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DE 9USSUMS_E ALG_EMENI BEGRAAFP_LAjAT.S (1886.-19-86)

Van de 169 jaar dat Bussum thans een zelfstandige gemeente is, kan, wat. het
begraven van de overl-eden inwoners betreft, worden qezegd dat Bussum.in 1986
honderd jaar een algemene begraafplaats heeft op eigen grond en binnen de

eigen gemeentegrens.

Voor die tijd was men voor het begraven van de eigen ingezetenen afhankelijk van
van de twee buurgemeenten Naarden en Hilversum.
Waar en op welke wijze werden de overl-eden Bussummers vroeger begraven?

9eergygr-ir-9e-!er!
Toen in 1817 Bussum zich eindelijk fosmaakte van Naarden, had het dorp voorde
ongeveer 400 inwoners geen begraafplaats. Naarden had die trouwens ook niet.
De nabestaanden werden àf begraven in de Grote Kerk van Naarden àf op het St.
Janskerkhof te Laren. Voor de tijd van de kerkenbouw vonden ook bij de kloosters teraardebestellingen plaats en noq veel langer geleden gebeurde zufks
in de grafheuvels op de heide.
[en graf in de kerk was echter alleen weggelegd voor de welgestelden en de
notabelen. In 1825 werd het begraven in de kerken wettelijk verboden. De stankoverfast werd te groot, terwijl ook de volksqezondheid in gevaar kwam.
In Amsterdam j-s men echter nog tot 1866 doorgegaan met het bijzetten van graven in de kerken. Na inwerkingtreding van dit verbod werd er afleen nog maar
bij de kerken bregraven. Er werd daart.oe een hof bij de kerk ingericht: het
kerkhof.
QqqQuqg

die in Naarden geen laatste rustpJ-aats konden krijgen, werden
(net als in de andere Gooise dorpen zonder eigen begraaflplaats) via de Doodweg naar het sinds eeuwen bestaande Sint Janskerkhof te Laren qebracht.
Vanouds J-iepen er vanuit de Gooise dorpen zevenrdoodwegenrnaar dit kerkDe Bussummers

hof. De Doodweq komt al-s straatnaam nog steeds voor in Laren en Hil-versum.
in Bussum bestond vroeger de Doodwegr vgl. dekaart van Bussum van '1876
uit Fabiusf Geschiedenis van een honderdjarige (1917) :
Ook
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ÍJi/versuns

Dat was de huidige Laarderweg, vroeqer ook Zwarteweg geheten. Bij het kruispunt Prinsenstraat-Nj-euwstraat*Laarderweg begon de Doodweg. Dat was namelijk
het punt tot waar de bebouwde kom van Bussum strekte, het dorp dat toen nog
weinig betekenis en omvang had.
De Doodweg li-ep in een vrijwel rechte lijn op het Sint Janskerkhof aan, een afstand van bijna 4 km. ferst een stuk door de Engh en dan de hei over naar Laren
Vooral rs winters kreeg men op de Doodweg met ónverkwikkelijke toestanden te
maken zoal-s modderplassen; bÍj sneeuw en ijzel was het nog heel wat erger. Alleen de beboste del-en op de hei boden enige bescherming.
Er zijn verhal-en over een begrafenistocht bij ijzelweer, waarbij het alleen nog
mogelijk was om de kist aan een touw voort te Lrekken. Het rouwende gevolq
was niet in staat om de kist over de beijzelde weg te volgen
ro""f nooágudwongen huj.swaarts keren.

"n

9srsrplre!!
Voor de tijd dat het vervoer van de overledenen beroepsmatig werd uitgeoefend
kende men afs burenplicht een rtKeure op het dooden rijdenï Íoen Bussum in 1817
4

zeLfstandig werd, had de gemeente ook tot taak om het dodenvervoer te regel-en. In de raadsvergadering van '19 februari 1B1B werd de keure (plaatselijke
verordening) vastqesteld, zie Notulen van de Raadsvergadering :
'
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De keure hield dus in: Al-s iemand in huis no.1 kwam te overlijden, dan waren
de bewoners van huis 2 verplicht de overledenen naar het kerkhof te brengen.
Echter all-een al-s deze over een paard en wagen beschikten om de dode te vervoeren. Zo niet, dan ging de verplichting over op de bewoners van huis J.

