


Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 den, behoudens uitzonderingen, zoals de koninklijkegrafkelder te Delft, was er te Zeist al sedert 1805niet meer in de Oude Kerk begraven (2). Tevens bepaaldede wet van 1825 dat er in de gemeenten met meer dan1000 inwoners ook niet meer op kerkhoven bij en om ker-ken begraven mocht worden. Om aan de uitvoering vandeze bepaling kracht bij te zetten, zond de ministervan binnenlandse zaken op 22 augustus 1828 een brief,waarop in hun antwoord de burgemeester en assessorenvan Zeist trachtten aan te voeren dat de begraafplaatsrond de Oude Kerk een bijzonder geval was. In hun ant-woord wezen de bestuurders van Zeist erop dat de Evan-gelische Broedergemeente een eigen kerkhof heeft en der.k. dorpsbewoners van Zeist meestal in Bunnik, Drie-bergen, Soest of Utrecht begraven worden, zodat er voordit particuliere protestantese kerkhof rond de OudeKerk nog

geen duizend Zeistenaren overbleven. Het mochtniet baten, een algemene begraafplaats volgens denieuwe wettelijke bepalingen moest worden aangelegd. In verband met de bouw van de kosterswoning bij deOude Kerk werden in 1889 op het rond de ned. herv. kerkgelegen kerkhof enige eigen-graven geruimd, zonder datdaartegen door de gerechtigden bezwaar werd gemaakt. In1911 werd door de kerkvoogdij van de ned. herv. gemeen-te besloten tot algehele ruiming en afzanding van hetkerkhof rond de Oude Kerk. Met dit karwei was men inmei 1913 gereed. Alleen de grafkelder van A. van Meursvan Vollenhoven bleef gespaard. Deze grafkelder is anno1983 nog geheel intact en herinnert nog aan het oudekerkhof. Aan de achterzijde van de Oude Kerk kan men degrafzerk vinden. Mogelijk bevinden zich op het voorma-lige kerkhofterrein nog de onderste gedeelten van graf-kelders, die bij eventuele ontgravingen in de toekomstte voorschijn kunnen komen.

2. De aanleg van een nieuw kerkhof in 1829 aan de wegnaar de Heuvel Burgemeester F.N. van Bern deed in de raadsvergade-ring van 8 april 1829 (3) het aanbod om aan de gemeenteZeist een stuk grond te verkopen, waarop &quot;eene nieuwe 68







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 tarief van 3 december 1855 werden ingetrokken en op-nieuw rekening houdend met de wensen van G.S. vastge-steld. 5. De doodenweg of doodlaan (1875) Ongetwijfeld zal in de meeste gevallen de begrafe-nisstoet via de Heuvel (thans Voorheuvel, schr.) naarde begraafplaats gegaan zijn. Doch ook achter de be-graafplaats ontstond een verbinding tussen de Utrecht-seweg langs &quot;Bloemenheuvel&quot; achter de molen &quot;De Vriend-schap&quot; naar wat thans de Bergweg heet. Deze weg werd opde legger van 1875 aangeduid als &quot;Doodenweg of Dood-laan&quot; en heet tegenwoordig: Van Reenenweg (9). Zoalsblijkt uit de raadsnotulen van 11 october, 26 octoberen 19 december 1892, vond eerst toen de verharding vande &quot;Doodweg&quot; plaats. 6. Discussie herstel doodgraverswoning (1884) In de raad van 2 september 1884 kwam naar aanleidingvan het

