
Seijst 2003. - Dl.33 BEGRAAFPLAATS FAMILIE NEPVEU - R.PM. RHOEN De particuliere begraafpiaats van defamiiie Nepveu op Dijnseiburg De meeste doden werden invroegere tijden bijna altijd inof om een kerk begraven ofop een begraafplaats buitende kom. Er zijn particulierengeweest die een eigen begraaf-plaats op een voor hen dierbareplaats hebben gesticht. R.P.M. RHOEN Het bekendste familiegraf in Neder-land is de grafkelder van de Oranjesin de Nieuwe Kerk in Delft. Dichter inde buurt op de Utrechtse Heuvelrugstaat in het park bij kasteel Doorn eenin 1942 gebouwd mausoleum, waarinde Duitse ex-keizer Wilhelm II ligt, enin Leersum staat de in 1818 gebouwdegraftombe van de familie Nellesteyn. De buitenplaats Dijnselburg. Uit: P.J. Lutgers, Gezigten in de Omstreken vanUtrecht, Loenen aan de Vecht 1869.                               collectie gemeentearchief zeist.











Seijst 2003. - Dl.33 BEGRAAFPLAATS FAMILIE NEPVEU - R.RM. RHOEN onheugelijke jaren in verwaarloosdeen onbeheerde staat verkeert', te ver-vangen door een weg van tenminstetien meter breedte met aan weerskan-ten een greppel. De breedte van hette berijden gedeelte van de nieuweweg werd hierbij bepaald op vier eneen halve meter. Bij de aanleg vande Amersfoortseweg in 1653 waren deaanliggende percelen in vakken ver-deeld, die van elkaar werden geschei-den door een steeg. Het gebied waarde in 1857 nog naamloze steeg lag, was'woest en heuvelachtig'. Later kreegdeze weg de naam van Panweg. DePanweg werd ook wel 'Laantje van halfacht' genoemd, naar een huis aan hetbegin van de weg bij de Amersfoortse-weg. Een andere naam was Dodeweg.Die betekenis moge in verband met deaanwezigheid van de grafkelder dui-delijk zijn. In zuidwestelijke richtingliep ongeveer parallel aan deze wegeen bosweg die tegenover de uitspan-ning annex boerderij De Pan uitkwamen ook bekend stond als Panweg. De beschrijving van de Panweg in'Kraals nieuwe groote gids van Zeist'uit 1907 heeft betrekking op dezelaatst genoemde Panweg en niet op dehuidige. In 1919 wilde het gemeentebestuurde Panweg, die een zandweg was en ineen slechte staat verkeerde, vanaf deOude Woudenbergse Zandweg tot aande Amersfoortseweg verbreden. Hetplan ging toen niet door. In 1925 werdtoch alweer

nagedacht over de verbre-ding van de weg. Tevens zou de zand-weg worden bestraat. De breedte vanhet te verharden weggedeelte bedroegvijf meter. Gedacht werd ook aan deaanleg van voet- en rijwielpaden. Deweg zou op een breedte van dertigmeter worden gebracht. De Panwegmoest de verbindingsweg gaan vormentussen Zeist en het buurtschap Boschen Duin. De eigenaar van Dijn-selburg, Mr.Dr. Herman Theodoors'Jacob (1869-1950), van 1924 tot 1934commissaris van de koningin in de provincie Utrecht, verklaarde zich in1927 bereid de benodigde grond voorde verbreding van de weg om niet aande gemeente Zeist af te staan. Voortswas hij bereid om bij eventuele ver-koop van grond als bouwterrein eenbijdrage in de aanlegkosten van deweg te betalen. Hij wilde, indien hijdat wenste, een gedeelte van de bui-tenplaats als bouwterrein in exploi-tatie kunnen brengen. Daarvoor washet nodig dat het bouwverbod dat in1857 op zijn gronden aan de Panwegwas gevestigd, zou worden opgeheven.In dit verband stelde s'Jacob ook de eisdat de particuliere begraafplaats vande familie Nepveu, die door de weg-verbreding te dicht aan de weg zoukomen te liggen, door de gemeenteZeist zou worden geruimd en overge-bracht naar de begraafplaats in Zeist.De gemeenteraad ging hiermee in zijnvergadering van 20 december 1928akkoord. Zonder dat dat in de stukken naarvoren komt, maar door de aanwezig-










