OUDE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
ZEIST

hersteld, onveilige situaties worden opgeheven en
zal opslag van bomen en struiken worden verwijderd. Voor de marmeren graven zijn doorzichtige
beschermkappen nodig. De gemeentelijke grafmonumenten kunnen worden geadopteerd.

1 Het poortgebouw

2 De grafmonumenten
Op de begraafplaats liggen vier graven die
Rijksmonument zijn. De stichting streeft de volledige restauratie van deze grafmonumenten na,
inclusief de smeedijzeren hekken. Zodra de financiering rond is, zal met de restauratie van deze
grafmonumenten worden begonnen.
De overige graven zijn gemeentemonument.
Hiervoor geldt dat hun verval zal worden ‘begeleid’. Zo zullen deze graven elementair worden

‘De Kleine en de Groote’

3 De parkaanleg
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Een jarenlange voorbereiding ging vooraf aan de
restauratie van het poortgebouw. De feestelijke
‘her’opening vond plaats op 29 september 2006. In
de voormalige doodgraverswoning is een ontvangstruimte gemaakt en in het voormalige baarhuis
een expositieruimte.
In die ruimte is sinds de opening de expositie
‘Begraven in Zeist’ te zien. De bijzonder vormgegeven expositie geeft een goed beeld van het
begraven op de verschillende begraafplaatsen in
Zeist. Hierover is gebruik gemaakt van authentieke teksten en foto’s. Ook zijn er twee boekjes over
het begraven in Zeist verschenen.
Vanuit de expositieruimte heeft men een prachtig
uitzicht over de oude begraafplaats.

De parkaanleg van deze begraafplaats is oud en
dateert van 1830 en 1890. Overeenkomstig het ontstaan liggen hier twee stijlperioden naast elkaar.
Het voorste gedeelte is in formele stijl aangelegd
met een hoofdas en zijassen, het achterste gedeelte
in landschapsstijl naar een ontwerp van H. Copijn.
Het park is in de loop der jaren sterk verwaarloosd
en veel beplanting is verwilderd. Talrijke punten van
het oorspronkelijke ontwerp zijn inmiddels gewijzigd en veel details zijn verloren gegaan, maar de
hoofdlijnen van de aanleg zijn nog in takt.
Om het park te herstellen is een algehele reconstructie noodzakelijk.
Om haar werk te kunnen verrichten zoekt de stichting
financiële steun, ondermeer door het werven van donateurs.
In het comité van aanbeveling hebben zitting:
• Mr. Dr. V.A.M. van der Burg, oud Tweede
Kamerlid voor het CDA.
• Drs. H.J. van Essen, voorzitter hoofddirectie van
PGGM.
• Drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van Zeist.
• Mr. Dr. M. Oosting, lid van de Raad van State en oudombudsman.
• Mevrouw Mr. Y.C.M.T.H. van Rooy, voorzitter van
College van Bestuur Universiteit Utrecht.
• G.J. Schutte, oud-voorzitter van de GPV-fractie in
de Tweede Kamer.
Aan dit project werken mee:
Gemeente Zeist, Rotary Club Zeist, ‘t Gilde Zeist,
Zeister Historisch Genootschap en de Rijksdienst
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

een cultuurhistorisch monument
aan de Bergweg in Zeist
dat uw steun verdient

Plattegrond, situatie 1937

De Oude Algemene Begraafplaats
van Zeist, een levend monument

Een stiltegebied,
een plek van rust en bezinning

In het hart van Zeist ligt de Oude Algemene
Begraafplaats die in 1965 gesloten werd verklaard.
Afgelopen decennia verwilderde de beplanting. Het
poortgebouw en de grafmonumenten raakten in verval. In 1987 werd de hele begraafplaats een gemeentelijk monument en in 1999 werden het poortgebouw, vier grafmonumenten en de parkaanleg aangewezen als Rijksmonument.

poortgebouw zijn huidige, monumentale karakter
in neoclassicistische stijl. In 1890 is de begraafplaats uitgebreid in landschapsstijl naar een ontwerp van tuinarchitect H. Copijn.

Steeds meer wordt er nagedacht en gesproken over
sterven en dood. Begraafplaatsen zijn plaatsen
geworden die uitnodigen er binnen te gaan. Voor de
stiltezoeker kan het een plek zijn om tot rust en
bezinning te komen.
De Oude Algemene Begraafplaats werd in 1829 in
formele stijl aangelegd, dus in een patroon van rechte paden. Bij de aanleg is ook een poortgebouw opgericht. Een gedeelte was bestemd voor doodgraverswoning en het andere gedeelte werd ingericht als
baarhuis en als bewaarplaats voor gereedschappen.
In 1884 werd de doorgang verhoogd en kreeg het
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Door het ‘begeleiden’ van het verval en het intomen van de verwildering zal de begraafplaats
een plek worden, waar het prettig vertoeven is.
Het geeft mensen de kans om midden in Zeist een
stiltegebied te bezoeken, een plek van rust en bezinning. Vragen over leven en dood, maar ook het
historisch perspectief en de ecologische waarde
geven aan de begraafplaats een bijzondere betekenis.
De oude begraafplaats is een monument voor alle
Zeistenaren. De Zeister jeugd zal via het onderwijs
bij de begraafplaats worden betrokken.
De weg van instandhouding en ontwikkeling is
lang; daarom heeft de stichting haar werk in stappen verdeeld.

