‘ Een laatste wens vervullen, altijd blijven gedenken’

Van Dam Natuursteen

Contact

Afslag 14 Woerden

Woerden

inhoudsopgave

Den Haag
A12
Utrecht

Routebeschrijving
A12 vanuit regio Den Haag – Woerden
Rij op de snelweg A12 richting Utrecht.
Neem afslag 14 Woerden.
Vervolg uw route:
Ga bij het eerste stoplicht rechtsaf richting Woerden.
Ga bij het tweede stoplicht rechtdoor.
Ga bij het derde stoplicht (groot kruispunt) linksaf.
Het volgende stoplicht rechtdoor.
Neem op de rotonde de 2e afslag (rechtdoor).
Ga bij de stoplichten rechtdoor.
Neem de rotonde (bij de Gamma) 1e afslag (rechtsaf).
Ga met de bocht mee naar rechts, u ziet ons na enkele
meters aan uw linkerkant.
Van Dam Natuursteen b.v.
Hoge Rijndijk 8
3449 HB Woerden
T: 0348 460 828
F: 0348 416 875
info@vandamnatuursteen.nl
www.vandamnatuursteen.nl
www.memorypage.nl

A12 vanuit regio Utrecht – Woerden
Rij op de snelweg A12 richting Den Haag.
Neem afslag 14 Woerden.
Vervolg uw route in Woerden zoals hierboven beschreven.
Omdat wij graag de tijd voor u nemen, verzoeken wij
u een afspraak te maken alvorens u langskomt.
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gedenken

Van oudsher een belangrijk deel van ons leven.
Honorabel en grootschalig wordt er afscheid genomen van
diverse personen door de eeuwen heen. Een dergelijke
plek vervult verschillende functies.

4

In de Oude Tijd was het proces van begraven erg
belangrijk. Het ritueel van wassingen en balsemen
van het lichaam werd als hoogste prioriteit gesteld.
Vervolgens werden een spreukenboek en specifieke
voorwerpen mee begraven om de overledene te helpen
en beschermen tijdens zijn reis naar het hiernamaals.
Adel en later ook de middenklasse, lieten imposante
monumenten bouwen op de plek waar hun lichaam ter

ruste was gelegd. Met verloop van eeuwen werden
gedetailleerde vormen en versieringen toegepast om
door middel van de gedenktekens aan te geven wie er
ligt begraven.
Vandaag de dag is de wens van het uniek en persoonlijk
vormgeven van gedenktekens nog steeds aanwezig. Deze
brochure geeft u meer inzicht in hoe dit proces op zijn
meest persoonlijke manier kan worden ingevuld.

Egypte

Engeland

china

Jordanië

Mexico

cambodja

2500 v. Chr. Pyramiden van Gizeh

2000 v. Chr. Stonehenge

200 v. Chr. 1e Keizersgraf

100 n. Chr. Koningsgraven Petra

700 n. Chr. Graf van Pakal

1100 n. Chr. Mausoleum Angkor Wat
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1 Tijdens of na het eerste contact ontvangt u schetsen

van het door u samengestelde grafmonument. U kunt
deze aanpassen zo vaak u wilt, tot u volledig tevreden
bent.

Het Proces

2 In de natuur is geen enkel stuk steen hetzelfde.

Om zeker te zijn van een kleurschakering die u bevalt
is er de mogelijkheid om zelf uw plaatmateriaal uit
te kiezen.

Persoonlijk betrokken van begin tot einde.

3 Het ruwe natuursteen wordt in de gewenste vorm

gezaagd met moderne machines. Dit gaat gepaard
met veel water dat wij filteren en recyclen.

5 Alle onderdelen worden op de millimeter nauwkeurig

gepast en gelijmd.
6 Met een straalmachine wordt op hoge druk grit in de

vooraf uitgesneden letter gespoten. Het grit, een fijn en
schoon zand, straalt de letters tot gewenste diepte. De
folie eromheen beschermt de rest van het natuursteen.
7 Op de begraafplaats wordt gebruik gemaakt van een

portaalkraan. Zware onderdelen worden hiermee op
hun plek gehesen. U kunt bij plaatsing aanwezig zijn
en zelfs participeren indien gewenst.
8 Het eindresultaat. Vanaf begin tot einde wordt u op

4 Het gezaagde onderdeel wordt handmatig of

machinaal geschuurd. Door als laatste de steen te
polijsten krijgt het natuursteen zijn kenmerkende
diepe kleur en hoogglans.
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de hoogte gehouden van dit proces. U kunt zelf uw
tekst indelen, mee kijken in de werkplaats terwijl het
monument gemaakt wordt en meehelpen bij plaatsing.
Bij Van Dam Natuursteen is het mogelijk.
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algemene monumenten
1

