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Monumenten met een ziel
Een persoonlijk grafmonument, een symbool als blijvende herinnering, wie wil dat nu
niet. Ieder mens is uniek, waarom zou zijn grafmonument of urn dat dan niet zijn?
Wordt het een monument van hout, natuursteen, brons, roestvrij staal, glas of een
combinatie daarvan?

B

eeldhouwer Nadia Gonegaï
raakte na de dood van een
vriendin ervan doordrongen
hoe belangrijk een persoonlijk grafmonument kan zijn. Ze is zich sindsdien gaan toeleggen op het ontwerpen
en creëren van emotionele monumenten. “Ik maak een monument waarin
de nabestaanden hun overleden geliefde herkennen. Het verdriet kan ik
niet wegnemen, wel de herinnering
tastbaar maken.” Met een voorliefde
voor brons, maakt ze sculpturen aan de
hand van verhalen van nabestaanden.
“Dat zijn intensieve en soms intieme
gesprekken. De meest dierbare herinneringen worden me toevertrouwd.”
Zwevende platen
Sinds een paar jaar kan ook gekozen
worden voor een glazen monument.
Hierin zijn tal van variaties mogelijk.
Bijvoorbeeld glas met een foto erin gelaserd of een combinatie met andere
materialen, zoals een glasplaat in een
stenen zuil zodat de herdenkingsplaat

‘zweeft’. De glasplaat kan strak zijn,
golvend of met brokkelranden. Het
kan een eigen ontwerp zijn of door een
kunstenaar gemaakt. Met een tekst,
foto of afbeelding. Marco van der
Vooren, eigenaar van Van der Vooren
Glasprodukten: “Een glasmonument
is een nagedachtenis in kunstvorm:
helder en solide. Er is meer mogelijk
in kleur en vorm dan met steen. Mensen willen toch wat minder zware en
grauwe monumenten. Iets moois, een
kunstwerkje, zeker op kindergrafjes.”
Natuursteen
Wie een natuurstenen monument wil,
kan kiezen uit bijvoorbeeld graniet,
leisteen of marmer. Graniet is er in vele
kleuren, leisteen in donkere kleuren en
marmer in wit of grijs en soms in rood
of roze. Graniet is de meest onderhoudsvriendelijke steensoort. Natuurstenen monumenten komen ook in alle
vormen en maten voor. Niet alle afmetingen en vormen zijn overigens op iedere begraafplaats toegestaan. Elke be-

graafplaats
heeft
zijn
eigen
voorschriften. Het is verstandig eerst
te informeren naar de regels en eventuele kosten voor het plaatsen van een
gedenkteken. De tendens is wel dat
begraafplaatsen de regels versoepelen.
Staal of hout
Roestvrij staal heeft over het algemeen
een strakke en moderne uitstraling.
Dit materiaal is geschikt voor mensen
die een dergelijke sfeer met het monument willen uitdrukken. Het staal kan
ook in minder strakke vormen worden
gemaakt. Roestvrij staal is goed te
combineren met andere materialen.
Hout onderscheidt zich van andere
materialen door een warme en natuurlijke uitstraling. Ieder houtsoort is weer
anders. Er kan ook gekozen worden
voor duurzame houtsoorten. Het houten monument kan met (milieuvriendelijke) olie of beits worden onderhouden, maar het gewoon laten verweren
kan natuurlijk ook.

Eenvoudig. Of juist niet.
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OHRA Uitvaartverzekering.

Als ik deze verzekering vóór 30 juni 2007
afsluit, ontvang ik gratis het boek ‘FC Dood’
van Bart Chabot ter waarde van € 19,90
(Kijk op www.ohra.nl/uitvaart voor de
actievoorwaarden).
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U bepaalt het met de OHRA Uitvaartverzekering.
OHRA heeft de ideale uitvaartverzekering voor u.
Voor een voordelige premie verzekert u het benodigde bedrag voor uw uitvaart. Hoe uw uitvaart
er precies uit gaat zien, bepaalt u zelf. Dat kunt u nu
doen, en eventueel later aanpassen. Want OHRA
weet dat uw persoonlijke wensen altijd nog kunnen
veranderen.

Drie voordelen
• Vrijheid. U bepaalt zelf het verzekerde bedrag.
Met dit bedrag kunnen uw nabestaanden de
uitvaart volgens uw eigen wensen verzorgen.
• Flexibel. Wijzigen uw wensen? Dan past u het
verzekerde bedrag tussentijds aan!
• Voordeel. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u
geen premie!

Verzekerd kapitaal

€ 3.500,-

€ 6.000,-

Anders, nl €
Partner meeverzekeren

€ 8.500,-

(max. € 15.000,-)
Ja

Nee

Geboortedatum partner
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V

Aantal te verzekeren kinderen
Geboortedatum kinderen (kinderen tot 18 jaar gratis)

2007001367

Verstuur de ingevulde bon in een envelop naar:
OHRA, Antwoordnummer 3346, 6800 ZC Arnhem
(postzegel niet nodig)
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www.ohra.nl/uitvaart - 026 400 40 40

