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Doelste l l ing
 De Stichting heeft ten doel de 
Oude Begraafplaats van Naarden te be-
houden: de begraafplaats in redelijke 
staat te brengen en te houden, zodat de 
sociaal- en cultuurhistorische waarden 
kunnen worden geborgd.
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Stichting tot Behoud van de 
Oude Begraafplaats van Naarden
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In le id ing
  

 In 2015 is het vijftien jaar geleden dat de Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats 

van Naarden is opgericht. Wat in 2000 begint met het initiatief van Ank Kooijman, is van groot 

en blijvend belang gebleken. Mede hierdoor kan de cultuurhistorische waarde van de Oude 

Begraafplaats worden behouden en versterkt.

 Bestuursleden en vrijwilligers zijn actief met onderzoek, onderhoud en restauratie van 

de graven en het groen op de begraafplaats. Evenals voorgaande jaren is er veel waardering van 

bezoekers en andere belangstellenden voor de exposities, presentaties en rondleidingen die wij 

verzorgen tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen en het openluchtconcert in de Europese 

Week van de Begraafplaats. Ook onze informatieochtend voor donateurs en belangstellenden in 

Hotel Jan Tabak wordt ieder jaar druk bezocht.



v.l.n.r. Hans W. André de la Porte, wethouder 
Marleen Sanderse en Aline Berkhout-Gerus
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Het afgelopen jaar
 In 2015 hebben wij het convenant met de gemeente Naarden verlengd met een periode van 

tien jaar. De afspraken hierin vormen een solide basis voor het toekomstig behoud van de Oude 

Begraafplaats. De nieuwe bestuurlijke situatie die in 2016 is ontstaan met de fusie van de voormalige 

gemeenten Bussum, Naarden en Muiden tot de gemeente Gooise Meren, zien wij hierdoor dan ook 

met vertrouwen tegemoet. 

 Door de jaren heen helpt een vaste groep vrijwilligers de stichting en de gemeente om 

allerhande werkzaamheden goed te laten verlopen. Wij zijn veel dank verschuldigd aan al deze 

vrijwilligers, donateurs en subsidieverleners. Gezamenlijk maken wij het mogelijk de doelstellingen 

van de Stichting te realiseren en het authentieke en bijzondere karakter van de Oude Begraafplaats 

te behouden. 



BBaten en lasten 2015

BATEN

Donateurs  3.905,50 

Vergoeding klein onderhoud door wiedclub  525,00 

Rentebaten  122,06 

Totaal baten   4.552,56
  

LASTEN  

Uitvoeringskosten  1.914,90 

Project ontwikkelen nieuwe website/upgrade website  267,55 

Totaal lasten   2.182,45

  

Overschot   2.369,81
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Inkomsten 
 Bij de Stichting staan in totaal 255 mensen ingeschreven als donateur. Van 155 donateurs 

hebben wij in 2015 een financiële bijdrage mogen ontvangen. De Stichting ontvangt geen 

subsidies of andere financiële bijdragen en is daardoor geheel afhankelijk van deze donaties en 

schenkingen. Het is nog onzeker of in de toekomst een beroep kan worden gedaan op nieuwe 

financieringsvormen.

 In totaal is een bedrag van € 13.000 bestemd voor werkzaamheden die in 2016 en de  

daaropvolgende jaren worden uitgevoerd. Het overschot van € 2.369 wordt toegevoegd aan het 

bestaande vermogen, dat primo 2015 € 20.377 bedraagt en dientengevolge stijgt naar € 22.747 ultimo 

2015. Het vrij besteedbare vermogen bedraagt € 12.061.

 Een bedrag van € 5.000 is gereserveerd voor het realiseren van het Deelplan Grijs en 

een bedrag van € 1.000 voor het noodherstel van beschadigde graven. De wiedclub ontvangt 

een vergoeding voor aanschaf van materialen die nodig zijn voor het onderhoud van graven van 

rechthebbenden. Daarnaast stellen enkele begunstigers hun diensten om niet beschikbaar. De 

uitvoeringskosten hebben jaarlijks betrekking op abonnementen, druk- en portokosten. 
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NNieuwe uitg i fte  van graven 
 In de gemeentelijke verordening van 2014 is vastgesteld dat oude, ‘verweesde’ graven 

opnieuw door de gemeente kunnen worden uitgegeven. Dit betreft uitsluitend graven zonder 

rechthebbenden. Het afgelopen jaar is al een aantal van dergelijke graven opnieuw uitgegeven.  

