
 
Uitvaartverzekering.nl 
 
Condoleance.nl 
 
https://uitvaartverzorging.online/nb/oss 
 

 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden 
 
https://www.mensenlinq.nl/site/wat-te-doen-na-          
overlijden 
 
https://www.wijzeringeldzaken.nl/overlijden/ 
 
https://www.erfwijzer.nl/voor-overlijden.html 
 
https://www.1001gedichten.nl/overlijdens-gedichten/ 
 
http://www.gedachten-gedichten.nl/overlijden-          
herdenking.htm 
 
http://www.uitvaartinfotheek.nl/overlijden/rouwkaartgedic
hten.html 
 
http://www.achterderegenboog.nl/kinderen/ 
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