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Jaarverslag 2021 Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist. 
Graag presenteren wij u weer een jaarverslag van Stichting Algemene Oude Begraafplaats Zeist. 2021 

stond voor een groot deel in het teken van corona en uitgestelde activiteiten.  In dit verslag kunt u 

lezen wat wel gerealiseerd kon worden.  

 

De Grafkelders  

De bijzondere grafkelders op de begraafplaats zijn dringend aan restauratie toe. In 2019 is, in opdracht 

van de Gemeente Zeist, door Monumentenwacht Utrecht een oriënterend onderzoek naar de staat van 

de grafkelders gedaan. Afgelopen jaar zijn er, door funeraire experts en experts van bomen, aanvullende 

onderzoeken verricht. Daarbij is ook gekeken hoe de wortels van de monumentale bomen lopen rondom 

de grafkelders en of zij aan de kelders schade hebben aangericht. Uit deze onderzoeken is naar voren 

gekomen, dat de meeste grafkelders in goede staat zijn en dat de wortels van de bomen geen schade 

hebben aangericht. Wel zijn veel gemetselde rollagen niet meer intact en daardoor zijn de grafstenen 

gaan verzakken en instabiel geworden. Ook kan het betreden van de paden tussen de grafkelders meer 

schade veroorzaken aan die rollagen en kunnen de instabiele grafstenen gevaar voor instorting 

opleveren. Daarom is in overleg met de Gemeente Zeist besloten, voor de veiligheid van de bezoekers, 

de grafkelders met lint af te zetten. Het is niet de meest ideale en mooie oplossing, maar hij is wel 

effectief gebleken.   

De gemeente heeft nu opdracht gegeven aan de experts om een plan op te stellen met advies over hoe 

de kelders daadwerkelijk het beste kunnen worden gerestaureerd en welke kosten daarmee gepaard 

gaan. We verwachten, dat die rapportage het eerste kwartaal van 2022 voltooid is en dat daarna snel 

met de werkelijke restauratie begonnen kan worden.      

Tentoonstelling 2021 
Als aanvulling op de vaste tentoonstelling "Begraven in Zeist”, die in het baarhuis is ondergebracht, 

wordt jaarlijks door het bestuur en de Tentoonstellingscommissie van het ZHG een expositie verzorgd, 

over individuele personen of over een familie, waarvan leden op de Oude Begraafplaats zijn begraven.  

De bijzondere tentoonstelling in 2021 is gewijd aan Ralph Dundas Baron Tindal. Hij heeft een kleurrijke 

geschiedenis en deze is in kaart gebracht door ons bestuurslid Rik Kaspersen. Saskia Meester van de 

Tentoonstellingcommissie van het Zeister Historisch Genootschap heeft deze informatie verdeeld over 

drie posters. Op zaterdag 26 juni opende wethouder Marcel Fluitman om 11.00 uur de tentoonstelling. 

Twee nazaten van Ralph Dundas Baron Tindal waren daarbij ook aanwezig   
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Ralph Dundas Baron Tindal 

Posters van eerdere tentoonstellingen 

Inmiddels zijn er negen bijzondere exposities geweest, het is een goede traditie geworden. De volgende 

families en personen zijn hierbij in beeld gebracht: De Pesters, v.d. Haar, Ekdom en de molenaars van 

Altena, de Struve en Schuurman, de familie Steggewentz, de dames Walkart, de familie Stoové, de 

schooolmeesters Jacob van Zanten, Simon de Meijere en Abraham Christiaan de Vriendt en de 

predikanten Ds. Johannes Ewaldus Kist, Ds. Abraham Couvée en Ds. Diedericus Wijting.Deze posters zijn 

in posterramen geplaatst en zitten in een posterframe zodat zij, ook na afloop van hun tentoonstelling 

permanent te bezichtigen zijn tijdens de openstellingen van het Poortgebouw. 

Open Monumenten Dag 2021  

Deze Open Monumenten Dag hadden we de opening van de bijzondere jaarlijkse tentoonstelling 

gepland en Wethouder Marcel Fluitman gaf op 11 september, Open Monumenten Dag 2021, het 

startsein voor deze tentoonstelling over Ralph Dundas Baron Tindal. Na de opening werden er weer 

rondleidingen over de begraafplaats verzorgd. Wij hebben ons mogen verheugen over een zeer groot 

aantal bezoekers.  