4clgprebete
Begrafenisondernemers bestonden vroeger niet. Men kende we1 'taansprekersr'.
Dat waren inwoners die zich tot taak stel-den om bij het overlijden van iemand
dit bekend te maken bij buren en flamil-ie en affes zo Le regelen, dat men op 'n
waardige wijze naar de laatste rustplaats kon worden gebracht.
In het adresboek van Bussum uit 1893 konen we maar liefst vier inwoners teqen
met het beroep van aanspreker. Het waren C.H. de Jager uit de Herenstraat, D.
Ledder uit de Nj-euwstraat (wiens huis gedeeltelijk op Bussums en Hilversums
grondgebied was gelegen), H. Horst uit de Visserstraat en J. Pelt van de
Brinklaan. De eerstqenoemde aansprekers oefenden tevens het beroep van brandstoffenhandel-aar uit !
In 1868 werd door pastoor Van de Brink in Bussum de R.K. Begrafenisvereniging
I'ferbied en Trouwrropgericht. in de volksmond ook wel eens oneerbiedig "Eerbied en Gauwrr genoemd. De huidige Begrafenisr:nderneming Gebr. de Jager aan de

5

Brinkfaan dateert van 1895.
Het dodenvervoer werd ook door enkele Bussumse aannemers (zoaLs de firma Fokker uit de Bijlstraat) uitgevoerd. Dat qinq met een lijkkoets door paarden getrokken. Schj-mmel-s werden van zware kleden voorzien, terwijl de benen met.
zwarte schoensmeer werden ingesmeerd.

begri. f enís van Lt. Kol . Pierre Versteegh, door Fa.
Buwafda (op de bok, rjtalhouderij Brinklaan 84) op L4-)-45
\Iersteegh werd ,traktíef in de Ordedienst , r:earresteerd op 12
september 1!4I in z!1n woning aan de rs Ja,coblaan. Na een
schljnproces met /1 andere I'Jederl-anders gefusilleerd in Sachsenhausen" (Joan Bruj-neman METTERDA./\D Viif jaar onderdrukking
en Verzet in Bussum I9B5 pg. 74' uitgever{i t,vaf den tsussum)
Iets over de rol van Versteegh bU de Ordedienst vinden we j-n
DI- VI.rilKAliTij 11.qAN, i,,en persoonlijk oorlogsrel-aas van Gerard
Dogger, blsevier j.979 r Fg.4Z-Zl. Over zijn arrestatie pg ??/3.

l.iilitaire

Ic ! ! g l'-e L g - 9egre e lp lcc!:
Bussum was vroeger hoofdzakelijk Rooms Katholiek en al-s ze.lfstandige gemeente
a1 vanaf 1796 zelfstandig.
In 1B0B telde Bussum J59 inwoners en allen waren katholiek.
Vanal 1822 hadden de katholieken hun eigen begraafplaats aan de Nieuwe Hilversumseweg. Deze begraafplaats werd onder Bussums derde pastoor Henricus Kuyer
aangelegd. Volqens de Bussumse R.K.Memorial-en werd op 19 september 1822 de begraalplaats door de aartspriester van Utrecht gewijd. Pastoor Kuyer was de eerste priester die tn 1835 te Bussum werd begraven.

6

in zijn Geschiedenis van een honderdjarige, dat de Katholieken
1812 een eigen begraafplaats hadden. Gezien het eerdergenoemde jaar1822 uit de kerkelijke archieven kan veilig gesteld worden dat hij zich 10

Fabius vermeldt

al vanaf
LaI

jaar vergist heeft.

ïrouwens, op de oude R.K.Begraafplaats is geen enkele grafbedekking te vinden
meer uit 1822, De oudste nog leesbare grafopschriften
dateren van omstreeks 1810.
0p enkele plaatsen treft men kale plekken aan tussen de overige grafpLaatsen.
In veel gevallen betreft het hier heel oude grafbedekkingen, die volledig in
het zand zijn weggezakL,
Diverse bekende personen zijn op
de oude R.K.Begraafplaats begraven. Zo werd er in 1922 de heer
J.H.Biegel (mede-ontwikkelaar
van het Spieghel) ten grave gedragen. Ook de schrijver Frederik van feden vond in 1932 zijn
l-aatste rustplaats, t.eqenover
zijn vriend pastoor Beumer, op
deze begraafplaats.
De oprichter van het V&D concern A. Dreesmann is et in 1934
eveneens in een familiegraf be-

uit 1812. Maar ook niet

graven.

