


Seijst 1998. - Dl.28 Seijst DE DOODGRAVERSWONINGEN AAN DE BERGWEG, R.P.M RHOEN De doodgravers In 1829 liet het gemeentebestuureen algemene begraafplaats aanleggen aan de Bergweg. Tegen-woordig wordt deze de Oude Begraaf-plaats genoemd. De eerste dode werder op 18 januari 1830 begraven. DeNieuwe Begraafplaats aan deWoudenbergseweg werd in 1917 ingebruik genomen.' . Voor het begraven van de dodenstelde het gemeentebestuur een dood-graver aan. Vijf personen hebben dezefunctie vervuld. De eerste die totdoodgraver werd benoemd was GerritMagerij (1761-1853). Hij moet metingang van 1 oktober 1830 zijn aange-steld, daar zijn traktement over datjaar 12,50 gulden bedroeg en over1831 en volgende jaren 50 gulden.^Voorheen was hij veldwachter in Zeistgeweest en deurwaarder. Zijn zoonHermanus (1791-1860) werd na zijnoverlijden door de gemeenteraad totzijn opvolger benoemd.^ In 1860 werdWillem Verweij (1806-1872) in die functie benoemd.&quot;* Na zijn dood be-noemde de gemeenteraad Teunis vanEek (1830-1897).' De doodgraver was niet alleen be-last met het delven van de graven,maar moest tevens zorgen voor hetonderhoud van de begraafplaats. Ver-schillende personen die in die functiebenoemd werden, waren tuinman of -knecht van beroep. Dat was een be-langrijke afweging toen in 1897 voor-zien moest worden in de vacature. Totopvolger van Van Eek werd

Teunisvan de Kamp (1864-1930) benoemd.*Naar zijn functioneren werd in 1923door een commissie uit de gemeente-raad een onderzoek ingesteld. De ge-meenteraad trok in zijn vergaderingop 27 maart naar aanleiding van ditrapport het raadsbesluit van 15 ja-nuari tot opheffing van de functie vandoodgraver van de Oude Begraaf-plaats en tot het verlenen van ontslagaan Van de Kamp weer in.' Bij doodgravers zal men zich afvra-gen waar zij begraven liggen. Gerrit Magerij vond zijn laatste rustplaats ineen ongenummerd huurgraf, zijn zoonHermanus komt wel voor in de lijstvan begraven lijken maar overige ge-gevens ontbreken! Willem Verweij werd begraven inhet huurgraf H48b, Teunis van Eekrust in het eigen graf N149 en Teunisvan de Kamp in het eigen graf J64. Alleen aan de begrafenis van VanEek werd in de krant aandacht be-steed. De Weekbode voor Zeist, Drie-bergen omstreken van 21 april 1897schrijft: 'Zaterdagmorgen werd het stoffelijkoverschot van den doodgraver van Eekter aarde besteld. Behalve Burgemeesteren Wethouders dezer gemeente, merktenvuij den gem. ontvanger en eenige anderebelangstellenden op. Nadat allen zich omde geopende groeve geschaard hadden,nam de burgemeester het vuoord en sprakals volgt: Na een tijdvak van van bijna 25jaren doorgebracht te hebben in dienst dergemeente als doodgraver heeft de onver-biddelijke dood ook den levensdraad vanvan Eek afgesneden. Het mocht

hem niet ^ R.RM. Rhoen, De oude begraafplaats aan de Bergweg. Seijst. Nr. 3 (1993) p. 49-58. ^ Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nrs.348 en 349; Gemeentearchief Zeist. ^ Idem, inv.nr. 103; Gemeentearchief Zeist. &quot; Idem, inv.nr. 105, Gemeentearchief Zeist. = Idem, inv.nr.109, Gemeentearchief Zeist. '^ Idem, inv.nr. 114, Gemeentearchief Zeist. ^ Idem, inv.nrs. 65, 66 en 1590; Gemeentearchief Zeist.