 

Parels van Zeist 

Door het Geheugen van Zeist is in 2018 het initiatief genomen de activiteiten en speerpunten van de 

Erfgoedpartners te inventariseren en onderlinge samenwerking te stimuleren. De Stichting Oude 

Algemene Begraafplaats Zeist heeft daarop, in samenwerking met `t Gilde Zeist in 2019 een nieuwe 

rondleiding ontwikkeld, waarbij de landgoederen Pavia en Hoog Beek en Royen bezocht worden. Tijdens 

deze wandeling wordt verteld over deze landgoederen en hun voormalige bewoners, de familie 

Voombergh en de familie Pauw van Wieldrecht. Beide families hebben graven op de Oude Algemene 

Begraafplaats en zijn daarmee de verbindende factor. Na de rondleiding door ’t Gilde over de 
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buitenplaatsen, wordt door rondleiders van de begraafplaats, een rondleiding op de begraafplaats 

verzorgd.  

Deze uitgestelde rondleiding hebben we tijdens Open Monumenten Dag op 11 september 2021 

aangeboden, helaas waren er maar twee aanmeldingen, waardoor hij niet uitgevoerd is. Hij ligt op de 

plank, misschien dat we hem later, al dan niet in aangepaste vorm, alsnog kunnen uitvoeren 

Website 

In 2021 is de website verder aangevuld. De bestaande wandelingen zijn geplaatst, evenals de posters van 

de eerdere tentoonstellingen, zodat deze informatie meer toegankelijk is. Ook zijn er voortaan de 

geplande activiteiten, nieuws over de begraafplaats, etc. te vinden.  

Grafmonumenten 

De Van Tellingen Pull Stichting heeft het mogelijk gemaakt dat wij dit jaar graf M44-45 konden 

restaureren. Het graf is uitgevoerd in de stijl van de Amsterdamse School en uniek op de begraafplaats.   

 

 

Het graf voor en na de deskundige restauratie door fa. van der Velde, Steenhouwers 

Het bestuur hecht grote waarde aan de conservering. Dit voorkomt dat de graven in verval raken en 

draagt eraan bij dat de begraafplaats aantrekkelijk blijft voor het publiek. Het conserveren van de graven 

blijft dan ook hoog op de agenda staan. 

De donaties en subsidies maken het de Stichting mogelijk graven en grafstenen te conserveren en 

beschadigingen van hekwerken te herstellen. Voor de ontvangen donaties en bijdragen is het bestuur 

zijn donateurs veel dank verschuldigd. Zonder deze bijdragen kunnen de conserveringswerkzaamheden 

niet worden uitgevoerd. 
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Wellicht ten overvloede merkt het bestuur op, dat het financieel verslag 2021, waarin de financiële 

specificaties van de activiteiten, beschikbaar is op de website van de Stichting. 

De Wiedclub 

 

 
 

Leden van de Wiedclub in hun nieuwe bodywarmers 

 

Werkzaamheden  

In 2021 hebben de vrijwilligers weer als groep min of meer samen kunnen werken aan het onderhoud 

van het groen en de grafstenen op de begraafplaats. Individueel werd er ook nog gewerkt. De gemeente 

Zeist heeft, ter ondersteuning, meer onderhoud gepleegd op de begraafplaats, waardoor het park er 

goed verzorgd uit ziet.  

Het bestuur is zeer dankbaar voor het werk dat de Wiedclub verricht en heeft daarom besloten hen ook 

dit jaar als blijk van waardering een geschenkbon aan te bieden. Een gezamenlijke afsluiting van het jaar, 

was dit jaar door de coronamaatregelen, helaas weer niet mogelijk. Verder zijn er dit jaar bodywarmers 

voor de vrijwilligers aangeschaft, zie foto. Het aanschaffen van deze bodywarmers was al langer een 

wens van de leden van de wiedclub.   

Wiedtijden en nieuwe vrijwilligers 

De Wiedclub wiedt elke eerste dinsdagmiddag en de derde donderdagmiddag van de maand van 13.30 – 

16.00 uur.  

De Wiedclub kan altijd uitbreiding gebruiken en dus zijn vrijwilligers van harte welkom. Men kan langs 

komen tijdens de wiedmiddagen of aanmelden via de website. Bij de vrijwilligerscentrale staat nog 

steeds een oproep voor vrijwilligers voor de Wiedclub.  