In 1918 werd van onbekende zijde
een plan gelanceerd om 28 woningen op deze begraafplaats te bouwen. Dit mysterieuze plan voorzag in het afkopen van de bestaande qrafrechten en het overbrengen
van de stoffelijke resten naar een
op te richten grafheuvel in de
omgeving van het Naarderbos. Vanwege

het feit dat bijzettingen in

bestaande graven plaatsvonden,
iraf van Van Eeien, overiecien I''-5-L9t?
en nog steeds plaatsvinden heeft
en zln tweecie vrouw Truic:, verts,
dit onzalige plan geen kans van
overleCen zI-1O-I9tz
slagen gehad. Het kan al"s "begraven" worden beschouwd!
0vereenkomst met Naarden
In 1Bl0 had Naarden een eigen algemene begraafplaats aan de straatweg NaardenLaren (Amersfoortsestraatweg hoek Brediusweg; zie plattegrond van Fabius op
pg.4 rechts boven) op Bussums grondgebied. De 13 jaar jonge gemeente Bussum
had toen nog geen ini-tiatieven genomen om een ej-gen beqraafplaats te stichten.
Van het provinciaal- bestuur kreeg Bussum in 1Bl0 het verzoek om als gemeente
een eigen algemene begraafplaats aan te leggen, of zich tot Naarden te rlenden

1

met het verzoek om de overleden niet-katholieke Bussummers op de nieuw aangelegde algemene begraafplaats van Naarden te mogen begraven.
Ook in die tijd was het al de gewoonte om voor een vraagstuk een commissie in het
leven te roepen. 0p 6 juni 1Bl0 werd uit de Bussumse Raad een commissie samengesteld met de opdracht om met Naarden te onderhandelen. Ondanks dat Bussum nog
maar net onafhankelijk was van Naarden, had het kennelijk geen behoefte om zelf
een begraafplaats te stichten. Ook zaI het niet beschikken over een geschikt terrein daarbij een ro1 hebben gespeeld. Het grondgebied van Bussum was maar beperkt,
ingeklemd tussen Naarden en Hil-versum. Bussum besÈond destijds hoofdzakelijk uit
katholieken; het feit dat deze een eigen begraafplaats hadden, zal bij de besluitvorming ook een rol gespeeld hebben. Een eigen algemene begraaflplaats voor Bussum
in die t.ijd zou maar voor een zeer beperkt aantal inwoners van bel-ang zijn geweest.
Commissies konden in die tijd snel werken, want al in dezel-fde maand dat de commissie werd geinstalberd werd verslag gedaan over de onderhandelingen met Naarden.
In de raadsvergadering van 15 juni 1Bl0 deelde de commissie mee, dat het bestuur
van de stad Naarden genegen was om de overfeden Bussummers op de Naardense begraaf,plaats te begraven tegen dezel-fde tarieven al-s in in Naarden verschuldiqd waren.
Het eventuele gebruik van de Naardense lijkkoets zou f 5r- per rit kosten. Nadat in
deze vergaderinq was besloten om ook nog eens uit te rekenen wat de kosten zouden
zijn als Bussum zel"f een begraafplaats zou aanleggen, werd in de raadsvergadering
van 19 juni 1Bl0 besloten om een overeenkomst met Naarden ter zake aan te gaan.
0p de Naardens begraafplaats is ook een gedeelte ingericht al-s Joodse begraafplaats.
Hier ligt bijvoorbeeld de bekende commentator van de VARA Meyer Sluyser begraven.
Naast de algemene begraafplaats bestaat een R.K.Begraafplaats.
De meest opvallende grafruimte op de algemene begraafplaats van Naarden is dat van
de familie Dudok van Heel: een witte mini-kathedraal is ingericht. al-s familiegraf.
Eer-e igel- leg r c e lp I ee!: -y gqI -9999.u!
In 1869 kwam er een Wet op de lijkbezorging. In het spraakgebruik wordt deze wet
ook wel Begraafwet of Begrafeniswet genoemd. Artikel 13 van deze wet bepaalt, dat
elke gemeente ten minste één alqemene begraafplaats dient te hebben. De gemeent.e
werd in 1871 door het provinciaal bestuur aangemaand om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Bussum klopte bij Naarden aan met het verzoek om een gedeelte
van de Naardense(op Bussums qrondgebied gelegen) begraafplaats af te staan voor de
inrichting van een eigen algemene beqraafplaats.
Het aantal niet-katholieken in Bussum was inmiddels sterk toegenomen en tlussum
dacht op deze wijze op een f,inancieel- aantrekkelijke wijze aan haar wettelijke verplichting te kunnen voldoen, Buurman Naarden had er echter geen oren naar en was
niet bereid Bussum hierin teqemoet te komen.
De Naardens vroedschap za1 bij deze afwijzing wellicht gedacht hebben dat de Bussummers zo graag l-os van Naarden wilden, dat Bussum nu ook maar op eigen benen moesL
staan en zeff voor zijn begraafplaats moest zorgen. Door het afstaan van een deeL
van de Naardense begraafplaats ten gunste van Bussum, zou Naarden zelf in zijn begraafcapaciteit worden beperkt.
In de raadsverqadering van 7 juJ-i 1871 werd het Naardense standpunt besproken. Men
kwam tot de conclusie, dat men het maar eens bij de zuidelijke buurgemeente Hilversum moest proberen . Deze gemeente had toch genoeg grond beschikbaar.

