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Collectie minilijkwagens uitgebreid 

 

  Sinds vorige week is de grootste Nederlandse collectie 
lijkwagens in miniatuur te zien in Museum Tot Zover. De 
bestaande verzameling is recent enorm uitgebreid en een 
groot deel van de aanwinsten is opgenomen in de 
vernieuwde presentatie. Vierenvijftig modellen schitteren in 
de glazen vitrine. Naast de bekende Duitse en Franse 
fabrikanten zijn het vooral auto’s van Amerikaanse komaf. 
Bijzondere modellen zijn onder andere de 2CV met caravan 
voor de overledene (zie foto) en de Citroën DS waarmee in 
1968 de later heilig verklaarde Pater Pio werd 
begraven. Bezoekers van de AutoRAI hebben gedurende de 
beurs (17 t/m 26 april) met hun entreebewijs gratis 
toegang tot het museum. Lees meer op totzover.nl. 

 

  

Expositie 'Het egeltje onder de oude boom'  

 

  Tot Zover exposeert de originele illustraties uit het boek 
‘Het egeltje onder de oude boom’. Een ontroerend 
(voorlees)boek met mooie prenten, dat jong en oud kan 
helpen bij het rouwen of het praten over de dood. Onder 
de lezers van onze nieuwsbrief verloten wij twee 
exemplaren. Wilt u kans maken op dit boek? Laat ons vóór 
dinsdag 28 april via communicatie@totzover weten 
waarom u dit boek zou willen hebben. Gaat u het zelf lezen 
of gaat u het voorlezen? Of geeft u het boek cadeau? Wij 
zijn benieuwd naar uw inzendingen. De prijswinnaars 
krijgen uiterlijk 4 mei bericht. Lees hier meer over het 
boek en de tentoonstelling die tot en met 31 mei te 
bezoeken is.  
  

 

  

Boek 'Funeral Train' van Fusco weer verkrijgbaar!  

Tijdens de expositie ‘Funeral Train’ in 2010 exposeerde Tot 
Zover als eerste in Europa deze bijzondere beelden van 
Paul Fusco. Het zijn de foto's die hij maakt als hij in 1968 
meereist met het lijk van Robert F. Kennedy: een treinrit 
van New York naar Washington. Hij portretteert vanuit de 
zogeheten ‘funeral train’ duizenden rouwenden die langs 
het spoor de vermoorde presidentskandidaat uitzwaaien. 
Het boek ‘RFK’ met de complete serie foto’s is niet meer in 
druk, maar Tot Zover heeft toch een beperkt aantal 
exemplaren kunnen bemachtigen. De eerste vijf kopers 

  

 

http://t.ymlp300.net/ejjatauyyheaaabafaqy/click.php
http://t.ymlp300.net/ejbaiauyyheapabalaqy/click.php
http://t.ymlp300.net/ejhagauyyheaiabafaqy/click.php
http://t.ymlp300.net/ejmaoauyyheakabaraqy/click.php


krijgen van ons €5,- korting. Bestellen kan via 
administratie@totzover.nl. Vervolgens kunt u het boek 
komen ophalen of wij kunnen het u toezenden (extra 
kosten €7,50). Het boek kost €39,95 (met korting €34,95) 
 
  
 

  

Expertmeeting op 20 mei: 'Ethiek + etiquette in de omgang met 
menselijke resten' 

De Funeraire Academie organiseert in samenwerking met 
het Centrum voor Thanatologie (RU Nijmegen) op 20 mei 
2015 haar eerstvolgende expertmeeting. De bijeenkomst 
zoomt in op de moraal en mores in uitvaartland in 
wisselwerking met de culturele context. Nemen 
maatschappelijke gevoeligheden in de omgang met 
menselijke resten toe? Wat zijn de implicaties van decorum 
en toegenomen esthetisering in de omgang met het dode 
lichaam? Soms staat beroepsmatig handelen op gespannen 
voet met gevoeligheden van rouwende nabestaanden. Deze 
en andere dilemma´s komen aan bod bij inspirerende 
lezingen door vooraanstaande beroepsexperts en 
wetenschappers. Kijk hier voor meer informatie en 
aanmelding. 

  

 

 

  

Oude propagandafilm 'Als wij, levenden, sterven' online te zien 

 

  'Hart en verstand verzoenende met het onvermijdelijke'. 
Middels zorgvuldig gekozen bewoordingen wilde de in 1935 
verschenen propagandafilm 'Als wij, levenden, sterven' de 
arbeidersklasse overtuigen van een andere manier van 
lijkbezorging; de crematie, destijds verboden. Het was de 
Arbeiders-Vereeniging voor Lijkverbranding die deze film 
uitbracht. Toen te zien in de bioscoop, onlangs 
gedigitaliseerd en nu te bekijken op YouTube.  
Museum Tot Zover schonk de originele nitraat-film met 
geluidsband in 2013 aan het IISG (Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis). Het instituut digitaliseerde de 
film dankzij een financiële bijdrage van de Vrienden van 
het IISG.  
  
  

 

  

Museum Tot Zover is gevestigd op begraafplaats, crematorium en 
gedenkpark 
De Nieuwe Ooster | Kruislaan 124 | 1097 GA Amsterdam 

020-694 0482 | info@totzover.nl  

  

www.totzover.nl 

facebook.com/totzover 

twitter.com/museumtotzover 
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