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Jaarverslag 2013

Stichting tot Behoud van de 
Oude Begraafplaats van Naarden
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In le id ing
 Bij het afsluiten van het dertiende stichtingsjaar kijken wij met gepaste trots terug op 

alles wat in de afgelopen periode is bereikt. Er is, zoals al zovele jaren, een zeer bevlogen groep 

actieve vrijwilligers die door onderhoud aan graven en groen zorgt dat de Oude Begraafplaats 

een ambiance is waar mensen graag naar toe komen. De Oude Begraafplaats blijkt aan te sluiten 

bij de groeiende belangstelling voor historische erfgoederen en wordt regelmatig bezocht 

door mensen die de landelijke ‘Westerbork Route’ lopen. Veel wandelaars stoppen om de 

aangrenzende Joodse Begraafplaats te bezoeken. We willen deze bezoekers beter informeren over 

de toegankelijkheid van beide begraafplaatsen.

 De Stichting dankt iedereen die zich ook dit jaar weer met verve heeft ingezet als 

donateur, vrijwilliger of subsidieverlener. Met deze enthousiaste steun zijn wij in staat om aan 

onze doelstellingen te voldoen en de authentieke en bijzondere staat van de Oude Begraafplaats 

te behouden. 
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Financië le  pos it ie
 De donateurslijst van de Stichting telt 272 namen van mensen die zich als donateur hebben 

aangemeld. In 2013 is een bedrag van € 5.041,15 ontvangen van 192 donateurs en 8 incidentele 

begunstigers. De uitgaven bedroegen dat jaar € 4.862,86 en het overschot van € 178,29 wordt 

toegevoegd aan het bestaande vermogen dat begin 2013 € 17.558,82 bedroeg en dientengevolge stijgt 

naar € 17.737,11 aan het eind van het jaar.

 In totaal is voor € 11.000 aan uitgaven bestemd voor werkzaamheden die in 2014 en volgende 

jaren zullen worden uitgevoerd. Het vrij besteedbare vermogen bedraagt derhalve € 6.737,11.

 Enkele geïnteresseerden en begunstigers stelden hun diensten om-niet beschikbaar. 

De Stichting dankt haar donateurs, subsidieverleners en begunstigers van harte voor de ontvangen 

steun.
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Graven 
 Door het Deelplan Grijs in de verordening van de Oude Begraafplaats op te nemen heeft de 

gemeente Naarden het in 2013 mogelijk gemaakt om bestaande en verweesde graven (graven zonder 

rechthebbenden) opnieuw uit te geven. Door deze verordeningswijziging is de Oude Begraafplaats 

de facto heropend en kunnen voor het eerst sinds vele jaren graven aan nieuwe rechthebbenden 

worden uitgegeven. De eerste teraardebestelling in een heruitgegeven graf heeft inmiddels plaats 

gehad. Wilt u meer weten over begraven op de Oude Begraafplaats? Neemt u dan contact op met 

Lysette Lubbers van de gemeente Naarden. E-mail: lysette.lubbers@naarden.nl.

Verzamelgraf

 In september is in blok IV een grafkelder gemaakt die zal dienen als verzamelgraf. 

Graven waar geen nabestaanden meer van zijn en die bij de gemeente als ‘her uit te geven’ staan 

aangemerkt zullen worden geruimd, indien dit graf daadwerkelijk wordt heruitgegeven. De 

restanten uit deze graven worden dan herbegraven in het nieuwe verzamelgraf. 

Grafmonument Dudok van Heel

 Om het grafmonument van de familie Dudok van Heel tegen waterschade te beschermen 

heeft de Stichting in 2012 een dekzeil over het dak gespannen. Ook de gemeente Naarden heeft zich 

de slechte bouwkundige staat van het grafmonument aangetrokken. > > >
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Met een hoogwerker is in oktober 2013 een betere dakafdekking aangebracht. In samenwerking 

met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gekeken wat de beste manier is om het 

monument zo goed mogelijk te behouden en de binnenzijde zo goed mogelijk vochtvrij te maken. 

De Stichting heeft gebruik kunnen maken van een donatie van de Rabobank Noord Gooiland om 

het smeedijzeren hekwerk rond het grafmonument te laten herstellen.

Groen
 De wiedgroep is weer een aantal zaterdagen actief geweest. De in de winter afgewaaide 

takken werden verwijderd, de graven die wij in onderhoud hebben verzorgd en divers klein 

onderhoud is uitgevoerd. Een aantal leden van de wiedgroep kreeg een snoeicursus van een 

medewerker van de Gemeente Naarden en leerden vooral het snoeien van de coniferen. Deze winter 

was er gelukkig geen stormschade. Wel werden er enkele dode bomen door de medewerkers van 

de Gemeente weggehaald. De laatste nieuwe aanplant vraagt onze blijvende aandacht. Niet alles is 

aangeslagen en in het komende voorjaar worden daarom weer enkele nieuwe struiken geplant.