B

Het oog vieJ- op een gedeelte van het op Hil-versums grondgebied gelegen dorpsbos. ín zo werd in de Hilversumse raad op 23 januarí 1872 een gemeenschappelijke verordening met Bussum goedgekeurd, waarbij het vervoeren en het begraven
van lijken op detrAlgemene Begraaflplaats van Bussum", gelegen op Hilversums
grondgebied werd geregeld.
Al. was het dan niet binnen de eigen gemeentegrens, Bussum had zijn eigen algemene begraafplaats. Er werd een directeur-boekhouder en een doodgraver aanqesteld, e1k tegen een jaarloon van f 25r- De doodbaar (en ook de dorpsbrandspuit) van de gemeente kreeg een plaats in de Kapel aan de'Kerkstraat.
De eerste begrafenis vond plaats op 7 junr 1873 (le klas). Dat de in 1874 aangelegde Oosterspoorlijn (Amsterdam-Zutphen) zo'n expJ-osieve groei van de bevofking tot gevolg zou hebben, kon men toen nog niet bevroeden. Slechts 13 jaar
heeft men van deze begraafplaat.s gebruik gemaakt.
Deze begraafplaats lag aan de Brinklaan op het beboste gebied (de zqn. 'rBouvygrondenÍ') ten zuiden van het tussen Laarderweg en Brinkfaan gelegen gedeelte
van de Singel. De Sinqel zel"f was er toen nog niet. Waarschijnlijk zal de begraafplaats hebben gelegen op het hoogst gelegen deef van de Singel, een natuurlÍjke hoogte en tevens het hooqste gelegen punt van Bussum.
Aannemelijk is dat men van deze natuurlijke hoogte gebruik gemaakt heeft om niet.
met de problemen van het grondwater te worden geconfronteerd. Het brede onbebouwde en hoogqelegen terrein tussen de huizen Singel 6 en B zou mogelijk de
ligging van deze eerste algemene begraafplaats van Bussum geweest kunnen zijn.
Helaas zijn geen situatietekeningen van voldoende schaal" beschikbaar, waarop
de juiste J"igging van deze begraafplaats is aangegeven.
Als situatieschets geven we een gedeelte van de Wandefkaart door Gooiland van
Braakensiek (1876), sterk vergroot :

v/
t.

tr

"/

^ .,

u; \iit'Í.'l:rrÍei'

íi Ë.1fr.,\t:

€ /,,

i

,'
--,i'
4.f'
/.
---'/

t-r '.:-

:

í)-.

,.r'

. ..1
''-l/

'-i/yj.a^--.---*--

I

;

I

r.i.t.

' '. 7 -'"\.'.'-11'
r

-

,

,/

/,'
J/
t:

.

..'.t I

,)'