Tentoonstelling Historisch Informatie Punt  
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Samen met het Geheugen van Zeist en de Tentoonstellingscommissie van het Zeister Historisch 

Genootschap zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden van een tentoonstelling over de Oude 

Algemene Begraafplaats Zeist en een uitgebreidere tentoonstelling over Ralph Dundas Baron Tindal in 

het Historisch Informatie Punt (HIP) in de hal van het gemeentehuis van Zeist. We waren helemaal klaar 

voor de opening in november toen corona wederom roet in het eten gooide en de opening niet door kon 

gaan. We wachten weer op betere tijden om deze tentoonstelling alsnog te kunnen gaan openen.  

 

 

 

 

 

 

 

Lesprogramma basisscholen  

In samenwerking met het Kunstenhuis Zeist is in 2019 ontwikkelde lesprogramma voor de bovenbouw 

van basisschoolleerlingen in het 2de kwartaal 2020 aangeboden aan de basisscholen in Zeist. Aan een 
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werkelijke uitvoering van het lesprogramma zijn we niet toe gekomen door de huidige beperkingen en 

de druk op de schoolleiding om alle online lessen te verzorgen. Zodra het kan pakken we dit op.  

Bestuurswissel 

 

 

Scheidend voorzitter Joop Harkema links en aantredend voorziter Ries Velema rechts 

Onze voorzitter Joop Harkema had in het laatste jaar van zijn zittingsperiode aangegeven niet op te gaan 

voor een tweede termijn. Gelukkig hebben wij in Ries Velema een goede vervanger voor hem gevonden. 

Tijdens de bestuursvergadering van 22 november 2021 hebben wij op passende wijze afscheid genomen 

van Joop als voorzitter. Wij danken hem voor zijn enthousiaste en deskundige invulling van het 

voorzitterschap. Gelukkig blijft hij nog beschikbaar voor de rondleidingen op de begraafplaats en hoeven 

we nog niet helemaal afscheid van hem te nemen.  

Het Geheugen van Zeist 

De erfgoedpartners van Zeist werken samen in de vereniging Het Geheugen van Zeist. De 

erfgoedpartners zijn: Bibliotheek Idea Zeist, Gemeente Zeist – Gemeentearchief Zeist, Gilde Zeist, 

Historische Vereniging Den Dolder, Museumstichting `t Hernhuttershuis, Oude Algemene Begraafplaats 

‘de Kleine en de Groote’, Stichting De Zilver-Kamer, Stichting Lokaal Austerlitz, Stichting Ruijs Archief, 

Stichting Wegh der Weegen, Zeister Historisch Genootschap. De verschillende websites van de 

erfgoedpartners zijn ook via de website van het Geheugen van Zeist te bereiken  

Het Geheugen van Zeist heeft ten doel het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten. Het 

Geheugen van Zeist heeft een eigen website. Op deze website vindt men een verzameling gegevens, 

zoals teksten en afbeeldingen en video's, die te maken hebben met de geschiedenis van Zeist en zo voor 

iedereen beschikbaar zijn. Op deze website is het digitale grafregister van de Oude Begraafplaats 

opgenomen. Zo kan men nagaan wie er begraven ligt en waar. 
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Op de volgende wijze is het grafregister te vinden:  

1. ga naar www. geheugenvanzeist.nl 

2. kies Collecties, daarna Personen 

4. vul naam van persoon in.  

 

Ook kunt u via een QR-code op het informatiebord op de begraafplaats toegang krijgen tot het 

grafregister.  

ANBI 

Voor de bestaande en de nieuwe donateurs brengt het bestuur onder de aandacht dat onze stichting 

door de belastingdienst de ANBI-status is toegekend. Dat betekent dat giften aan de stichting in de 

belastingaangifte als aftrekbare gift kunnen worden aangemerkt. Op de website van de Belastingdienst is 

de stichting als volgt geregistreerd, Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist De Kleine en de Groote 

RSIN/fiscaalnummer 811107462. 

Samenstelling van het Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen. 

Dhr. H.W.R. Velema, voorzitter 

Dhr. J. Bosman, penningmeester 

Mevr. B. A.H.M. Okhuijsen-Schumacher, secretaris 

Mevr. S. Jetten-van den Hoek, lid 

Dhr. H.W.K. Kaspersen, lid 

Mevr. A.M.S. Ponten, lid 

 

Zeist, maart 2022 
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