Nieuwe website
 De Stichting heeft besloten een nieuwe website te laten maken waarmee donateurs, 

bezoekers en geïnteresseerden beter kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen op 

en rond de Oude Begraafplaats. De nieuwe zal de oude website in het eerste kwartaal van 2014 

vervangen. Het nieuwe webadres wordt www.oudebegraafplaats-naarden.nl 
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Open Monumentendagen 
 Tijdens de jaarlijkse landelijke Open Monumentendagen op 14 en 15 september stond het 

toegangshek van de Oude Begraafplaats wijd open voor bezoekers die een kijkje kwamen nemen. 

Bestuursleden vertelden over de historie van de Oude Begraafplaats en de graven en verzorgden 

rondleidingen. Een foto-expositie rond het jaarthema ‘Macht en Pracht’ was op zaterdag vanwege 

de weersomstandigheden in het baarhuisje opgesteld. Een bezoeker reageerde hierop verrast:  

“Nu zie ik het baarhuisje ook eens van binnen!”. 

 De tentoonstelling vestigde de aandacht op een aantal grafmonumenten waaruit de 

welstand en de invloed blijkt van diegenen die in herinnering worden geroepen. De daarop 

aangebrachte symbolen laten vaak iets zien van het geloof, het beroep of de plaats in de 

samenleving van de overledene. Materiaalkeuze en symboliek geven vaak uitdrukking aan datgene 

wat nabestaanden willen vasthouden als herinnering aan het leven van hun dierbaren. Soms met 

macht en pracht. 
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Donateursdag 
 Op zaterdag 2 november konden wij dankzij de gastvrije medewerking van Hotel Jan 

Tabak vele belangstellenden ontvangen op de jaarlijkse donateursdag. Naast de resultaten van 

het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst kon de nieuwe uitgifte van graven op de Oude 

Begraafplaats van Naarden als een belangrijke mijlpaal worden gemeld. Hiervoor heeft de stichting 

zich - in nauwe samenwerking met de gemeente Naarden -  gedurende vele jaren ingezet.

 In aansluiting op de landelijke Open Monumentendagen vertelde bestuurslid Han de Vries 

over het jaarthema ‘Macht en pracht’. Aan de hand van een fotopresentatie illustreerde hij wat 

hiervan te zien is op de Oude Begraafplaats van Naarden. Deze plek weerspiegelt de geschiedenis 

van Naarden en haar inwoners. Gestolde geschiedenis in steen en ijzer, tussen historisch groen. 

In schril contrast met de uitstraling van de grafbedekkingen vol macht en pracht - bedoeld om te 

imponeren - staan de sobere, af en toe ook wel povere graftekens op de begraafplaats. Ook deze 

zijn een blijvende herinnering aan de overleden inwoners van Naarden.

 Hoofdgast van de Donateursdag was Barbara Alma, uitvaartleider in Naarden. Zij 

vertelde op een boeiende en toegankelijke manier over de dagelijkse praktijk van haar vak. De 

uitvaartbranche is omgeven door piëteit en tradities die evenzeer inspeelt op de meest actuele 

ontwikkelingen en veranderende regelgeving als gevolg van hedendaagse opvattingen over dood 

en afscheid. 



Met grote toewijding verzamelen Kees en Geraldine Verhaar al 
vele jaren historisch materiaal van en over de Oude Begraafplaats. 
Dankzij hun inspanningen hebben donateurs en bezoekers informatie 
kunnen vinden over begraven familieleden en ook historische 
documenten, foto’s en kaarten. De collectie bevat dan ook een schat 
aan informatie. Wij vragen een ieder die zelf oude kaarten, foto’s 
en documenten over personen die op de Oude Begraafplaats van 
Naarden begraven zijn om contact op te nemen met de heer en 
mevrouw Verhaar. Email: kees.verhaar@hetnet.nl 
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Giften,  schenkingen,  legaten en erfste l l ingen
 De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Een schenking of een legaat aan de Stichting is hierdoor aftrekbaar voor uw 

belastingen. De Stichting is geen belasting verschuldigd over het geld dat zij ontvangt via  

giften, periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen. De Stichting heeft hierover een brochure 

samengesteld die u kunt opvragen bij het secretariaat. Notaris Mr. D. Doude van Troostwijk kan u 

verdere informatie verschaffen en zal uw verzoek zorgvuldig behandelen.

       Notariskantoor 

       Mr. D. Doude van Troostwijk

       Meerweg 17, 1405 BB Bussum 

       Telefoon 035 - 7123237



BESTUUR VLNR ALINE BERKHOUT, HANS ANDRÉ DE LA PORTE, ANK KOOIJMAN, HARRIE PENDERS, SONJA VERLOOP, HAN DE VRIES
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Bestuurssamenstel l ing

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 H.J.P. Penders (penningmeester)

De heer J. de Vries

Secretar iaat

Van der Helstlaan 49, 1412 HH Naarden

Telefoon: 035 - 69 41 310

E-mail: sonja.verloop@planet.nl   

Bank: IBAN NL02INGB0008492819 t.n.v. Stichting Oude Begraafplaats Naarden

ANBI registratienummer: 8088.66.710

Colofon

Vormgeving en productie: Yowza! (www.yowza.nl)

Fotografie: eigen foto’s en Fotoclub Argentum Naarden
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