
Uit de Bussumse Historie
De Koepelkerk rond 4 mei

Enige honderden Bussumers 
kwamen om in de Tweede We-
reldoorlog. Het is een goed plan 
geweest van parochianen van de 
Sint Vitus om na de oorlog de na-
men van hun medeparochianen, 
die in 1940-1945 door de hand 
van de vijand zijn omgekomen, 
op een gedenkbord te schrijven.

Na sluiting van de St. Vituskerk in 
1982 is het bord overgebracht naar 
de Koepel- of Mariakerk. De St. Vi-
tusschool heeft het bord geadop-
teerd en elk jaar omstreeks 4 mei 
verzorgen leerlingen van groep 8 
in de kerk een herdenking.
Het zware eikenhouten gedenk-
bord bevat 26 namen.
1942: Johannes P. Koelink; Johan-
nes N. Koelink; Bernardus N. Koe-
link
1943: Pieter Molenaar; Jacobus 
van Blaricum; Johannes W.M. de 
Leeuw; Johannus van Marissing
1943-1944: Dorothea. A. M. Sterk; 
Henri Jos. Vroom; Jacobus Zielt-
jens; Petrus Wortel; Cor Wiegers; 
Bep Kuiper; P. Kurver
1944: Broeder J. van Loendersloot; 
Broeder Gerardus Houdijk
1945: André Hoelen; Jaap Hoelen; 
Herman Baar; Johannes H. Heyen; 
C. Andriessen; Gerard Steenvoor-
den; Simon Duim; Jos. Oremus; 
Johannes Jac. Koopmanschap; Ber-
nardus Damhuis.  
Bovenaan staat een variatie op de 
tekst uit het aprocriefe Bijbelboek 
Makkabeeën I, hoofdstuk 13, vers 

3-5: “Gij weet wat voor oorlogen 
en rampen wij hebben doorstaan. 
Voor deze zaak zijn velen gesneu-
veld. Ook wij dachten er niet aan 
ons leven te sparen”.  
Als maker staat vermeld: Arnold 
Pijpers fec. 
Arnold Pijper (1900-1951) was een 
Bussumse beeldend kunstenaar 

en illustrator, lid van de St. Vitus-
parochie.

Ook u die dit leest, bent van harte 
welkom.

TeksT en foTo: klaas oosTerom

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Het bord met de namen; nu in de Mariakerk  Op woensdag 7 mei 2014 om 
11.00 uur is er een plechtigheid 
in de Koepelkerk waar leerlin-
gen de namen zullen noemen 
en een krans zullen leggen. 
De ‘Last Post’ wordt geblazen. 
Aanwezig zijn ook kinderen van 
groep 6 en 7, nabestaanden, le-
den van B&W en gemeenteraad 
en anderen.