Wij vinden het bijzonder om te vernemen dat familieleden met elkaar een plek voor een graf 

uitzoeken. De begraafplaats is en blijft een Rijksmonument. Dit houdt in dat moet worden voldaan 

aan strikte regels. Deze gelden voor zowel bestaande als nieuw uit te geven graven.  

Heeft u belangstelling hiervoor, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Esmeralda Wagenaar 

van de gemeente Gooise Meren. Het e-mailadres is e.wagenaar@gooisemeren.nl.

Vandal isme 
 Tot grote ontsteltenis van velen werd eind november een wit engeltje vernield dat boven op 

een grafzuil stond. Dit engeltje was een echte blikvanger aan de linkerzijde van de hoofdlaan en stond 

jarenlang symbool voor de prettige, positieve sfeer op de begraafplaats. Het mooie beeldje is volledig 

kapot geslagen en is verloren gegaan. Wij hebben hiervan aangifte gedaan bij de politie en publiciteit 

gezocht in de lokale media. Het werd voorpaginanieuws in de lokale pers. Helaas zijn er nog geen 

aanwijzingen gevonden die naar de dader(s) leiden. Wij zijn voornemens om in 2016, in samenspraak 

met de rechthebbenden van het betreffende graf, een soortgelijk beeldje terug te plaatsen.
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OOpen Monumentendagen:  Kunst  en Ambacht 
 Tijdens de landelijke Open Monumentendagen - op zaterdag 12 en zondag 13 september 

– weten weer veel geïnteresseerden de Oude Begraafplaats te vinden. Het landelijke thema ‘Kunst 

en Ambacht’ wordt treffend verbeeld op een speciaal hiervoor samengestelde foto-expositie. 

Verschillende grafmonumenten zijn met veel vakmanschap en kunstzinnigheid vervaardigd en 

gerestaureerd door diverse ambachtslieden zoals de steenhouwer, de smid en de restaurateur. Ook 

de hovenier heeft hier zijn sporen nagelaten. De producten van deze vakmensen zijn dikwijls stille 

getuigen van de smaak en de kunststromingen van de tijd waarin ze zijn gemaakt.

Openluchtconcert 
 Op zondag 1 juni vindt op de Oude Begraafplaats voor de tweede keer in de geschiedenis 

een openluchtconcert plaats. Het concert is een initiatief van de gemeente Naarden om de 

Europese Week van de Begraafplaats luister bij te zetten. Het optreden van Muziekvendel 

‘Nardinc’ uit Naarden wordt bijzonder gewaardeerd door het aandachtig luisterende publiek. 

Bestuurslid Han de Vries vertelt beeldend over de rijke geschiedenis en culturele achtergronden 

van deze plek. Muziek past bij het karakter van de begraafplaats. De laatste rustplaats van Johan 

Schoonderbeek, Hens Clinge Doorenbos en Dirk Witte. Van de hand van de laatste is het bekende 

lied ‘Mensch, durf te leven’. Terwijl de aanwezigen enthousiast meezingen, wordt hiermee het 

concert afgesloten.
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Gooi  TV
De lokale omroep Gooi TV maakt in maart opnamen voor het 
programma ‘TV Magazine’. De uitzending geeft een levendig 
beeld van de activiteiten. Bestuursleden Ank Kooijman, Sonja 
Verloop en Hans André de la Porte vertellen over het onderhoud  

