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De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk is opgericht op 16 april 2012. Doel van de 

Stichting is het behouden en restaureren van de Joodse Begraafplaats, gelegen aan de 

Hondsbergselaan (ongenummerd) te Oisterwijk.   

Uit de statuten: De stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van de instandhouding van de 

Israelietische begraafplaats te Oisterwijk in verband met de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats met 

inachtneming van de voorschriften van de Joodse Codex zoals deze wordt gehanteerd en uitgelegd door het 

Opperrabbinaat voor Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te 

verwezenlijken door het (doen) onderhouden en restaureren van de Joodse begraafplaats te Oisterwijk en het 

daartoe verwerven van (financiële) middelen.  

De begraafplaats  betreft een Rijksmonument nr. 46806.  De Stichting is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel nr. 55119271. Rabobankrekening  NL35RABO0144019302.  

Het bestuur bestaat uit K. Welmers voorzitter; Dr. Ir. J. Germans secretaris; Mr. J. A. D. M. 

Vrijdag penningmeester; Mevr. M. Wagenaar-van Oss, de heren R. E. Vis, P. H. J. v.d. Plas, 

F.J.W.M. Tabbers, leden. 

Algemeen 

Het voltallig bestuur vergaderde op 12 maart 2013 en lopende het jaar een aantal malen in 

verschillende kleinere samenstellingen. 

Besloten is de restauratie in fasen uit te voeren te beginnen met het rooien van de bomen die 

een bedreiging vormen voor de muur, vervolgens het restaureren van het metaheerhuisje en 

daarna de omheiningsmuur. Tot slot wordt het gehele terrein op orde gebracht.  

Voor de aanbestedingen van werkzaamheden is de volgende procedure afgesproken. Zo 

mogelijk worden steeds 3 offertes gevraagd. Optreden als opdrachtnemer en het zijn van 

bestuurslid is onverenigbaar. Het dagelijks bestuur beslist over de aanbesteding.  

De vereiste omgevingsvergunning is aangevraagd en door de gemeente Oisterwijk verstrekt. 

 



Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oisterwijk heeft per brief van 

25 april 2013 laten weten de werkzaamheden van de Stichting zeer te waarderen en zij 

onderschrijven het belang van het Behoud van de Joodse begraafplaats als onderdeel van het 

cultureel erfgoed van Oisterwijk.  

 

Restauratie activiteiten 

Door de Monumentenwacht Noord Brabant is in maart 2013 een inspectie uitgevoerd. Het 

inspectierapport bevat een groot aantal aanbevelingen die uitgevoerd dienen te worden om 

de begraafplaats in stand te houden.  

Door makelaar/taxateur Honders/Alting is de herbouwwaarde van de begraafplaats getaxeerd 

op € 800.000,= . Onder andere nodig voor aanvraag Rijkssubsidie. 

Er zijn 3 offertes uitgebracht voor het restaureren van het metaheerhuisje en de 

omheiningsmuur. Twee daarvan zijn gespecificeerd.  

Voor het kappen van de bomen zijn twee offertes uitgebracht. In maart zijn in een brede 

strook van 5 ȧ 6 meter rondom de begraafplaats alle bomen gekapt. De bomen vormden een 

directe bedreiging voor de omheiningsmuur. Tevens zijn een aantal bomen gekapt op de 

begraafplaats zelf die een aantal graven bedreigden.  

 

Verwerven van financiële middelen 

In 2013 is Rijkssubsidie aangevraagd. Helaas is de subsidie niet toegekend. De pot was leeg. 

Positief punt is wel dat de aanvraag is erkend en dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

de subsidiabele kosten heeft vastgesteld op € 135.005,73  

De gemeente Oisterwijk verstrekt geen subsidie voor Rijksmonumenten. Wel heeft zij de 

verschuldigde legeskosten ten bedragen van € 1722,= kwijtgescholden.  

Vijf Fondsen/Stichtingen hebben bedragen van € 10.000,=;  € 9595,=; 5000,=; 1000, en 1000,= 

beschikbaar gesteld.  

Particuliere bijdragen/donateurs/sponsors stelden € 4950,= beschikbaar.   

 

Rondleidingen over de Joodse begraafplaats hebben tot nu toe ruim € 2000,= opgebracht.  

 

Zes Stichtingen/Fondsen hebben onze aanvraag nog in behandeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activiteiten 

 

De Stichting organiseert in samenwerking met de Stadsgidsen Oisterwijk en de plaatselijke VVV 

rondleidingen over de begraafplaats. In het metaheerhuis worden de gebruiken en rituelen 

uitgelegd van een joodse uitvaart. Aan de hand van de vele graven wordt uitleg gegeven over 

de vestiging van Joden in Oisterwijk vanaf ongeveer 1740 en van de komst van de eerste 

opperrabijn naar Brabant in 1756. In het verslagjaar zijn ruim 250 mensen rondgeleid over de 

Joodse begraafplaats.  

 

De Stichting participeert in het project Heilige Huisjes van de basisscholen in Oisterwijk en 

Moergestel. Scholen kunnen een rondleiding krijgen over de begraafplaats.  

 

Aan de middelbare scholen in Oisterwijk (en omgeving) biedt de Stichting de mogelijkheid voor 

scholieren in het kader van diverse projecten de begraafplaats te bezoeken waarbij uitleg 

wordt gegeven door een deskundige gids.  

 

In het verslagjaar is een begin gemaakt met de website van de Stichting . www.jb-oisterwijk.nl    

 

 

Oisterwijk, 1 februari 2014 

 

 

K. Welmers   (voorzitter)     J. Germans (secretaris) 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift, 

 

 
 

K. Welmers 

 