Algemene monumenten

Creatief kan ook in klein formaat een
unieke gedenkplek worden gecreëerd.
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Op enkele begraafplaatsen mag op
een algemeen graf niet meer dan
een tegel van natuursteen worden
geplaatst. Deze ligt dan schuin op
een roefje of lessenaar van beton.
Dit zorgt voor optimale leesbaarheid
en afwatering.
Gelukkig wordt er steeds meer vrijheid
gegeven aan de nabestaanden om
creatief invulling te geven aan de
gedenkplek binnen de vastgestelde
maten.

lessenaar
8

grote roef

kleine roef

beton tegeltje
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algemene monumenten

algemene monumenten
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Dageraad

12

Incompleet

14
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Levensweg

Algemene collectie van dam natuursteen
12

Zonneschijn

15

Samen

17

Hartstocht

16

Verbonden
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Tegenstrijd

De kosten voor een algemeen monument worden bepaald door dikte, natuursteensoort, bewerkingen, het aantal
leestekens en plaatsing.
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Ontwerpen

Ezra D. van Dam

Het mooie van ons vak is het dankbare karakter.
Het begint bij de uitvaartleider, de bloemist, degene
die spreekt tijdens de dienst, degene die zingt en de
persoon die alles regelt. Je mag nog een keer iets
doen voor de overledene. Een laatste eerbetoon.

Ontwerpen
Een mooi gebaar.

Na het verlies van een dierbaar
persoon zou een passend
gedenkteken troost bieden. Uniek
en persoonlijk, net zoals hij of zij
was. Een gedenkteken dat het
karakter eer aan doet. Een bezoek
aan het graf is dan weer ‘even
samen zijn’. De uitdaging mag
duidelijk zijn; een goed beeld
krijgen van hoe de persoon was en
dit vervolgens vertalen op papier.
De steen krijgt dan een ziel en
begint te leven. Vormgeving,
kleuren, accessoires en persoonlijke
teksten. Alles doet er toe.
Maar vooral participatie en het
meedenken van de nabestaanden
maakt het persoonlijk.
Uiteindelijk is het papier vol. De
tekening af. Alle wensen en eisen
zitten succesvol in het monument
verwerkt. Een uniek gedenkteken
is ontstaan.
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Van Dam Natuursteen komt als laatste. Na die
moeilijke dagen, zodra de rust weer langzaam
terugkeert, schuiven we bij u aan tafel om eens
te praten over uw dierbare.
Tijdens het gesprek schrijven we enkele kernwoorden
op; ‘Liefdevol, sterk, hard gewerkt’ of ‘een klein
hart’, ‘dapper gestreden, zacht of puur natuur’.
Deze omschrijvingen vormen al de basis voor een
zeer persoonlijk grafmonument.

Ontmoet Ezra’s
broer en zwager op
pagina 67 en 77
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Ontwerpen

Uiteraard is een combinatie van
bovenstaande opties ook mogelijk.
U kunt de nummers van de
monumenten die u aanstaan
achterin deze brochure opsommen.
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Eigen monumenten

natuurlijk

algemene monumenten

Onderscheidend of simpel,
ruw en natuurlijk of juist strak.
Voor elk wat wils.

innovatie

Eigen monumenten

Zoals geen mens hetzelfde is, gaat
dit ook op voor een grafmonument.
Vooraf kunt u uzelf enkele vragen
stellen waardoor u al snel een
duidelijk beeld krijgt van uw eigen
wensen.
• Ruwe steen of hoogglans gepolijst
• Tuinvakje of afdekplaat
• Natuursteen of glas en metaal

ruwe monumenten
vanaf pagina 50

Alternatieve materialen
vanaf pagina 56
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algemene monumenten

De Heer is mijn Herder

Eigen monumenten

In de eeuwigheid verbonden
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algemene monumenten
Eigen monumenten
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Als u graag verse bloemen meeneemt naar het graf is een granieten vaas de
ideale oplossing. De vaas wordt vastgezet en bevat altijd een losse binnenvaas.
Dit geldt ook voor bronzen en aluminium vazen. Voor het planten van vaste
plantjes dient er vooraf een uitsparing in de betonnen fundatie worden gemaakt.
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algemene monumenten
Eigen monumenten

afbeeldingen

50 contourtekening

30

51 lasergravure

52 ets

Om het monument nog persoonlijker te maken, kunt u een afbeelding plaatsen. Veelal worden deze op het staande
gedeelte vereeuwigd. Zo blijft de afbeelding het langste mooi.

