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In le id ing
 In ons tweede lustrumjaar hebben wij een aantal restauratie- en  

herstelplannen afgerond. Gelijktijdig is begonnen met de fondsenwerving 

voor een tweetal grote herstelprojecten. Hiervan is de restauratie van het 

grafmonument Dudok van Heel veruit het meest omvangrijk. 

 Ook dit jaar zijn wij oprecht veel dank verschuldigd aan alle vrij-

willigers die zich hebben ingezet om het behoud van de Oude Begraafplaats 

met hand- en denkwerk te ondersteunen.
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Financië le  pos it ie
 In 2010 bedroegen de baten van de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats van  

Naarden in totaal € 6.633,41. De inkomsten waren afkomstig van 174 donateurs, 7 begunstigers,  

2 subsidies en de ontvangen rente op het banktegoed. 

 In hetzelfde jaar werd € 8.007,58 besteed aan bijdragen aan herstelprojecten (in het bijzonder 

aan hekwerken), aan het informatiebord bij het toegangshek en aan secretariaatskosten (met name 

aan drukwerk- en portikosten).

 Het saldotekort van € 1.374,17 werd onttrokken aan het vermogen van de stichting. Ultimo 

2010 bedroeg het vermogen € 19.334,80.
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   De smaak van de 19e eeuw
De oude begraafplaats is volgens de lijnen van een  
Latijns kruis ontworpen. In de  grafmonumenten zijn 
verschillende 19e eeuwse neoclassistische en neogotische 
invloeden uit de Romantiek zichtbaar. Voorbeelden zijn 
naar beneden gerichte dovende toortsen, rouwsluiers en 
urnen als symbolen van rouw. Ook zien we heraldische 
tekens en stenen kussens met een lauwerkrans als eer-
betoon aan overledenen. Op en bij een aantal graven 
staan funeraire symbolen zoals de palmtak (voor over-
winning) en de lelie (voor reinheid en zuiverheid). 
De afgeknotte zuil staat voor het afgebroken leven.  
Veel voorkomend zijn de zandloper, die duidt op de  
verlopende tijd en de kortstondigheid van het leven, 
alsmede de pijnappel en vlinder als symbool voor de 
onsterfelijkheid van de ziel. Grafhekken beschermen 
de ziel van de overledene tegen kwade geesten. Ook de  
beplanting op de begraafplaats is nu nog naar de mode 
van de 19e eeuw. Afhangende takken van treurberken 
staan voor tranen en rouw en de Hosta wordt veel toe-
gepast vanwege de volksnaam ‘hartenlelie’.
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Geplande uitgaven
 Een bedrag van € 10.000,00 werd gereserveerd voor herstelwerkzaamheden aan graven  

die in 2011 en de daaropvolgende jaren zullen worden uitgevoerd. Het vrij besteedbare vermogen 

bedroeg derhalve € 9.334,80.

 Aan de restauratie van een aantal hekwerken werd in 2009 en 2010 in totaal € 8.487,90  

uitgegeven. Voor deze herstelwerkzaamheden werd € 5.600,00 aan subsidie ontvangen.  

Het resterende bedrag werd door de stichting uit eigen middelen aangevuld.

 In voorbereiding op een aantal omvangrijke projecten ontving de stichting vergunningen 

voor de restauratie van een tweetal rijksmonumenten. De stichting spande zich in – en continueert 

dit in 2011 - om bij fondsen en instellingen subsidies te verwerven waarmee deze herstelprojecten 

financieel mogelijk worden gemaakt. 
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‘Groen’
 Op de begraafplaats hebben de meeste bomen een aanzienlijke leeftijd bereikt. Daardoor 

zijn ze kwetsbaar geworden. Bij een stormwind breekt hier en daar een tak of sneuvelt er een 

boom. In 2010 trof dit laatste lot twee treurberken. Gelukkig werd hierdoor geen schade aan 

graven aangericht. De afdeling Groenvoorziening van de Gemeente Naarden zorgde voor een 

snelle verwijdering van de restanten. 

 Een onderdeel van het Deelplan Groen is de vervanging van de nieuwe aanplant die niet  

is aangeslagen. De Gemeente Naarden heeft de hiermee samenhangende werkzaamheden door-

geschoven naar 2011.

 De wiedclub is ook dit jaar in het groeiseizoen zeer actief geweest. In maart maakten de 

deelnemers een ronde over de begraafplaats om ‘takken te harken’. In de loop van de zomer werd 

veel gesnoeid en werden de graven verzorgd die de Stichting in onderhoud heeft. Ook is een aantal 

hekjes opnieuw geschilderd.

‘Gr i j s ’
 Van een aantal graven zijn de hekwerken hersteld. Het graf van Floris Vos, politicus en 

medegrondlegger van modelboerderij ‘Oud-Bussem’, is ingrijpend opgeknapt. Hiervoor gaat onze 

dank uit naar de familie Meerstadt-Rombach in Bussum.



