Stichting Begraafplaats Fangmanweg Oosterbeek
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NIEUWSBRIEF 1 VOORJAAR 2006,
Geachte donateurs, vrijwilligers, sponsoren,
Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de belangrijkste
gebeurtenissen in 2005 en de plannen voor 2006 voor de begraafplaats. We willen u
ook inzicht geven in de financiële gang van zaken binnen onze stichting.
2005
Restauratie van het grafmonument van Jan van ’s Gravenweert.
Het afgelopen jaar stond in het teken van de restauratie van het grafmonument van Jan
van ’s Gravenweert. Het is een rijksmonument en de kosten waren hoog, dus niet een
klusje dat je zomaar even laat doen. Er zijn de nodige vergunningen aangevraagd,
offertes gevraagd en sponsoren gezocht. Alles verliep zeer voorspoedig en in het
voorjaar kon de gemeente, als eigenaar, de opdrachten geven. Na de bouwvakvakantie
is gestart met de werkzaamheden. Eerst het vakkundig uit elkaar halen van het
gietijzeren monument door de gespecialiseerde smederij Oldenhave uit Vorden.
Vervolgens het leggen van de fundering en opmetselen van enkele lagen door de firma
Van Veelen/Goossens. Daarna het plaatsen van het gerestaureerde hek door smederij
Sven. Een mooi moment was het terugplaatsen van het geheel opgeknapte monument,
waar het uiteindelijk om ging. Tenslotte werden de ornamenten in de oorspronkelijke
kleuren geschilderd.
Open Dag, aanbieding van het monument.
Op 9 oktober werd een Open Dag gehouden, waarbij het monument aan de gemeente
werd gepresenteerd. De wethouder, mevr.Ravestein legde, onder grote publieke
belangstelling, een fraai boeket herfstbloemen op het graf. In het baarhuisje was een
tentoonstelling ingericht over de restauratie. Het topstuk kwam uit onverwachte hoek:
mevr. Dora Westgeest uit Bellingwolde was speciaal gekomen met een aquarel van Van
’s Gravenweert met een lint en munt en aan de achterkant een opdracht aan Jacobus de
Graaff.
Overige werkzaamheden.
Het afgelopen jaar zijn drie grafstenen opgeknapt. Verder is wat hekwerk gelast en zijn
grafnummers hersteld. Vier keer is een groep van gemiddeld tien vrijwilligers aan het
werk geweest op de begraafplaats. Er is gesnoeid, boom- en struikopslag en onkruid
zijn verwijderd, het baarhuisje is vanbuiten schoongemaakt en er is grond opgebracht.
De begraafplaats kreeg zo een verzorgd aanzien. Wij willen de vrijwilligers hartelijk
bedanken voor hun enthousiaste inzet.
Financiën.
De restauratie is voor 85% betaald door de gemeente Renkum. De rest is van
sponsoren ontvangen: Rabobank-stimuleringsfonds, OGO, Prins Bernhard Cultuurfonds,
DVR Stichting.

De opbrengsten van de donateurs vertonen een dalende lijn. Dit jaar waren die ruim
Euro 1000,--. De stichting beschikt nu over een bescheiden vermogen, dat moet worden
gebruikt als na 2007 de subsidie van de gemeente op zal houden.
Plannen voor 2006
Jubileum
Op 29 april 1856 werd Gerrit Jan van der Kolk, oud 59 jaar, begraven op de
begraafplaats aan de huidige Fangmanweg. Dat was een historische gebeurtenis, want
het was de eerste begrafenis die op de toen nieuwe begraafplaats plaatsvond. Dat is
150 jaar geleden. We willen proberen met een serie artikeltjes in de plaatselijke pers
aandacht voor de begraafplaats te trekken.
Monument van Jacob van Lennep.
Op dit moment loopt de aanvraag van een vergunning voor de restauratie van het
grafmonument van Jacob van Lennep, ook een rijksmonument. De bedoeling is om het
hek helemaal te voorzien van een nieuwe fundering en opgemetselde steenlagen. Via
een speciale brugconstructie wordt er vervolgens het gerestaureerde hek opgezet. Er
moet hierbij rekening worden gehouden met de wortels van de monumentale beuk, vlak
achter het monument. Het monument zelf wordt schoongemaakt. De zwarte verfresten
verwijderd en de opvallende reparaties van oorlogsschade worden wat minder
opvallend. Een kopie van de zwaan wordt vervaardigd. In het gemeentehuis staat een
kopie in brons van de buste. Mocht er onverhoopt iets met het monument gebeuren, dan
kan met de kopieën verantwoord worden gerestaureerd. Er zal ook een nieuwe
winterbescherming rond het monument moeten komen, liefst een, waarbij het monument
te zien zal blijven.
Het werk gaat flink wat kosten. Het verwerven van sponsorgelden verloopt voorspoedig,
maar de toegezegde bedragen zijn lang niet voldoende. De gemeente zal het tekort
aanvullen.
Presentatie van het monument.
De presentatie van het gerestaureerde monument, waarschijnlijk op 24 september, zal
niet ongemerkt voorbij gaan. Er wordt gedacht aan een tentoonstelling in de bibliotheek,
aan een of meer lezingen over Van Lennep en zijn tijd, en een passende onthulling van
het monument door een literaire persoonlijkheid en/of de familie Van Lennep.
Overige activiteiten.
Intussen gaat het gewone werk door: er zijn drie werkochtenden voor vrijwilligers
gepland. Verder zal er een Open Dag zijn, met de mogelijkheid om de registers te
raadplegen. Waarschijnlijk zal de begraafplaats ook “open” zijn op de Nationale
Parkendag op 28 mei, in combinatie met Bato‘swijk en de Zomp. Deze wordt
georganiseerd door de ANWB, samen met de gemeente.
Fianciën.
Bij deze nieuwsbrief vindt u, traditiegetrouw een acceptgiro. We hopen dat u in dit
jubileumjaar de werkzaamheden tot behoud van de begraafplaats extra wilt steunen.
De begraafplaats is een hooggewaardeerd cultureel erfgoed in Oosterbeek en een
belangrijke plaats voor de nabestaanden van hen die er in de loop van de afgelopen
anderhalve eeuw begraven zijn. De begraafplaats is het waard!
De begraafplaats is altijd open. Nadere informatie is bij de bestuursleden van de
stichting te verkrijgen.