53 lasergravure

54 contourtekening

55 lasergravure

Een hobby, beroep of passie van de overledene kan worden weergegeven. Maar ook een portret, vakantiefoto of
symbolische- en geloofstekens vallen onder de mogelijkheden.
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algemene monumenten

‘ Een meter hoge uil
		 was geen probleem voor ze’
fam. Uijl, amersfoort
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RVS ACCESSOIRES
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BRONZEN ACCESSOIRES
35

algemene monumenten
Eigen monumenten

‘ Voor altijd in ons hart’
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Door hun ronde vormen en subtiele lijnen stralen hartmodellen warmte uit. Omvangen door een andere granietsoort,
of dankzij prikbewerkingen komt het hart goed tot uiting.
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algemene monumenten
Eigen monumenten
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Miljoenen jaren lang is natuursteen onderhevig aan continentale plaat verschuivingen, vulkaan uitbarstingen en
verstening van rivierbeddingen en gletsjers. Dit prachtig getekende, en eeuwenoude natuurproduct gebruiken we
fier om onze dierbare mee te herdenken. Het is met de loop van tijd onder langzame druk gevormd en gehard tot het
resultaat zoals het nu is. Een waardig materiaal om iemands levensloop op aarde mee te symboliseren.

39

Eigen monumenten
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“Er is niet genoeg ruimte op een grafmonument om de dierbare te omschrijven. Teveel herinneringen, te weinig plek.
Er is zoveel te zeggen, zoveel voorwerpen om bij de rustplek te leggen, maar het mag geen rommeltje worden”.
De wens is om alle emoties in eenvoudige vormgeving tot uiting te laten komen.
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Gelukkig blijkt tijdens een gesprek al snel dat vele woorden kunnen worden samengevat in een afbeelding,
een accessoires of in de vormgeving van het monument zelf. Kijk op pag. 64 voor een innovatieve manier om
nog meer herinneringen op een rustige manier te bundelen bij het graf.
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Herinneringen
van
jouen
NU
mij
...
voor
altijd
dichtbij

memory page
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Plaatsing
Plaatsing
Plaatsing doen wij altijd met de
grootste zorg. Als u het fijn vindt
kunt u bij plaatsing aanwezig zijn.
Soms kiest men ervoor om alleen
bij het laatste deel, het plaatsen van
het staande gedeelte, aanwezig te
zijn. Andere willen graag gebeld
worden zodra het af is. Dit is geheel
aan u. Als u wilt kunnen wij foto’s
maken van het hele plaatsings
proces. Sowieso ontvangt u na
afloop een mooie foto van het
eindresultaat.
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algemene monumenten
Eigen monumenten

RUWE MONUMENTEN
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Naast granieten zijn er ook deze leistenen, serpentijnen, gneisen, kwartsieten en basalten. Hun ruw en rotsachtig
uiterlijk gaat natuurlijkerwijs op in diens omgeving. Vaak voorzien van bronzen teksten, plaquettes of glasplaatjes
blijven deze gedenktekens net zolang mooi als een hoogglans granieten monument. Uiteraard blijven mossen en
groene aanslag eerder zitten op een ruw oppervlakte, maar dit hoort er een beetje bij.
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Bronzen accessoires
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Eigen monumenten

‘‘Een persoonlijk
accessoire brengt de
herinnering tot leven’
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algemene monumenten
Eigen monumenten

andere materialen
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Roestvast staal, aluminium, glas, en cortenstaal. Allen door de mens gemaakte producten. In plaats van eeuwenoude
historie, modern en nieuw ontdekte materie. Het geeft een monument een heel ander uiterlijk. De mogelijkheden bij
Van Dam Natuursteen zijn onbeperkt.
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‘In ons hart leef je voort’
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Eigen monumenten

algemene monumenten

Memory Page

Memory page
Een Memory Page is een persoonlijke
webpagina waar herinneringen van een
dierbaar persoon worden verzameld door
middel van tekst en foto. Nabestaanden
bepalen zelf de inhoud van hun eigen
Memory Page.
De Memory Page kan vervolgens bezocht
worden via de computer of via een
QR code. Deze code kan verwerkt worden
in graniet, glas of rvs en bij het graf
worden geplaatst. Een bezoeker aan de
rustplek op de begraafplaats kan de code
scannen met een smartphone of tablet
en krijgt de persoonlijke pagina direct te
zien. Op deze manier is er toegang tot
meerdere herinneringen die anders niet
bij het graf konden worden weergegeven.
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Met een gratis te downloaden
app; genaamd QR reader of
Qrafter kunt u deze code scannen.