 
 
en herstel van graven en groen en de samenwerking met de 
gemeente Naarden. De reportage is te zien op YouTube (Gooitv 
begraafplaats’’) en komt ook op de website van de Stichting.
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GGroen 
 De wiedgroep is ook in 2015 weer een flink aantal zaterdagen actief geweest. De in de 

herfst en winter afgewaaide takken worden verwijderd en de graven, die wij als Stichting in 

onderhoud hebben, verzorgd. Zoals altijd voert de wiedgroep divers, klein onderhoud uit. Gelukkig 

is er het afgelopen jaar geen sprake geweest van stormschade aan graven of bomen. Samen met 

een medewerker van de gemeente maken wij ieder jaar een inspectieronde. De oude beukenhagen 

blijven steeds een punt van zorg.

Donateursdag 
 Op zaterdag 14 november is er weer veel belangstelling voor onze jaarlijkse 

informatieochtend voor donateurs en belangstellenden in Hotel Jan Tabak. Gastspreker is dr. 

Henk Michielse uit Naarden, redacteur van het boek ‘Geuzen en papen – katholiek en protestant 

tussen Vecht en Eem’. Hij spreekt over de ontwikkeling van christelijke begrafenisrituelen in de 

vroege middeleeuwen. Geboeid luisteren de aanwezigen naar zijn verhaal over ‘predikanten, 

kerkeraden en paepse stoutigheden rond de dood’. Bestuurslid Han de Vries vertelt over het thema 

van de Open Monumentendagen: ‘Kunst en Ambacht’ en geeft een toelichting bij de foto-expositie 

die hij voor deze gelegenheid heeft ingericht.



Histor ische col lect ie
Met veel toewijding verzamelen Kees en Geraldine Verhaar 
historisch materiaal dat betrekking heeft op de Oude Begraaf-
plaats. In hun collectie kunnen geïnteresseerden historische do-
cumenten, foto’s en kaarten terugvinden over graven, namen 
en families. Als u zelf oude kaarten, foto’s en documenten heeft 

van begrafenissen of van personen die op de Oude Begraaf-
plaats van Naarden begraven liggen, dan stellen zij het erg op 
prijs als u contact met hen hierover opneemt. 

Email: kees.verhaar@hetnet.nl 



G
17

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 de 

belastingen. De stichting is geen belasting verschuldigd over het geld dat zij ontvangt via giften, 

periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen.  

 Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het secretariaat of bij notariskantoor  

Mr. D. Doude van Troostwijk.

       Notariskantoor 

       Mr. D. Doude van Troostwijk

       Meerweg 17, 1405 BB Bussum 

       Telefoon 035 - 7123237



Harr ie  Penders  †
 Op 22 december 2015 overleed  

Harrie Penders, toegewijd bestuurslid en 

penningmeester sinds de oprichting van de 

Stichting. Met veel zorg, liefde en aandacht 

inventariseerde hij talloze grafstenen en 

voor veel bezoekers was hij een onmisbare 

steun bij het terugvinden van oude familie-

graven. Harrie was ook vaak een aimabele 

gastheer bij de Open Monumentendagen, 

waar hij met zichtbaar plezier vertelde over 

alles wat te maken had met de Oude Begraaf-

plaats. ‘Kleine zaken goed doen, dan komen we 

een heel eind’ was een van zijn lijfspreuken. 

Wij missen zijn grote inbreng en humor en  

blijven hem dankbaar voor alles wat hij voor 

de Stichting en de begraafplaats heeft bete-

kend. In 2015 heeft Rien Hagen zijn taken als 

nieuwe penningmeester overgenomen. 
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Bestuurssamenstel l ing in  2015

De heer H.W. André de la Porte (voorzitter)

Mevrouw A.S. Berkhout-Gerus

De heer M.J. Hagen (penningmeester)

Mevrouw A.P. Kooijman–van Rossum

De heer H.J.P. Penders (tot 22-12-2015)

Mevrouw S. Verloop-Postmus (secretaris)

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): NL02 INGB 0008 4928 19 t.n.v. Stichting Oude Begraafplaats Naarden

ANBI registratienummer: 8088.66.710

Colofon

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

Fotografie: eigen foto’s
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