,,1u

De door J.H.Biegel in 1879 in
der gemeente Bussumtrverzocht

het leven geroepen "Vereniginq tot verfraaiing
in december 1BB0 het gemeentebestuur om de begraafplaats een beter aanzien te geven. In lBBl werd er een verbetering gepleegd voor een bedrag van f 850,- De ontwerper van het verbeteringsplan was
de architect J.F.EverLs, die in 1BB4 in gemeentedienst werd genomen als opzich-

ter over de gemeentewerken en -eigendommen op een jaarwedde van f zoorDaarnaast bleef Everts nog particul-ier architect. Hij woonde aan de Nassaulaan;
aan de achterzijde van zijn woning (ingang Veldweq) nietO hij kantoor aLs opzichter van de gemeente. Het oude raadhuis van lBB4 is bijvoorbeeld een ontwerp van
Everts.
De beqraafplaats bleek in 1BB4 al te klein te zijn voor een gemeente van inmiddels 2,669 inwoners. Het is ook gebruikelijk om een begraafplaats aan die zijde
van een woonplaats aan te leggen, waar naar verwachting de minste uitbreiding
zal plaatsvinden. De Wet op de lijkbezorging bepaalt tevens dat een algemene begraafpJ-aats een uitqestrektheid heef,t van minstens tien maaf de oppervlakte,
nodig voor het vermoedel-ijk aantal van de al-daar jaarlijks te begraven personen.
Die groei van de bevolking bleefl niet uit, want in 19O9 had Bussum af 12.808
inwoners. Handhaving van de beqraafplaats zou de verdere uitbreiding van de
gemeent.e in de weg gestaan hebben. Tevens lag de begraafplaats in een groter gebied dat bij grenswijziqing in 1BB7 van HiLversum bij Bussum kwam. In de raadsvelgadering van 5 februari 1BB4 werd besl"oten om naar een ander terrein uit te zien
voor een nieuw aan te leggen begraafplaats voor een langere reeks van jaren.
ie gye-c leele!e-8es teelp lse!e
In het eerder genoemde boek van

N

Fabius, geschreven ter gelegenheid van het 100
jarig bestaan van Bussum, staat dat de grond van het nieuwe kerkhof door P.J.
Loman geschonken zou zijn. Loman heeft samen met Biegel het Spieghel tot ontwik-

keling gebracht. De raadsnotul-en leren echter dat Loman de grond aan de gemeente beschikbaar stelde in ruif voor diverse bouwpercelen in het Spieghel.
In de raadsverqadering van28-4-1884 werd de grondruil goedqekeurd en 29-1-1885
werden burgemeester en wethouders gemachtigd tot uitvoering van het door qemeenteopzichter fverts ontworpen plan tot aanleg van de nieuwe alqemene beqraafplaats.
In de raadsvergadering van 6 april 1886 werd
meeqedeeld dat de aanleg van de begraaf,plaats
gereed was om deze op 1 mei in gebruik te nemen en op die datum de oude begraafplaats te
sl-uiten.
0p 20 mei 1886 vond op de nieuwe lokatie
eerste begrafenis plaats.

de

Lcn van de oudste rJravenrvan Nanc; Henriêtte
.ir) Jaler, ovcLlerlen 4-1-1887. Eiqen graf,

klrrs 2 nr 2.
l'cr i -'1 -'l 98 1 is al:;t-:rnd van hct graf qedaan,
rlt' I'str:r:n'r rr-.eds vt-'rwijdt-.rd,
Dc fot.o is qenomen door l.lart rn ller nc, dre
norl opmclkt dat clezt-. oudste stenen, zo ook
r,irn rJ it qraf , van hou,t. zijn.
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iL.ri f-trrar \r)r)ftJaolal \i)r rrr.rr zrrrtrlst.r"rln zct'k i:;
cjit: "lt:r ire.t'rrrnc;'tnr1 ltitn ilr:l rJjr:irtr,r.'\ajfi.rirtt \:lÍr
t)ordt, .leb. tr- [)r-r':;dcn 19 Fcb. llró5, (]verlerJen tc []usl;rrrl 9 ili:t, 19'1 0. lijn vrienden'
In het medaillon r.t;n treurendc figuLl'.
Herman Robbels verrichtLc Ce onlhullrnrl, na eeÍt
rnleÍdcnde rerle van C.A.J. van Dishr:eck. lle t
mcnument is vervaaldigd door cie Bu:,sumse beeldirour,ier .1 . Zijl,

Alle stoffelijke resten van de oude begraafplaats, iets meer dan tien, wer-
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rlen uit piëteit voor de nabestaanden
in avond- en nachtelijke uren de spoorlijn over gedragen en op de nieuwe begraafplaats herbegraven.
Toen op 12 december IBBB Loman kwam te
overlijden, heeft de qemeente a1s erkenning voor het vele dat hij voor de qemeente had gedaan op haar kosten een
monument (zui1) op zijn qraf geplaatst.
Ook ter ere van Jhr. R. van Suchtele
van de Haare, die van 'lBB4-1909 Bussum als burgemeester dj-ende en zoveel
had bijqedragen aan de totstandkominq
van de begraafplaats werd op kosten van
de gemeenschap een monument op het qraf,

qeplaatst.

