
 

Begraafplaats Den DolDer, Het stille Hofje
De begraafplaats wordt in 1904 aangelegd door Christoph pleines, de 
oprichter van zeepfabriek ‘De Duif ’. Hij wilde er zijn gezinsleden en zijn 
personeel begraven. De begraafplaats is in vier vakken verdeeld; een vak 
voor de familie pleines, een vak voor personeelsleden en hun familie, een 
vak voor bewoners van Den Dolder die niet in de fabriek van pleines 
werkten en een vak voor bijzondere gevallen. De vakken zijn van elkaar 
gescheiden door paden die ‘kruiswegen’ worden genoemd. in het vak voor 
bijzondere gevallen worden in de ‘hongerwinter’ (november 1944) twaalf 
overleden patiënten van de Willem arntzstichting begraven. Zelf is Chris
toph pleines, die in 1936 in liechtenstein overleed, hier niet begraven, maar 
zijn eerste echtgenote en oudste zoon wel. 

Via verkoop aan de goudse Kaarsenfabriek in 1918 is de begraafplaats in 
de jaren dertig eigendom van n.V.Unilever en de directie van Unilever liet 
geen teraardebestellingen meer toe. pleines wilde dat de gemeente de be
graafplaats zou overnemen en als een algemene protestantse begraafplaats 
zou voortzetten maar de gemeente kon alleen een algemene begraafplaats 
exploiteren. De weduwe van pleines wilde eventueel wel toestemming geven 
voor het veranderen van de particuliere begraaf plaats in een algemene, maar 
de gemeente vond dat een eigen begraaf plaats voor Den Dolder niet nodig 
was, omdat er gemiddeld twee mensen per jaar stierven. Bovendien ligt de 
gemeentelijke begraafplaats aan de Woudenbergseweg op maar acht kilo
meter afstand van Den Dolder. op verzoek van de Dolderse gemeenschap 
koopt de stichting nederlands Hervormde Kerk te Den Dolder in 1944 de 
begraafplaats van nV Unilever. Door deze aankoop wordt de begraafplaats 
uitgebreid met het voorterrein en een even groot bosperceel achter het  
huidige midden deel. in de akte van verkoop werd onder meer bepaald  
dat het terrein een begraafplaats moet blijven en dat er mensen van elke 
gezindte mogen worden begraven.

in 1936 wordt wegens bouw van woningen aan de pleineslaan een nieuwe 
ingang naar de begraafplaats aangelegd, tussen nrs 66 en 68. na aankoop in 
1944 is in opdracht van de Hervormde Kerk Den Dolder in de jaren 1947 
– 1948 de huidige poort gemaakt met de kenmerkende ronde muurtjes 
en het hekwerk, ontworpen door e.j.oudenes. in 1968 krijgt de Her
vormde Kerk Den Dolder toestemming van de familie pleines de helft van 
het 1e kwart in gebruik te nemen. Het rechthoekige vak met het kelder
graf van pleines en het dubbele graf van familie prang blijft privé eigendom 
van familie pleines. om totaal verval te voorkomen is in 1988 de begraaf
plaats op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De naam ‘Het stille  
Hofje’, is het eerst gebruikt in een artikel in het Zeister nieuwsblad in 
1952. na 1979 geeft de Hervormde Kerk te Den Dolder (nu protestantse 
gemeente Den Dolder) geen grafrechten meer uit. er vinden nog wel en
kele bijzettingen plaats. 
De begraafplaats raakt verder in verval tot in 1999 een groep vrijwilligers 
aan het herstel begint. 
op 16 juli 2006 draagt het toenmalige kerkbestuur de begraafplaats over 
aan stichting Het stille Hofje, waarbij de naam  Het stille Hofje  alsnog 
in notariële aktes officieel wordt vastgelegd.
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Van Harte WelKoM

Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en austerlitz vor
men een prachtige gemeente. De naam seijst werd al in het jaar 838 
voor het eerst genoemd. inmiddels heeft de gemeente Zeist een 
rijke geschiedenis en prachtige monumenten opge bouwd. De erf
goedpartners Zeist werken samen om het verhaal van Zeist onder 
de aandacht te brengen. op www.geheugenvanzeist.nl, de website 
over de geschiedenis van Zeist vindt u foto’s, kranten, prenten, ver
halen, interviews, fietsen wandelroutes en alle informatie over de 
activiteiten van de erfgoedpartners. 
 
BorDen Met CUltUUrHistorisCHe inforMatie

Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij cultuur 
historische interessante bezienswaardigheden in Zeist,  austerlitz, 
Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder. De informatie op 
deze borden is namens de erfgoedpartners Zeist samengesteld 
door het Zeister Historisch genootschap, stichting het gilde en 
de gemeente Zeist.  langs deze informatieborden zijn diverse fiets 
en wandelroutes. Deze routes  kunt u downloaden via de website 
www.geheugenvanzeist.nl   
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KLOPPEN DE BIJSCHRIFTEN???


