Beleidsplan 2017 - 2022
De stichting tracht haar doelstelling onder te verwezenlijken door het plegen van
onderhoud dat aanvullend is op het onderhoud dat door de eigenaar, de gemeente Tiel,
wordt uitgevoerd. Deze aanvulling betreft met name het onderhoud (vooral mos- en
onkruidvrij maken) van grafmonumenten en graven, het waar mogelijk herstellen van
grafmonumenten en graven, het open stellen van de begraafplaats voor bezoekers, het
organiseren van open dagen en rondleidingen en andere binnen het kader van het
rijksmonument passende activiteiten.
Daarnaast wordt er gewerkt aan het op de website plaatsen van foto’s van
grafmonumenten en graven inclusief het daaraan koppelen van gegevens met zo
mogelijk foto’s van personen die daar begraven liggen.
In 2015 is door de gemeente Tiel, eigenaar van de begraafplaats Ter Navolging, weer in
gebruik genomen als ‘actieve begraafplaats’. Dat inclusief de uitgifte van nieuwe
(urnen)graven en het bestemmen van het zuidelijke deel dat in de jaren ’70 van de
vorige eeuw bovengronds vrijwel geheel is geruimd. De stichting is toen actief betrokken
bij de keuze van een monument op dat deel. Dat werd, met unanieme ondersteuning van
het stichtingsbestuur, het monument ‘Via Nominum’ van de Tielse kunstenaar Michiel van
Luijn.
In 2015 werd door de gemeenteraad een verwant deel van het Jaarrekeningoverschot
2014, ruim € 25.000, in de vorm van subsidie verstrekt aan de stichting. Dat voor het
herstel van de ruim 200 monumenten die daar medio 2015 op wachtten.
Op basis van deze financiële middelen kon de uitvoering van het door de gemeente
geaccordeerde ‘Herstelplan 2015 – 2025’ met grote voortvarendheid ter hand worden
genomen. Naast deze ruim € 25.000 kwamen ca. 15.000 beschikbaar vanuit fondsen en
particuliere giften. Niet in geld uit te drukken is de inzet van enkele tientallen vrijwilligers
en, last but zeker niet least, de sponsoring in tijd en goederen door professionals als ‘Van
Luijn Natuursteen’ van Michiel en Gerard van Luijn te Tiel, ‘De Steen’ van Joost van Luijn
te Deest, ‘Aanpak’ van Rob Herkströter te Kapel-Avezaath, Cees Pouw van Cees Pouw
Groenvoorziening en Septer Autoverhuur.
Buiten het seizoen, dat loopt van begin maart – 2 november, wordt door tal van
vrijwilligers gewerkt aan het verder documenteren van graven en personen die op de
begraafplaatsen begraven liggen. Deze documentatie wordt ontsloten via de website en,
tijdens het seizoen, door middel van een semipermanente tentoonstelling ‘Een gezicht
gegeven aan …….’ met de portretten met toelichting van meer dan 50 personen of
families.
Inmiddels zijn alle grafmonumenten gedocumenteerd. Dat inclusief een beschrijving van
de monumenten zelf, de actuele fysieke toestand en de behoefte aan onderhoud. Ook
deze informatie komt (en is voor een deel al) beschikbaar voor belangstellenden.
Tijdens Open Dagen, zoals de Week van de Begraafplaats, Open Monumentendag en
Burendag, worden rondleidingen verzorgd op zowel Ter Navolging als de Joodse
Begraafplaats als de Rooms-Katholieke Begraafplaats die alle op loopafstand van elkaar
liggen.
In het Metaheerhuisje op de Joodse begraafplaats is, in goed overleg met het Nederlands
Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), eigenaar van deze begraafplaats, een kleine
tentoonstelling ingericht over het Joodse leven in Tiel vanaf ca. 1800. Het is de opzet
deze tentoonstelling verder in te richten in de aanloop naar 2018, het haar waarin het
150 jaar geleden is dat de uitbreiding van de Joodse begraafplaats tot stand kwam.
Dat is overigens ook het jaar waarin de stichting haar 4e Lustrum viert.
Voor de jaren 2017 – 2022 staat het herstel van ca. 180 grafmonumenten op het
programma waarvan in totaal ca. 100 in de jaren 2017 en 2018. Na het gereedkomen
van deze tranches zijn in ieder geval alle beeldbepalende monumenten in zoverre
hersteld dat zij de tand des tijds weer een decennium (of hopelijk langer) kunnen
weerstaan.