burqemeesters, H.de Bordes, l"l.FernhouL en J.C.Haspels vonden hun
faatste rustpl-aats op deze begraafplaats.
De graven op de algemene begraafplaats werden in J klassen onderscheiden. De '1e
en 2e k1assen omvatten zowel eigen- als huurgraven. Deze klasse-indeling werd
rn 19-75 afgeschaf,t. Men kent nu alleen maar eiqen graven (familiegraven) met 'n
grafrust van J0 jaar em algemene graven (huurqraven) van 10 jaar.
Pas in 1923 werd de beqraafplaats verrijkt met een aufa.
Voor de beplantinq liet. de gemeente zich adviseren door de bekende Naardens
tuinarchitect D. F. Tersteeg.
Ook

!lt!tei9l!e-1!-!eI!vergs!effirg
In de dertiger jaren raakte de begraaf,plaats (15.000m2) al zo vol, dat uj-tbreiding noodzakelijk was. Van het Goois Natuurreservaat, Stad en Lande van Gooiland
en de Spoorweqen werden omliggende gronden (+ 22.000 m2) aanqekocht.
Een groot deel van de voor de uitbreidinq benodiqde grond was af in qemeentebe-
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zíL. Zo kreeg de sportvereniging "A1l-en Weerbaarrr, dÍe vroeger haar sportveld
nabij de begraafplaats had, a1 in 1917 een ander terrein om toekomstige uitbreiding van de begraafplaats mogetijk Le maken. Een woonwagenkamp moest naar
het einde van de Laarderweg worden verplaatst, terwijl ook een padvindershuis
het veld moest ruimen.
De uitbreiding werd als werkverschaf,finqsobject uitgevoerd. Het uurloon bedroeg lB cent, de werkweek 48 uur. Door twaalf van de 706 werkloze Bussummers
(27.483 inw. ) werd op 7 maart 1935 neL de werkzaamheden begonnen.
0p 5 lebruari 1936 was het werk voltooid en op 1 juli 1936 kon het nieuwe gedeelte in gebruik worden qenomen. Na langdurige onderhandelingen met het Goois
Natuurreservaat kwam pas ín 1941 de nog voor de verdere uitbreiding benodigde
grond beschikbaar. Het Goois Natuurreservaat had er veel moeite mee om haar
natuurterrein voor dit doel prijs te qeven.
Ook kreeg de gemeente bij haar uitbreidingspLannen te kampen met problemen in
verband met de nabijheid van het waterwingebied. Een deel van het landgoed Bantam kon tenslotte met het Goois Natuurreservaat worden geruild voor grond bij
de begraafplaats. Ook met de Spoorwegen kon nog een grondruil worden aangegaan.
In 1947 kon de begraafplaats nog verder worden uitgebreid.
Er zijn ook nog 18 oorlogsgraven aanwezig, die onder toezicht staan van de 0orlogsgravenstichting in Den

Haag.

Iqle!geye

in 1948 in de gelegenheid om het buitengoed Kamphoeve aan de
Franse Kampweg voor een zeer voordelige prijs (f 9O,000,-) van de familie Dedel uit's Gravel-and aan te kopen. Vooral- de na-oorlogse explosieve groei van
de bevolking was aanleiding om de raad voor te stellen dit ruime buitengoed
(320.00 m2) aan te kopen om daar een geheel nieuwe begraafplaats aan te leggen.
Door het provinciaal bestuur kon echter aan het raadsbesluit tot aankoop van
Kamphoeve echter geen goedkeuring worden gehecht. Het provinciaal- bestuut zag
het vraagstuk van de ruimte voor begraafplaatsen voor de bevolking van het Gooi
liever in een ruimer verband bekeken. De zaak werd verwezen naar de streekplannencommissie. Ook in het kader van het natuurbehoud kreeg men met de nodige tegenstand te maken.
De gemeente werd aldus genoodzaakt om op een andere wijze in de ruimteproblemen
te voorzien. Toen in 1950 het raadsvoorstel kwam waarin het natuurschoon en de
recreatie we1 gewaarborgd waren, kon de goedkeuring voor de aankoop van Kamphoeve wel- worden verkregen.
Voor de gemeente zat er niets anders op, dan de reeds in 1947 verworven gronden
voor verdere uitbreiding van de begraafplaats te benutten. In het begin van de
vijftiger jaren werd, wederom in het kader van de werkgelegenheid, de begraafDe gemeente was