4



E
13

Een nieuw informatiebord
 We hebben er lang op moeten wachten, maar het informatiebord staat op zijn plaats bij 

het toegangshek. Met het bord willen wij bezoekers en passanten informeren over de bijzondere 

historie van de begraafplaats en hen uitnodigen voor een bezoek.

 Nadat aan alle regels en voorschriften was voldaan en nadat wij over de benodigde  

vergunningen beschikten, is in juli - met hulp van de ANWB - een fraai bord geplaatst met daarop 

een beschrijving van de (ontstaans)geschiedenis en de monumentale waarde van de begraafplaats. 

Een aantal grafmonumenten en de laatste rustplaats van een enkele bekende Nederlander krijgen 

speciale aandacht, evenals de activiteiten van de Stichting. 
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Open Monumentendagen
 Al vele jaren worden in de maand september in heel Nederland Open Monumentendagen  

georganiseerd. ‘De smaak van de 19e eeuw’ was dit jaar het centrale thema van de open dagen op 

zaterdag 11 en zondag 12 september. 

 Leden van het bestuur waren op de begraafplaats aanwezig om bezoekers te ontvangen  

en rond te leiden. Bestuurslid Han de Vries maakte op een aantal fotopanelen een overzicht van 

de typische kenmerken van 19e eeuwse symboliek. Met die informatie konden bezoekers zelf op  

zoek gaan naar graven uit deze periode. Dat dit gewaardeerd werd, bleek uit de enthousiaste 

 reacties van de vele bezoekers.

 Ook de Historische Kring Bussum wijdde het augustusnummer van het Bussums  

Historisch Tijdschrift aan ‘De smaak van de 19e eeuw’. Bestuursleden Ank Kooijman-van Rossum 

en Han de Vries schreven speciaal hiervoor het artikel ‘De Oude Begraafplaats van Naarden: Op 

zoek naar sporen van de smaak van de negentiende eeuw’. Afdrukken werden op de begraafplaats 

uitgedeeld.
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Donateursdag
 Op 13 november vond de jaarlijkse donateursdag plaats in Hotel Jan Tabak. De directie van 

dit hotel stelde ons ook dit jaar weer in de gelegenheid vele donateurs gastvrij te ontvangen en hen 

te vertellen over plannen en resultaten om de Oude Begraafplaats in goede staat te behouden. 

 De betrokkenheid van de donateurs bleek groot: velen - soms van ver gekomen – kwamen 

naar Bussum. In aansluiting op de Open Monumentendagen vertelde Han de Vries enthousiast 

over de smaak van de 19e eeuw en wat daar nog van te zien is.  

Het thema sloot goed aan bij deze monumentale plek, want er is veel bewaard gebleven.  

De sfeer van de 19e eeuw hangt er nog voelbaar. Na afloop van de presentatie namen verschillende 

bezoekers belangstellend een kijkje op de begraafplaats.
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  Oproep 
  historische 
  gegevens

De heer en mevrouw Verhaar  

verzamelen enthousiast alle 

informatie uit vervlogen tijden 

over de Oude Bedraafplaats. 

Daarom doen wij, zoals ieder 

jaar, een oproep om oude koo-

paktes, documenten en foto’s 

van begraafceremonies die u in 

bezit heeft naar het secretariaat 

te sturen. Uiteraard zenden wij, 

indien u daar prijs op stelt, alle 

materialen naar u terug.
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Giften,  schenken,  legaten  
en erfste l l ingen aan de St icht ing
 De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Een schenking of een legaat aan de Stichting is hierdoor belastingaftrekbaar. 

De Stichting is geen belasting verschuldigd over het geld dat zij  ontvangt via giften, periodieke 

schenkingen, legaten en erfstellingen. Wij hebben hierover een brochure samengesteld die u  

kunt opvragen bij het secretariaat. Ook onze notaris Mr. D. Doude van Troostwijk,  kan u alle 

informatie verschaffen en zal uw verzoek snel en zorgvuldig behandelen.

       Notariskantoor 

       Mr. D. Doude van Troostwijk, 

       Meerweg 17, 1405 BB Bussum, 

       telefoon 035 – 7123237





Bestuurssamenstelling

Mevrouw A.S. Berkhout-Gerus

Mevrouw A.P. Kooijman–van Rossum

Mevrouw S. Verloop-Postmus  secretaris

De heer H.W. André de la Porte voorzitter

De heer J.F. Dudok van Heel

De heer H.J.P. Penders  penningmeester

De heer J. de Vries

Secretariaat:

Van der Helstlaan 49, 1412 HH Naarden

Telefoon:  035 - 6941310                

E-mail:  sonja.verloop@planet.nl  

Website:  www.oudebegraafplaats-naarden.nl o
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