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SSttiicchhttiinngg  BBeeggrraaaaffppllaaaattss  FFaannggmmaannwweegg  OOoosstteerrbbeeeekk  
Secretariaat: Richtersweg 238, 6865 GP Doorwerth 

Tel/fax: 026-3332029 
 

Doorwerth, 21 maart 2001 

 

Geachte donatrice/donateur, 

 

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte 

brengen van de actuele stand van zaken wat betreft onze stichting en 

de oude begraafplaats aan de Fangmanweg. 

 

In de afgelopen zes maanden hebben we nabestaanden en/of rechthebbenden van wie we het 

adres hebben kunnen vinden, aangeschreven met het verzoek de stichting te steunen in het 

streven het kerkhof in zijn huidige staat te behouden en waar nodig te conserveren en/of 

restaureren. 

Er zijn 100 namen en adressen uit het grafruimteboek van de gemeente Renkum 

overgenomen. Deze waren voor het laatst in 1983 gecontroleerd, en wij hebben er maar 26 

kunnen achterhalen die nog actueel zijn. 

De reacties op onze brief zijn tot nu toe zeer positief. Dit blijkt ook uit de financiële steun aan 

de stichting. Door 16 donateurs is tot nu toe een bedrag van f 1.955,-- gestort. Wij stellen hun 

steun aan ons zeer op prijs.  

Uiteraard zijn wij ook op zoek naar adressen van de overige rechthebbenden of nabestaanden. 

Via de desbetreffende gemeenten proberen we met hulp van oude, vervallen adressen achter 

de huidige verblijfplaats van die mensen te komen. Dat dit veel tijd kost, kunt u zich 

voorstellen. 

 

Als u personen kent die op de een of andere manier betrokken zijn of zich betrokken voelen 

bij Oosterbeeks oudste begraafplaats, dan verzoeken wij u dat aan ons door te geven. 

 

De Renkumse wethouder Kroese, destijds onder meer belast met monumentenzaken, heeft in 

juli 2000 een bezoek gebracht aan het kerkhof. Hierna heeft hij (in de Arnhemse Courant) 

gezegd dat de gemeente geld beschikbaar moest stellen om de begraafplaats te behouden. De 

heer Kroese heeft echter in september vorig jaar zijn functie neergelegd. Hoe zijn opvolger de 

heer Goossens dit verder gaat behandelen, weten we nog niet. Maar binnenkort zullen wij 

contact met hem opnemen om een en ander te bespreken. 

 

Op de begraafplaats zijn kort geleden een andere zerk en een nieuwe grafbedekking 

aangebracht, waarvan wij vinden dat die niet past bij de overige grafmonumenten. Daar komt 

bij dat volgens ons de gevolgde procedure in strijd is met de geldende 

monumentenverordening. Wij hebben hier bezwaar tegen gemaakt bij de gemeente. Het 

kerkhof is in zijn geheel in 1983 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Voor alles 

wat op de begraafplaats gebeurt, gelden daarom speciale regels, waar niet alleen bezoekers, 

nabestaanden en rechthebbenden maar ook de gemeente zich aan moet houden. 

 

Wij hebben een gerenommeerd en gespecialiseerd bedrijf gevraagd een offerte te maken voor 

de restauratie van enkele van de meest vervallen grafmonumenten. Zodra wij financieel een 

en ander op een rijtje hebben gezet, kunnen we een begroting maken. Vervolgens zullen we 
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de verdere gang van zaken bespreken met de gemeente en de betrokken rechthebbenden om te 

kijken of het werk kan worden uitgevoerd. 

 

Op donderdag 29 maart a.s. organiseert de Stichting voor Heemkunde in de gemeente 

Renkum een lezing over Begraven door de eeuwen heen. 

De dialezing zal gaan over de studie van de heer Vlaanderen over de manier waarop door de 

eeuwen heen werd begraven en hoe dat zich verhoudt tot de manier waarop dat heden gebeurt. 

Hij besteed aandacht aan begraafplaatsen als cultureel bezit en in het bijzonder aan de Oude 

Begraafplaats aan de Fangmanweg te Oosterbeek. De spreker heeft door zijn studie veel  

materiaal verzameld rond het onderwerp begraven en zal met zijn dia’s veel interessants en 

moois laten zien over dit onderwerp. 

De heer Vlaanderen is 37 jaar beheerder geweest van begraafplaatsen in Amsterdam en 

Zwolle en hij is nu regiocoördinator van de Vereniging tot herstel van zorg rond dood en 

rustplaats De Terebinth. De Terebinth stelt zich tot doel begraafplaatsen en kerkhoven te 

behouden voor het nageslacht in verband met de cultuurhistorische waarde van deze 

rustplaatsen. Veel mensen zoeken naar hun voorouders om hun familiegeschiedenis op papier 

te zetten. Alleen al om die reden is het belangrijk dat begraafplaatsen niet worden geruimd. 

Ook zijn vaak bijzondere grafmonumenten en graftekens met de nodige symboliek op 

begraafplaatsen te vinden. 

 

De dialezing wordt gehouden in de grote zaal van Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51 in 

Oosterbeek. De lezing begint om 20.00 uur. 

 

Wij doen ons uiterste best om het voor elkaar te krijgen om op die avond onze stichting te 

kunnen promoten. We willen een stand inrichten met foto’s en folders en dergelijke. 

Bovendien zullen onze drie bestuursleden, Jan Hofstede, Iek Risseeuw en ondergetekende, 

aanwezig zijn. U bent uiteraard van harte welkom. Als u donateur van Heemkunde bent, mag 

u voor niets naar binnen. In het andere geval wordt van u verwacht dat u bij de entree f 5,-- 

betaalt. 

Wij hopen u op die avond te mogen begroeten! 

 

Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. 

 

 

Tini Wijnstekers (secretaresse)  

 

 

 

 

 

 


