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Zwart is een
makkelijke kleur
inuitvaartland’
UitvaartverzorgerGerrie jr. Davids (46)
heeft een zwarteMini CountrymanOne1.6.
‘Hij is hipper dandeuitvaartbranche.’

Bedrijf
‘Ikben in2012 indeuitvaartbran-
chegerold toen ikwerdgevraagd
als franchiser vooreenuitvaart-
organisatie. In2014ben ikmijn
eigenbedrijf begonnen,Davids
Uitvaarten. Ikwerkmetheldere
pakkettenzodatmensenopvoor-
handwetenwatdekostenzijn.
Debranchewasaltijdmistig, ook
omdathet als schandelijkwerd
gezienomhetoverkosten teheb-
ben.Eenstandaardcrematiekost
vanaf€2995.Mijnhart ligt indit
werk,hetblijft bijzonderomeen
weeksamenmeteen familieop te
trekken ineenvoorhenvaak in-
tens verdrietigeperiode.’

Auto
‘EenMiniCountryman. Ikbenop
mijn20ste aangestokendoorhet
Mini-virus. Ikheber vier gehad.
Inmijn tienerjarenhaddemoe-
der vaneen vriendin zo’nklein
MisterBean-karretje, zokneute-
rig, zó gezellig. Engelsenostalgie
werdDuitsedegelijkheid,maar
ikwerdweer verliefdopdenew
Mini.Debasic look is gebleven. Ik
kochtnueenCountryman, om-
datde extra ruimtegoed vanpas
komtbij hetwerk, voor eenkoe-
lingofbloemstukken.’

Waarde
‘Hij is van2012, ik kochthem

in2014, voor €20.000, bij Auto
Schiphorst inAlmelo.’

Accessoires
‘Eenuitrijakkefietje kostteme
mijnno-claimkorting. Toenheb
ik “parkdistance control” laten
inbouwen.Die investering van
€400 is zékerdemoeitewaard.’

Kilometers
‘30.000per jaar.’

Minpunten
‘Het olieverbruik.Datdaalt heel
snel, ookbijmijn vorigeMini. Je
moethet oliepeil regelmatig con-
troleren.’

Rijgedrag
‘Mijnmeisjesnaam isdanwel
Verstappen,maar ikben tegen-
woordig een rustigere rijder. Van
boetes krijg ikbuikpijn.’

Indruk op anderen
‘“Leukeauto”, hoor ik vaak, van
vrienden, passantenof relaties in
debranche.Nee, niet vanklan-
ten.Diemensenzijn zónietmet
mijn autobezig, áls zehemal
zien. Er zit geenbeletteringop,
daar zittenmensenniet op te
wachten, denk ik. Je staat een
week lang tochgeregeld voorde
deur.’

Uitstraling bedrijf
‘Hetmóét zekerniet,maar zwart
is eenmakkelijkekleur inuit-
vaartland. Ikbenzelf allesbehal-
ve een zwarte kraai. Ikbeneigen-
tijds, nietmainstream.DeMini
past vooral bijmij enhoe ik in
het leven sta.Open-minded.Een
Mini is hipperdandeuitvaart-
branche.’

Status
‘Ik realiseermedat zo’nMini
een relatief durekleinere auto is.
Maar ikwerkhardenbij verkoop
krijg ik altijd eengoedeprijs te-
rug.’

Onderhoud
‘Bij AutobedrijfHenk vander
Paschhier inGemonde.’

Ergens spijt van?
‘Nee. Al is dekneuterigheid van
Miniwegbij dit grotere type, de
extra ruimtekomtmenudage-
lijks goed vanpas.’

Droomauto
‘Er zijnmeerdere auto’s die ik
mooi vind, zoals eenRange
Rover eneenPorscheClassic.
Maar indeuitvaartbranche zijn
die “toomuch”.Daar kan ikniet
meeaankomenbij demensen.’

ErwinWijman
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‘Diemensen
zijn zóniet
metmijnauto
bezig’
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