Stichting Begraafplaats Fangmanweg Oosterbeek
JAARVERSLAG 2003.
Het afgelopen jaar is voor de begraafplaats een belangrijk jaar geweest. Na jaren in de
vergetelheid te hebben verkeerd, zijn er veel positieve berichten te melden.

Financiën
Door een besluit van de gemeente Renkum komt er gedurende vijf jaren een bedrag van
Euro15.000 beschikbaar om achterstallig onderhoud weg te werken. In 2003 is de eerste
som besteed. De Stichting Begraafplaats Fangmanweg heeft in het najaar een bescheiden
sponsoractie gehouden met een opbrengst van Euro 3150,--. In de nabije toekomst gaat de
stichting een donateuractie houden.
Beide bedragen vormen de basis voor de uitvoering van een meerjarenplan om de
begraafplaats voor verder verval te behoeden.

Wat is er in 2003 gebeurd?
Het baarhuisje is van buiten geheel opgeknapt: oude verflagen zijn verwijderd, het stucwerk
is bijgewerkt en het geheel is opnieuw geschilderd. Met de nieuwe deurknoppen is het huisje
een prachtig rijksmonument geworden. Over het gebruik van het gebouwtje wordt nog
nagedacht. Deze opknapbeurt is gefinancierd uit rijksmiddelen.
Rondom de begraafplaats is een groenstrook van 3 meter aangelegd, afgezet met
haagbeuk. Aanwonenden kunnen de rest van de grond verwerven. Daarmee is een eind
gekomen aan een rommelige situatie aan de achterkant van de begraafplaats.
18 Meter van de achtermuur is gesloopt, opnieuw opgetrokken in passende stenen. Het
smeedijzeren hekwerk op de muur is gerestaureerd en verder nagezien.
Tijdens de boekenweek, met als thema de dood, is door de bibliotheek een bijeenkomst
georganiseerd, waarbij een gedicht werd gelezen op het graf van Van Lennep. Er zijn
bloemen gelegd bij het graf van Augusta de Wit.
Op de Open Monumentendag is door burgermeester Bruinooge een prachtig formatiebord
onthuld dat de Vereniging Vijf Dorpen in het Groen, bij gelegenheid van haar jubileum, heeft
geschonken.
Naast het gewone onderhoud van de paden en de beukhaag door de gemeente Renkum,
heeft in het najaar een werkgroep van het IVN opslag van braam, hulst, klimop en
cotoneaster verwijderd.
In de loop van het jaar zijn verschillende grafmonumenten gerestaureerd.
Een voorbeeld: het monument van Grietje van Zoelen -T.Gazenbeek, een zuil op sokkel, die
op instorten stond, is rechtgezet en aangesmeerd. De marmeren platen zijn weer bevestigd
en bedreigende struiken zijn verwijderd.
Van drie grafmonumenten zijn afgebroken delen weer bevestigd. Bij twee monumenten zijn
grote breuken hersteld door de grafsteen op een betonnen plaat te leggen en daarna te
lijmen. Bij scheefstaande monumenten, die een bedreiging vormden voor de andere, is de
steen weer rechtgezet. Bij vijf monumenten is de losse steen op de sokkel vastgezet. De
zijkanten van veel monumenten, waardoor men soms naar binnen kon kijken, zijn weer
aangesmeerd.
Een bijzonderheid van de begraafplaats zijn de vele hekjes rondom de graven. Ze zijn vaak
sierlijk gevormd, maar in de loop van de tijd hebben ze veel geleden. Ze vergen veel
deskundig herstelwerk. Bij een aantal graven, waarvan de losse delen nog aanwezig waren,
is het hekwerk weer hersteld.
De Stichting werkt nauw samen met de gemeente Renkum. Er worden voorstellen gedaan
aan de gemeente, die eigenaar en belangrijkste financier is. In overleg met de Stichting
worden opdrachten verstrekt aan plaatselijke bedrijven. De middelen van de Stichting
vormen een aanvulling op de gemeentelijke bijdrage. Zo is een deel van de restauratie van
de achtermuur betaald door sponsors die door de Stichting zijn benaderd.
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