plaats uitgebreid.
Nieuwe aula

uit 1923 was in de zestiger jaren nodig aan vervanging toe. Er waren te
weinig zitplaatsen, de efektrische verwarming kon het niet bijbenen en volgens
een brief van de gezamenlijke kerkbesturenrrkwam men er om van de t.ochtrr. Het
gemis van een orgel werd ook naar voren gebracht. Door de raad werd een bedrag
De aul-a
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van Í 186.000,- gevoteerd voot de bouw van de nieuwe aula.
Per 1 februari 1967 werd de aula in gebruik genomen. Deze kwam niet op de
plaats van de oude, maar meer westelijk. De aula werd ook voorzien van een elektronisch orgel, omdat het oude (naar wordt vernomen) dringend aan vervanging toe was. Er werd een nieuwe toegangsweg aangelegd. De oude aula is blijven staan en werd in qebruik genomen als schaftruimte en dient ook voor opslag van materiaal.
Nadat in 1981 de nodige aanpassingen aan de aul-a waren uitgevoerd, werd in
1984 door de Stichting Nederlandse Gehandicaptenraad het internationale toegankelijkheidssymbool voor mensen met een handicap eraan toegekend.

9ysryele-Ke!belie!e-qesresfples!e
Het ruimtegebrek op de katholieke begraafplaats werd opgelost toen de gemeenLe in 1952 een terrein ter grootte van 13.5OO n2 (fret Z.W. deel- van het voor
de uitbreiding van de algemene ebegraafpfaats bedoelde gedeelte) aan het rooms
katholiek kerkbestuur verkocht. Aan de zijde van de Struikheiweg werd een aparte toegang gemaakt en er werd een eigen aula gebouwd. De gemeente kon zich
permitteren deze grond af te staan, omdat de druk op de beschikbare grafrui-mte afnam ten gevolge van het steeds meer in gebruik raken van crerneren (in
1955 wetLelijk gereqeld). Door het qebruik van grafkelders in 5 lagen wist men
zích verzekerd van vol-doende ruimte voor langere tijd. Ook de instelling van
een maximale qrafduur van J0 jaar is daarbij van bel-ang geweest.
Per 1 januari 1974 werd het beheer van de oude en de nieuwe katholieke begraafplaats van de Stichting R.K.Begraafplaats St. Vitus door de gemeente overgenomen. De kosten, met name van het personeel, waren zo sterk gestegen, dat ondanks de subsidie van de gemeente men met exploitatietekorten werd geconfronteerd. De reserves raakten uitgeput. Door achterstalliq onderhoud aan hekwerken en dienstwoning, vermindering van het aantaf begravinqen door evo-luering van de crematiegedachte (ook bij de katho.lieke bevolking) en de terugl-opende bijdragen van kerkelijke zijde, werden de tekorten ook voor de toekomst verwacht. Voor f 49.734,- werden alle bezittingen en schulden van het St. Vitusbestuur overgenomen.
Tussen de algemene en de nieuwe R.K.Begraafplaats werd een verbindingsweg aangelegd, waardoor de aparte ingang voor de katholieke beqravi"ngen aan de Struikheiweg kwam te verval-len.
In een later stadium werd de aula van de alqemene begraafplaats ook door de
katholieken gebruikt.
Qq_QqqQgrqve!e

Doodqraver was vroeqer een zwaar en eenzaam beroep. Thans zijn er dagelijks vier
mensen op de beqraafplaats werkzaam, die onder meer de beschikking hebben over
een moderne grafdel-fmachine.
Vooraf bij vorst was het met de hand delven van een graf een zware opgave. Met
een pikhouweef werd de harde aardkorst opengewerkt om de stoffelijke overschotten van de dierbare nabestaanden aan de schoot der aarde toe te vertrouwen.
De
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eerste doodgraver van de oude alqemene beqraafplaat.s heette Smeink. Hij

was

tevens gemeentebode. Zijn opvolger was
Van den Berg. Toen de gemeente-opzichter
EverLs werd benoemd tot gemeente-architect, werd Van den Berg naast doodgraver
ool< opzichter over de gemeentewerkl-i-eden.
Toen Van den Berg tn 1923 met pensioen
gi.ng werd hij opgevolgd door Albers. De
benaming doodgravers werd vervangen dcor
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graf,delver. Als Albers het werk niet all-een af kon, ging hij naar de verzamel*
plaats van de plantsoenarbeiders en wees
één

