


Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 11 januari 1871 van b. en w. van Zeist het verlof tothet aanleggen van een bijzondere begraafplaats, onderde bepaling dat het bestaande graf van Hubert binnen deomheining van de begraafplaats niet geroerd mocht wor-den en dat geen nieuwe graven binnen de afstand van 50meter van het woonhuis &quot;De Heidelanden&quot; mochten wordenaangelegd. In 1935 kreeg de begraafplaats een uitbreiding. Op debegraafplaats liggen voornamelijk (oud-)ingezetenen vanAusterlitz begraven. De aandacht trekt het familiegrafvan Dirk Jan van Nieuwenhuizen (Maarn 1872 - Austerlitz1941), de eerste SDAP-wethouder van de gemeente Zeist,die voor Austerlitz van veel betekenis is geweest. Op deze begraafplaats van de n.h. gemeente wordt nogsteeds begraven. Het is gewenst dat de grafsteen Hubertuit 1827 bijzondere aandacht krijgt anders bestaat hetgevaar dat dit kleine monument

in Austerlitz op de be-graafplaats de tijd niet langer zal doorstaan. Den Dolder Christoph Pleines (1857-1936) stichtte in 1902 eennieuwe zeepfabriek genaamd &quot;De Duif&quot; op de terreinenlangs de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Zijn komst gafde stoot tot een krachtige groei van de buurtschap DenDolder. Hij bouwde niet alleen een fabriek annex direc-teurswoning maar een heel dorp met woningen voor zijnarbeiders, een kerkzaal en een school. Bij een bloeiende gemeenschap hoort een begraaf-plaats. In 1914 schreef Pleines een boek over zijnschepping: &quot;De zeepindustrie in beeld (...)&quot;. Een para-graaf uit dit boek handelt over het &quot;Stille Hofje&quot;, debegraafplaats te Den Dolder, die op zijn initiatief wasaangelegd. De eerste begrafenis vond er in 1906 plaats. De ingang van deze particuliere begraafplaats bevindtzich tussen de nos 66-68 aan de Pleineslaan in debuurtschap Den Dolder. In een groot familiegraf Pleinesliggen zijn zoon

(overleden 1906) en zijn echtgenotebegraven. Verder bevinden zich op de begraafplaats defamiliegraven van het aangetrouwde geslacht Prang.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1985. - Dl.15 Ch.Pleines was van 1911-1918 lid van de gemeenteraadvan Zeist, verkocht in dat laatstgenoemde jaar zijnzeepfabriek en verliet de gemeente Zeist. Hij overleedin 1936 te Liechtenstein 2). Op het &quot;Stille Hofje&quot; te Den Dolder wordt nog steedsbegraven. V.A.M, van der Burg Noten 1. W. Grapendaal, de buurtschap Austerlitz in het lichtder historie, z.pl. z.j. (1954), blz. 38 e.v. 2. L. Visser, De straatnamen van Zeist. Ook straatnamenzijn monumenten. Van de Poll-Stichting, Zeist 1978,blz. 103 en K.W. Galis, Huis ter Heide, Bosch enDuin en Den Dolder in oude ansichten, Zaltbommel ' 1980, no 58 (portret Ch.Pleines) Illustraties 1. Foto van de grafsteen Hubert, 1827, Begraafplaatsn.h. gemeente, Austerlitz 2. Foto ingangshek van het &quot;Stille Hofje&quot;, particulierebegraafplaats, Den Dolder tussen Pleineslaan nos66-68
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