Seijst 1998. - Dl.28 DE DOODGRAVERSWONINGEN AAN DE BERGWEG, R.P.M RHOEN 1998-11 kant boven de poort was een dakraamaangebracht. Op de schoorsteen stondeen windwijzer op vier pootjes envoorzien van een wimpel en eennoordpijl. Op een nota van F.N. Fries-uit 1858 staat een post voor het ver-gulden van de windwijzer.&quot; De boog boven de ingang was zelf-dragend en niet verbonden met dekap. De huidige steekkap die de poortmet de kap verbindt, moet pas laterzijn aangebracht. De boog was ge-maakt van klinkermoppen en in hetmidden zat een hardstenen sluitsteen.In het hoogveld kon eventueel eenbeeldhouwwerk worden aangebracht.Zoals hierna zal blijken, werd er eenbijbeltekst in geschilderd. Het plafondvan de doorgang werd in 1833 gepleis-terd.'^ Het jaar daarvoor was de door-gang bestraat.&quot; De ingang kon wor-den afgesloten met een ijzeren hek,dat in 1829 gekocht werd bij A.Meijer van IJsen & zoon in Amster-dam voor 75,80 gulden. Het smids-werk dat door CR Fries hieraan moestworden uitgevoerd, kostte nog eens 38,70 gulden.&quot;' Het oude hek sluit nogsteeds de ingang af In het woonver-trek, het linker gedeelte van het ge-bouw, zaten twee bedsteden. Hieron-der lag een kelder, die bereikbaar wasvia een gemetselde trap van klinker-moppen. Verder was dit vertrek voorzien vaneen stenen vloer In de berging aan derechterkant lagen klinkers. Beide ver-trekken waren

gepleisterd. De buiten-gevels waren eveneens gepleisterd. In1833 werd het gebouw gewit. Eengrote post voor schilderwerk komt pasweer in de gemeenterekening van1849 voor'^ Het poortgebouw werd over eensloot gebouwd en daarom was hetnoodzakelijk dat voor de zijgevels ge-bouwd konden worden, eerst geheidwerd. De sloot wordt in het bestekgracht genoemd. Voor het heienmoest voor elke zijgevel 10 palen ge-bruikt worden van 2 meter lengte en20 cm breedte. Doordat het poort-gebouw boven een sloot stond , washet tamelijk vochtig. Zo moest metse- laar Blanken in 1833 het mos aan debuitenmuren verwijderen.&quot;* Uit tweerekeningen uit 1865 blijkt dat er eendrinkwaterput was, waarop een pompwas gezet.&quot;' Het kan zijn dat deze putaan de overzijde van de weg bij deschuur stond.''' De bouw werd aangenomen door J.Vermeulen uit Zeist. Hij had inge-schreven voor 3050 gulden. De hoog-ste inschrijving was 4075 gulden.'' Deaanbesteding had plaats op 20 juli enwerd op 27 juli door gedeputeerdestaten goedgekeurd. De aannemer wasverplicht het werk binnen drie maan-den op te leveren. De aanleg van debegraafplaats en de bouw van hetpoortgebouw moeten dus in 1829 zijnvoltooid. Het poortgebouw was eerst genum-merd 252 (1839), daarna wijzigde hetnummer in 431 (1850), D 136 (1859)en 214 (1869). In de nummering van1839 was huisnummer 252 het hoog-ste nummer Dat betekent dat

hetpoortgebouw het laatste huis op deBergweg was, gezien vanuit het dorp. &quot; Idem, inv.nr. 351; Gemeentearchief Zeist. ^^ Idem, inv.nr. 350; Gemeentearchief Zeist. ^'^ Idem, Inv.nrs. 150 (f. 112) en 347;Gemeentearchief Zeist. &quot; Idem, inv.nrs. 347, 351, 352 en 367; Gemeentearchief Zeist. &quot;^ Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nr.351; Gemeentearchief Zeist. ^'^, Idem, inv.nr. 383; Gemeentearchief Zeist. '° Idem, inv.nr. 375; Gemeentearchief Zeist.



Seijst 1998. - Dl.28 DE DOODGRAVERSWONINGEN AAN DE BERGWEG, R.P.M RHOEN Op zich is dat niet vreemd daar hetsinds 1825 verboden was binnen debebouwde kom te begraven. Tegenwoordig is het genummerdBergweg 21-23. De weg die voorlangs de begraaf-plaats liep, was de weg van Zeist naarHuis ter Heide. Ter hoogte van debegraafplaats was deze enigszins ver-breed. Wanneer men gebruik maaktevan een lijkkoets en mogelijk ook vanvan volgkoetsen, moesten deze ergensgestald kunnen worden. Bij de begra-fenis van professor G. van Oordt in1836 werd de lijkstoet bijvoorbeeldgevormd door de lijkkoets en negenvolgkoetsen. ^- In 1838 kwam Jhr J.E. Huydecopervan Zeist met het plan deze zandwegte bestraten. Hierdoor zou Zeist en deomliggende dorpen een betere verbe-tering krijgen met Amersfoort, dehoofdplaats van het arrondissement,'en alzoo het nut en genoegen der ingeze-tenen van Zeijst en de naburige phatsenmet de verfraaiing der omstreekvereenigde f...J', aldus Huydecoper.&quot; Korenmolen 'De Vriendschap' afgebrol<en in 1981 3 doodgraverswoning Ct) a> 2 doodgravers^ woning CD cm Watertoren Bergplaa'Baarhui 1 doodgraverswoning -'(^r.o ^<? Oude begraafplaats De omgeving van de Bergweg anno 1998 met de loktaie van de woningen. INFOGRAPHIC H.DE