of

meer personen aan om hem

te

as-

sisteren.
In 1946 ging Albers met pensi-oen. Baas
r^rerd zijn opvolger. Deze was af vanaf,
1926

in

gemeentedienst

als plantsoenar-

beider. Als Albers vrijwilligers kwam aanwijzen, was Baas vaak van de partij.
De benaming grafdelver kwam inde tijd van
Baas ook in onbruik. Omdat er een vast
ploeqje mensen op de begraafplaats kwam
te werken, werd het opzl-chter der be-
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graafplaats.
Tot 1973 bleef Baas op de begraafplaats
beiast met de leidi-ng. Maar ook na zijn
pensioneri-ng trad hij nog jaren op als
Uit: ret Mensel;rk bedryf
plaatsvervanger van zijn opvolqer Calis.
JAI\i LÏJIliEI'{ L694
Deze was (als opvolger van Ernst) al
vanaf 1953 opzichter van de katholieke
begraafplaats. Bij de overname van de begraafplaats kwam Calis tn 1974 ook in
qemeentedienst.

ln
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1978 werd Calis opgevolqd door de huldige opzi-chter Ho1la, die daarvoor ook
rn dienst was van de katholleke beqraafplaaLs en bij de overname i-n gemeente

dienst was gekomen.
Zowel Baas als Calrs wonen noq in de voormaliqe dienstwoningen op de begraafplaats, hetgeen hun verbondenheid aangeeft met de aan hen zo lange tijd toever-

trouwde begraafplaats.
Tot sl"ot
Tegenwoordig wordt éénderde deel van het aantal overleden Bussummers gecremeerd,
De overige worden begraven. Hieruit volgt, dal ondanks het meer ln qebruik raken van ctemeren, de meeste Bussummers nog steeds de voorkeur geven aan het
tradi-tionele begraven"
In de afgeJ-open honderd jaar hebben el 13.552 mensen op de algemene beqraafplaats hun l-aatste rustplaats gevonden.
P. Soetens
Maart- 1986
Gemeentewerken Bussum
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kaarten
1. Nieuwe Kaart van Gooj-1andt - 1120 (Ottens)
2. Nieuwe Kaart van cooilancit - l'740 (iJ. Post)
I
Kaart van Bussum - I824 (Landmeter van het kadaster)
4. Kaart van Gooiland na de heide verdeeLing van 18.i3
(Landmeters van het kadaster A. van oosterhout en N. Nelenrans)
q
Kaart van Bussum - I 867 (Fabius )
6. wandelkaart door Gooiland - 1876 (4. Braakensielt)
'7. Situatie-plan
naar het Renpark - 1 830 {Harddraverijvereeni.Trrq)
8. Kaart van het bewoonde gedeelte der gerneente Bussum - 1 384
(Vereeniging tot verfraaiing
der gemeente Bussum)
9. Kaart van Bussum met grenslvij ziEingen
in 1387 en 1902 (À. de Bruin)
10. Platteqrond van Bussum - 1893 (J.F. Everts)
11. Wandelxaar:*, van Gooiland - 1900
(a. Braakensiek; opnieuw bewerkt door A. Kevzer en J.H. van
Dode',veer)

PIatte?:ond gemeente Bussum - i911 (gemeente Bussun)
TopograÍische kaart van het Gooi - 1 925 (Topcgrafische Di-enst)
Kaart- van IIàarden en Bussun - 1 927 (VVV Bussum-Naarden
Kaanr- van he-L Gooi - l9i t- (Vrrenden van het Gooi , FietsDa t.nvereniging Gooi en EemLand, Koninklijke
Nederlandse Toer:isterbond A:1l.dB
16. croene Kaarc van het Gooi - 1982 (Stichting
Gooisch Natuurreservaat, Vereniqing tot behoud van Natuurmonumenten in
Nederland, r/VV, Vereniging Vrienden van het cooi, Fietspadenvereni-ging Goci e:r EemIand, ANWB)
I r-. Kaart van U.hrecht, het Gooi en Amsterdam - 1982/19e3 (AN\"JB)
18. PlatEeqroncl van Hilversum/Het Gooi - 198.1 (FalkpIan)
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