Heeft u geen telefoon
met internet, surf dan
op uw computer naar
www.memorypage.nl
voor enkele voorbeelden.
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Memory Page
Een smartphone is een telefoon met
internetverbinding. In de Appstore
of Market kunt u gratis applicaties
downloaden om de unieke codes
te scannen.

109
ALUMINIUM +
CODE
¤ 65,- incl.

Als u een Memory Page hebt aangemaakt,
wilt u deze natuurlijk delen met uw familie
en vrienden. U kunt de code of link van de
Memory Page versturen via een mailing,
drukken in een bedankkaartje of delen op
social media.

110

GLAS + CODE +
RVS AFSTANDHOUDERS
¤ 85,- incl.

111
SOKKEL GRANIET + CODE
¤ 120,- Incl.

108
CODE IN MONUMENT
¤ 85,- Incl.
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Memory Page is een dusdanig nieuw product dat het nog in de ontwikkelingsfase zit. Constant worden de
mogelijkheden verbeterd en uitgebreid. Kijkt u dus regelmatig op www.memorypage.nl voor de laatste ontwikkelingen.
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algemene monumenten

Maurice A. van Dam

En vloerplaten

68

Zerken

Zerken

In de funeraire branche verstaan
we onder ‘zerk’, een liggende
(horizontale) grafsteen rustend op
een aflopende roef. Hierdoor loopt
de zerk schuin af. Dit bevorderd het
leesgemak en afwatering. De roef
kan worden gemaakt van hetzelfde
materiaal als de zerk of van
gewapend beton. Liggende platen
zonder roef (en met een staand
gedeelte) worden vloerplaten
genoemd. Deze zijn qua dikte vaak
dunner dan een zerk.

Eigen monumenten

Tekst op het liggende gedeelte van
een zerk of vloerplaat wordt geboord
en gelijmd. Wanneer u kiest
voor een inwendige letter op een
horizontaal gedeelte, moet u rekening
houden dat hier water in zal blijven
staan. De verf zal hier niet goed tegen
kunnen en verdwijnen. Ook al is een
bronzen of aluminium letter in
aanschaf duurder dan een inwendige
letter, het is een goedbestede
investering. Verheven letters zijn
namelijk zeer onderhoudsvriendelijk.
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‘Met liefde denken wij aan haar’

Zerken

Eigen monumenten
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Import & Eigen fabricatie

Ruben J.H. van Impelen

Van Dam Natuursteen vindt het
belangrijk ook sneller te kunnen
leveren en het ambacht steenhouwen
niet te vervangen met alleen handel.
Daarom beschikken wij over een
eigen werkplaats, bemand door goed
opgeleid en vakkundig personeel.
Hierdoor kunnen wij, ongeacht uw
wensen, een gedenkteken binnen
enkele weken zelf fabriceren en
plaatsen voor een belangrijke datum
zoals een verjaardag, sterftedatum,
Aller Zielen of Kerstmis.

Import & eigen fabricatie
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Ook al wordt natuursteen gewonnen
in alle delen van de wereld, de
grootste fabrikanten bevinden zich
in Azië. Alle blokken natuursteen
worden naar India en China
verscheept om daar te worden
gezaagd en gepolijst. Vervolgens
wordt het bewerkte materiaal goed
verpakt en wederom per schip op
transport gezet. Hierdoor heeft een
gemiddelde grafmonument enkele
maanden levertijd.
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Ook al is uw dierbare gecremeerd,
de ervaring leert dat de behoefte
om zijn of haar overblijfselen een
plek te geven blijft. Een centraal
punt, als een urnenmuur of
columbarium op een begraafplaats
is hiervoor uitermate geschikt.
Op een dergelijke plek is toch
nog ruimte om iets persoonlijks te
creëren, ook al is de ruimte vaak
niet groter dan 50x50 centimeter.

Op enkele begraafplaatsen in
Nederland zijn de urnenmuren
en columbaria al voorzien van
granieten tegels. Veelal in dezelfde
kleur en maatvoering om eenheid
en rust te creëren. U hoeft ons dan
slechts de tekst en eventuele
afbeeldingen door te geven en
wij regelen de rest.

algemene monumenten

urnen tegels

Eigen monumenten

urnen monumenten
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Urnen monumenten
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Urnen
147

Eigen monumenten

De Rondedans
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Zerken

Graankorrel

Samenkomst
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Urnen monumenten

Deja Vu
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Bloei
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Bloesem
82

Metamorfose
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Urnen Steen
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Riet
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Wedergeboorte
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BRONS
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GRANIET
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Brons
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MESSING
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MESSING

GLAS
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glas
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glas
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glas
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GRANIET
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keramiek
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glas

Urnen monumenten

Zerken

MARMER
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keramiek

keramiek
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