
Seijst 1993 . - Dl. 23 133, 150, 159, 161, 164, 165, 168, 242, 299, 300, 302, 303, 347,34S, 349, 368, 432, 521, 533 en 729; Gemeentearchief ZeistProvinciaalblad van Utrecht, nr. 57, 25 augustus 1827, nr. 34, 6maart 1829 en nr. 98, 21 augustus 1829. EEN GEHAVENDE BLADZUDE UIT HET ZEISTERGESCHIEDENISBOEK DE GRAFMONUMENTEN OP DE OUDE BEGRAAFPLAATS Inleiding De oude begraafplaats in Zeist is op 7 december 1987 door degemeenteraad als geheel geplaatst op de gemeentelijke monumenten-lijst. De bescherming omvat het gehele terrein met zijn karakteristie-ke structuur, inclusief het poortgebouw en de op het terrein aanwe-zige grafmonumenten. In dit artikel wil ik enige aandacht bestedenaan de laatstgenoemde categorie. Een begraafylaats ontleent zijn historische waarde immers in belang-rijke mate aem de daarop aanwezige grafimonumenten. Niet alleenzijn deze veelal van

cultuurhistorisch belang vanwege de stijlopvattin-gen ca het vakmanschap dat eraan ten grondslag ligt, maar ook iseen stuk van de lokale historie hieraan letterlijk afleesbaar. Metelkaar vormen de grafmonumenten een lezenswaardige bladzijde uithet geschiedenisboek van Zeist. Algemene indruk Een van de eerste dingen die opvalt als men de begraafplaatsbetreedt, is dat het beeld vrijwel geheel wordt beheerst door hetgeboomte. De grafmonumenten spelen in het beeld geen rol vanbetekenis. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de overvloedigehoeveelheid groen, anderzijds doordat een belangrijk deel van degrafinonumenten (op de algemene graven) is verwijderd, terwijl de 59
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Seijst 1993 . - Dl. 23 aanwijzingen zijn, dat er in het verleden meer hebben gestaan, diewaarschijnlijk wegens him slechte staat zijn opgeruimd.Onder de nog aanwezige hekwerken zijn diverse fraaie staaltjes vanvormgeving en vakmanschap aan te wijzen. Temidden van de door-gaans in klassieke stijlen uitgevoerde hekwerken vormt dat op hetgraf van de familie Pijper (N 1) een uitzondering. De vormgevingvan dit hekwerk, met vanuit de hoekpimten uitstralende lijnen,verraadt de invloed van de Art Nouveau. Het hekwerk verkeert inmatige tot slechte staat. Op de zerk, die het graf afdekt staat onder andere de opmerkelijketekst: &quot;De schelp ligt hier/de parel is bij God&quot;. Een gehavende bladzgde ... Zoals ik in de inleiding reeds schreef, vormen de grafmonumentenmet elkaar een lezenswaardige bladzijde uit het geschiedenisboekvan Zeist. Een bladzijde die vertelt over standsverschillen, familiere-laties,

kindersterfte, godsdienstige opvattingen en vele andere zaken.Maar ook een bladzijde die nogal gehavend is en die langzamer-hand voor ons, maar vooral voor latere generaties, onleesbaar dreigtte worden. Met het oog op het behoud van de grafmonumenten is herbezinningop het beheer, zowel van de monumenten zelf als van de beplan-ting, dringend noodzakelijk. Veel schade is reeds ontstaan, maarveel schade kan nog worden voorkomen door een wijze van beheer,die nadrukkelijk is gericht op de instandhouding van de grafinonu-menten en daarmee op het leesbaar houden van deze belangwekken-de bladzijde uit het Zeister geschiedenisboek. ir. H. van den Top 67


