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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Omstreeks de eeuwwisseling vervaardigd ijzeren GRAFHEK, behorende tot het complex "Algemene Begraafplaats
Amersfoortsestraatweg" te Bussum.
Omschrijving
Ijzeren grafhek, 96cm hoog, is geplaatst rondom een hardstenen zerk, waarvan de tekst niet meer leesbaar is, in
een rechthoekig vak van 222x95cm, afgezet met bakstenen banden met op de hoekpunten hardstenen neuten
waarop de hoekstijlen van het grafhek bevestigd zijn. Het grafhek is samengesteld uit eenvoudige ronde hoekstijlen,
bekroond door een granaatappel en onderling verbonden door ijzeren strippen. In de lengterichting zijn de
hoekstijlen verbonden door regels, diagonalen en een ruitvorm. De diagonalen worden in het midden doorbroken
door een ovaal. Tegen dit ovaal is een gietijzeren ensemble van rouwattributen aangebracht, bestaande uit twee
gekruisde zeisen (waarvan alleen de steel nog aanwezig is), een staartbijtende slang temidden waarvan een
gevleugelde zandloper is geplaatst. In de breedterichting (kopse kanten) zijn de hoekstijlen verbonden door regels
waarbinnen een ruitvorm geplaatst is. In deze ruitvorm is een ensemble geplaatst van twee gekruisde omgekeerde
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toortsen met een staartbijtende slang in het midden.
Waardering
Het ijzeren grafhek, met funeraire symbolen gedecoreerd, is van algemeen belang wegens cultuur- en
architectuurhistorische waarde als karakteristiek en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een ijzeren grafhek van
omstreeks de eeuwwisseling en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Algemene Begraafplaats
Amersfoortsestraatweg" te Bussum.
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