rapport van de architect van de gemeente dekwestie van het herstel van de doodgraverswoning aan deorde. Het lid Van Asch van Wijk is ter plekke gaan kij-ken en vraagt zich af of het niet voldoende is &quot;alleenden doorrit te verhoogen en het gebouw aan weerszijdente laten zooals het is&quot;. Reden om een mooie gevel aante brengen ziet hij niet want er staan toch bomen diehet zicht daarop benemen. Na enige verdere discussiewaaraan ook de raadsleden Huydecoper, Van OosterwijkBruljn, Meerdink, Kraan en Malefijt deelnemen, besluitde raad op voorstel van de voorzitter, burgemeester G.Costerman, de zaak verder te laten onderzoeken, daar&quot;het doen verheffen van de vloer van het lijkenhuisbelangrijke invloed op den prijs zal hebben&quot;. In de vergadering van 2 september 1884 (11) komt dande raad aan de hand van een nader rapport van de archi-tect tot de conclusie dat het herstel van de doodgra-verswoning doorgang moet vinden.
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 7. De (nieuwe) Algemene Begraafplaats aan de Wouden-bergseweg te Zeist (1917) De oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg teZeist werd langzaam ingebouwd. De watertoren van Zeistkwam schuin aan de overzijde van de Bergweg. VanReenenweg, Bergweg en omgeving werden volgebouwd metwoningen. Rond het begin van deze eeuw bleek de Alge-mene Begraafplaats aan de Bergweg te klein aan het wor-den. Uitbreiding ter plekke was onmogelijk. De raadzocht en vond in de Zeister Bossen bij de Woudenbergse-weg een nieuw terrein voor de gemeentelijke begraaf-plaats. Op 26 november 1917 werd de nieuwe AlgemeneBegraafplaats in gebruik genomen. Sedert 1967 is doortoedoen van het kerkbestuur van de r.k. parochie van deH. Joseph te Zeist, toen nog de eigenaar van de r.k.begraafplaats aan de Utrechtseweg, een r.k. gedeelte opde Algemene

Begraafplaats aan de Woudenbergseweg ingebruik genomen. Ook na 26 november 1917 werd op de oude Algemene Be-graafplaats aan de Bergweg nog begraven. Allereerstnatuurlijk in de familiegraven maar ook buiten deeigen-graven tot het begin van de zestiger jaren vandeze eeuw. 8. De sluiting van de oude Algemene Begraafplaats aande Bergweg (1965) Reeds bij het afdelingsverslag van de begroting voor1956 drongen meerdere leden (vermoedelijk de P.v.d.A.-fractle, schr.) aan op een onderzoek naar de mogelijk-heden om tot sluiting te komen van de oude AlgemeneBegraafplaats. Een lid, later zou blijken het lidScheps van de P.v.d.A., vroeg aan het college van bur-gemeester en wethouders opheldering over de gang vanzaken. Het college antwoordde daar onder meer op, datover de periode 1946-1956 gemiddeld 6 a 7 teraardebe-stellingen per jaar hadden plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 24 october 1955 (12) komthet P.v.d.A.-lid

Scheps op deze zaak terug. Hij dringtaan op sluiting. Het raadslid Van Dijk (C.H.U.) zei 72                                                                                                .





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 1995 deze typische dorpsbegraafplaats mag worden ge-ruimd en het terrein een andere bestemming mag krijgen. 9. Pleidooi om de oude Algemene Begraafplaats aan deBergweg te behouden De oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg is eentypische dorpsbegraafplaats op de Utrechtse Heuvelruguit de 19e eeuw. De gelaagdheid van de zeister bevol-king weerspiegelt zich in de indeling van vier vakkenvan het kerkhof. Het poortgebouw is bijzonder karakte-ristiek en draagt als opschrift: &quot;De kleine en degroote is daar en de knecht vrij van zijn heer&quot; (Job 3:16). Verder bevinden zich rechts in het toegangspoortjede collectebakjes voor de diaconie en de &quot;algemene ar-men&quot;. Ten minste drie burgemeesters van Zeist: Van Bern,Huydecoper en Costerman liggen er begraven. Ook deeigenaren van de oude zeister buitenplaatsen liggen er.De familiegraven

Van de Poll en Van Reenen zijn na 1965overgebracht naar de nieuwe Algemene Begraafplaats aande Woudenbergseweg. Op de begraafplaats liggen fraaiezerken. Onlangs (17) klonk het pleidooi om deze begraafplaatste behouden en evenals die van de Evangelische Broeder-gemeente op de monumentenlijst te plaatsen. De begraaf-plaats kan in de gesaneerde kern als een &quot;groene long&quot;blijven voortbestaan. Dit pleit wordt ondersteund doorde Raad van Beheer van de Van de Poll-Stichting in eenbrief van 27 mei 1983 aan het college van b. en w. methet verzoek te bevorderen dat de oude Algemene Begraaf-plaats op de monumentenlijst wordt gezet. Moge de sedert enige jaren veranderde inzichten om-trent onze nederlandse begraafplaatsen ertoe bijdragendat dit stukje historie van Zeist bewaard wordt! V.A.M, van der Burg 74
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 ^4 ON Foto grafzerk van de grafkelder van A. van Meursvan Vollenhoven (overl. 1817), achterzijde ned.herv. kerk. Dorpsstraat, Zeist
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