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Persbericht  
 
Heemstede, 1 november 2011 
 
 

Digital Death Day 11/11/11 
 
Ziggur organiseert op 11/11/11 de Digital Death Day unconference in het Tropenmuseum in 
Amsterdam, waar dan de tentoonstelling ‘de dood leeft’ plaatsvindt. Ziggur haalt de Digital 
Death Day Europe naar Nederland om hiermee de bewustwording van de digitale nalatenschap 
onder het Europese publiek te vergroten. 
 
De internationale Digital Death community komt bijeen om (professioneel) geïnteresseerden mee te 
nemen op een ontdekkingsreis langs alle kruispunten van internet en de dood. Tijdens deze 
unconference bepalen de aanwezigen zelf de agenda van de dag. Er is genoeg gespreksstof; van de 
emotionele impact en de financiële/juridische gevolgen van de digitale aanwezigheid van een 
overleden persoon tot de invloed van Youtube op tradities rondom overlijden en begraven.  
 
De Digital Death Day heeft drie maal met succes plaatsgevonden. Deze editie is de eerste op het Europese 
vasteland. Kaliya Hamlin – a.k.a. IdentityWoman – leidt voor de vierde keer deze Digital Death Day 
unconference. Gerrit Jan Bloem van Ziggur: “Vorig jaar won Ziggur de Digital Identity award en dat bracht 
ons in contact met de internationale Digital Death community. Over de vraag van Kaliya Hamlin of ik de 
Digital Death Day naar Nederland wilde halen, hoefde ik niet lang na te denken”. 
 
Volg de Digital Death Day unconference 
 “Unconferencing” ontstond in de technologie industrie vanuit de behoefte aan bijeenkomsten met een hoog 
inhoudelijk gehalte en een op de aanwezigen aangepaste agenda. Het online event is op Twitter te volgen 
via #DigitalDeathDay en op de Facebook pagina van het evenement. Via deze kanalen kunnen online 
deelnemers vooraf en tijdens de Digital Death Day unconference hun input leveren op de agenda. 

 
Over Ziggur 
Ziggur is de Nederlandse dienst die alle internetgebruikers wereldwijd de mogelijkheid geeft te bepalen wat 
er gebeurt met hun online accounts na hun dood. Door ervoor te zorgen dat deze wensen worden 
uitgevoerd, ontzorgt Ziggur de nabestaanden van haar gebruikers. Gebruikers kunnen op www.ziggur.me 
een overzicht maken van al zijn online profielen en aangeven wat ermee moet gebeuren na zijn overlijden.  

  
De Dood Leeft in het Tropenmuseum 
In het Tropenmuseum start vanaf 3 november de tentoonstelling: De Dood Leeft. Bezoekers ontdekken hoe 
mensen in verschillende culturen omgaan met de dood: het afscheid, de verbeelding van de andere wereld 
en het leven met de doden.  

 
Meer informatie:  
www.digitaldeathday.com 
www.ziggur.me 
http://www.facebook.com/event.php?eid=195813580488387 

 

Noot voor de redactie: 
 
Voor interviews met sprekers/ organisatie of meer informatie kunt u contact opnemen met: Tamara 
van Witzenburg, e-mail: tamaravw@calanza.com, telefoonnummer: 023 515 5000 of 06 5244 7828.
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