L.M. 21 Idem, inv.nr. 432; Gemeentearchief Zeist. ^^ R.RM. Rhoen, De oude begraafplaats aan de Bergweg. Seijst. Nr. 3 (1993) p. 49-58. ^3Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nr. 133 (akte nr. 9); Gemeentearchief Zeist. '-&quot; Idem, inv.nrs. 159 en 302; GemeentearchiefZeist. =^ Idem, inv.nr. 111; Gemeentearchief Zeist. ^^ Idem, inv.nrs. 108, 114, 194 (ag.nrs. 2560 en 2576) en 254 (ag.nr. 651);Pipmeentparchief Zpjst. De in Utrecht wonende architect Albert Niiland werd door de gemeenteraad van Zeist op 16 november 1870 met







Seijst 1998. - Dl.28 Seijst 1998-11 DE DOODGRAVERSWONINGEN AAN DE BERGWEG, R.P.M RHOEN constateren dat Nijland, die verant-woordelijk was voor de aanleg vandeze begraafplaats met het poort-gebouw, Zeist tot voorbeeld heeft ge-nomen. Zelfs de gekozen doods-symbolen zijn dezelfde.&quot;-' Tweede doodgraverswoning De gemeenteraad kocht in 1878voor driehonderd gulden van de we-duwe J.A. van Bern-van GoorHinloopen een stuk grond ter groottevan ruim 18 aren met het daaropstaande schuurtje gelegen aan deBergweg tegenover de begraafplaats.&quot;De gemeente had deze grond reeds inhuur als tuin voor de doodgraver. Blij-kens een post die voorkomt in degemeenterekening van 1832 was dehuur in 1831 ingegaan.'^ De gemeenteraad besloot op 7 april1898 op deze tuin een eenvoudige,solide woning voor de doodgraver tebouwen, omdat de oude onbewoon-baar was. De oude woning werd zoalsreeds vermeld bestemd tot wachtka-mer. De bouw van de nieuwedoodgraverswoning werd door het ge-meentebestuur op 11 mei van dat jaaraanbesteed. Hierbij was ook inbegre-pen het verplaatsen van de aanwezigeschuur en het uitvoeren van verschil-lende werkzaamheden aan de oudewoning. De laagste inschrijver wasRC. van Es uit Zeist voor 2100 gul-den.&quot; Van Es vroeg echter om niet inaanmerking te komen voor de gun-ning van dit werk, omdat hij zich bijde berekening vergist had. Het

werkwerd daarom gegund aan de firma deWed. EJ. Pijper voor 2499 gulden.^t De werkzaamheden aan de oudewoning werden in juli 1898 uitge-voerd. De nieuwe woning was inmaart 1899 gereed.'^ Mogelijk dat deoude houten schuur die vlakbij dewatertoren gestaan heeft en beginmaart 1998 gesloopt werd, de ge-noemde schuur uit de 19' eeuw was. Het bestek en de ontwerptekeningzijn niet bewaard gebleven, maardankzij een tekening uit 1908 is be-kend hoe het huis er heeft uitgezien. Deze tekening wordt bewaard bij hetGemeentearchief Zeist.&quot;' Het was eeneenvoudig huis met een zadeldak be-staande uit een begane grond en eenzolderverdieping. De plattegrond laateen voor- en een achterkamer zien,gescheiden door een hal met een trap.De voorgevel met een uitgemetseldctuit en afdekbanden gaf de woningeen zekere allure. Derde doodgraverswoning Bergweg 26 (oud 46) In 1896 was op de Bergweg eenwatertoren gebouwd. Voor de bouwhad de gemeente een stuk grond van 5aren verkocht aan de Utrechtse Wa-terleiding Maatschappij. Dit stukmaakte deel uit van het perceel tuin-grond dat de gemeente in 1878 ge-kocht had.&quot; De doodgraverswoning had veel telijden van het regenwater dat van hetdak van de watertoren tegen en op hethuis sloeg. Het huis stond maar op een12 meter van de watertoren. De toe-stand was in 1907 zodanig dat het 2^ Archief der gemeente Zeist, 1906-1945, inv.nr. 366;

Gemeentearchief Zeist. ^ Saskia van Ginkel-IVleester, Bunnik. Geschiedenis enarchitectuur, Zeist 1989, p. 201-204. ^^ Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nrs. 110, 123, 133 (akte nr. IA) en 208 (ag.nr.417); Gemeentearchief Zeist. ^^ Idem, inv.nr. 350; Gemeentearchief Zeist.




