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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2005 
 
Open Dag 17 oktober 2004. 
Begin oktober van het vorig jaar hebben we u op de hoogte gebracht van de 
activiteiten die onze stichting in 2004 heeft ontwikkeld. In dezelfde brief is een Open 
dag aangekondigd. Op die 17e oktober hebben we veel belangstellenden mogen 
ontvangen, die de nieuwe banken konden bewonderen en die zich, aan de hand van 
een beschreven rondleiding, konden verdiepen in de bijzondere grafmonumenten op 
de Oude Begraafplaats.  
 
Werkzaamheden in de afgelopen winter. 
In de wintertijd kan er uiteraard niet veel worden gedaan. Toch hebben we de firma 
Meijer Natuursteen nog een aantal reparaties kunnen laten verrichten. De 
belangrijkste daarvan was de restauratie van het graf A214 van J.T.D. Utermark 
(1885) en Klaas de Wit (1893). Hier is een betonnen plaat onder de verzakte zerk 
geplaatst. Het hek aan de voorkant van het graf is van een fundering voorzien, met 
nieuwe hardstenen blokjes en opnieuw gesteld. De gietijzeren hoekpaal moet nog 
worden bevestigd. In totaal zijn er zeven monumenten opgeknapt. 
 
Restauratie grafmonument Jan van ‘s Gravenweert 
Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt met de voorbereidingen voor de restauratie 
van het grafmonument van Jan van ’s Gravenweert, een rijksmonument. Het ligt 
naast het monument van Jacob van Lennep.  Alle procedures zijn doorlopen, de 
gemeente heeft een vergunning verstrekt en naar verwachting zal in mei begonnen 
worden met de werkzaamheden. Het hekwerk zal worden verwijderd, ontroest en 
geschilderd. Ontbrekende delen van het hek, eikels en punten worden bijgemaakt. 
Tegelijkertijd wordt er een betonnen fundering onder het metselwerk van het hek 
gelegd, waarna er nieuwe steenlagen worden opgebracht. Het smeedijzeren 
monument wordt gedemonteerd, schoongemaakt, en geschilderd door een 
gekwalificeerd bedrijf. Ontbrekende delen worden bijgemaakt. Onder het monument 
komt een betonnen fundering, zodat verzakken wordt tegengegaan. De eerste tijd zal 
het monument er wat nieuw uitzien, maar ons is verzekerd dat het na een paar jaren 
weer het aanzien krijgt van een oud monument. Op deze wijze hopen we het 
monument voor de komende vijftig jaar te behouden. De meeste werkzaamheden 
worden door een plaatselijke aannemer en smid uitgevoerd. Waar het specialistisch 
werk betreft is een gerenommeerd restauratiebedrijf ingeschakeld. Als de restauratie 
gaande is moet u maar eens komen kijken. Bij de oplevering zullen we zorgen voor 
een feestelijk tintje. Mocht u meer informatie willen over het monument of over Van ’s 
Gravenweert dan kunt u contact opnemen met ons. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Financiering van de restauratie 
De gemeente Renkum zal voor Euro 15.000 bijgedragen in de kosten. Er is verder 
een donatie van Euro 500 ontvangen en uit de middelen van de Stichting wordt 1000 
Euro bijgelegd. Daarmee ontbreken nog ruim 7000 Euro. Bij verschillende culturele 
fondsen is subsidie aangevraagd, maar toezeggingen zijn tot op dit moment nog niet 
binnen. We hebben zojuist een toezegging van Euro 2000,-- ontvangen van het 
Rabo Stimuleringsfonds. 
 
Financiën 
Omdat de gemeentelijke bijdrage dit jaar geheel wordt besteed aan de restauratie 
van het grafmonument van Van ’s Gravenweert, zullen wij onze kas aanspreken voor 
kleinere maar belangrijke en urgente restauraties. Via deze brief vragen we u, door 
middel van bijgevoegde acceptgiro, ons hierbij te helpen. 
 
Werkochtenden 
Op 21 april  zal er een werkochtend voor vrijwilligers worden georganiseerd. Er is 
veel te doen: de banken zullen worden geplaatst, er zal op vele plaatsen grond 
worden gestort, zerken zullen worden schoongemaakt en opslag van bomen en 
struiken en ander ongewenst groen zal worden verwijderd of gesnoeid. Als u in de 
gelegenheid bent om te helpen, dan bent u welkom. We beginnen om 9.00 uur en 
werken tot ongeveer 12.30 uur door. Deze  werkochtenden zullen nog worden 
herhaald op 9 juni, 28 juli en 9 september. 
 
Open Dag 
Op 19 juni zullen we een Open Dag organiseren, waarbij van 12.00 tot 16.00 uur de 
bestuursleden van de stichting aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden. U 
kunt dan (hopelijk) het gerestaureerde monument bekijken en de nieuwe banken 
bewonderen en uitproberen. De registers zullen dan ter inzage liggen, er zullen foto’s 
van de restauratie te zien zijn en er zal een rondwandeling worden georganiseerd. 
 
Maaibeheer 
De gemeente Renkum laat het onderhoud van de beukhaag en het maaien door 
derden uitvoeren. We zullen proberen, in overleg met de gemeente, als proef, het 
maaien te beperken tot twee keer per jaar, zodat bloemen en wilde planten meer 
gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen. Het kan betekenen dat het proefstuk er zo 
nu en dan wat “wilder” uit zal  
 
 
 
We hopen op uw ondersteuning en belangstelling, ook in 2005. 
 
Th.Vermeulen, secretaris. 


