
Uit de Historie van Bussum en omgeving

Uit de Bussumse Historie 3 juni 2015

‘Ik vergeet je niet’ is het thema 
dit jaar van de Week van de be-
graafplaats. Op zaterdag 6 juni 
kunt u Bussumse begraafplaat-
sen bezoeken. ’s Middags wor-
den er rondleidingen gegeven. 
Vanaf 13.00 uur is de start in 
de aula van de Algemene be-
graafplaats. Meer over het pro-
gramma vindt u op www.bus-
sum.nl en, over Naarden, op 
www.naarden.nl. Hier staan 
we stil bij een paar plaatsen 
om die niet te vergeten. 

Zoals Keesje Fokker. Het kwam 
vroeger wel meer voor dat een 
kind dezelfde naam kreeg als 
zijn jong overleden broertje. De 

eerste Keesje overleed in 1926. 
Hij was 5 jaar. Het jongetje dat in 
1927 geboren werd kreeg dezelf-
de naam, maar overleed toen hij 
4 jaar was. Ze zijn beiden begra-
ven op de Oude Rooms Katholie-
ke begraafplaats van Bussum. De 
begraafplaats is er al vanaf 1822.

Johannes Foulon werd ‘De Do-
minee’ genoemd. Omdat hij zo 
stil was, zei de familie. Ik zou 
juist praters ‘dominee’ noemen. 
Verschillende ervaringen dus. 
Johannes kwam uit een geslacht 
van woonwagenbewoners; die 
trokken van plaats naar plaats, 
maar verblijven nu al weer enige 
generaties in Naarden/Bussum. 

Zijn graf is op de Oude Katho-
lieke; de ingang is bij het spoor-
perron.  

Van een heel andere orde is dit 
grafmonument van burgemeester 
Jonkheer Reinier van Suchtelen 
van de Haare op het oude gedeelte 
van de Algemene Begraafplaats. 
Hij overleed 20 maart 1909 op de 
leeftijd van 75 jaar en een jaar la-
ter kwam dit monument op zijn 
graf. De begraafplaats is al vanaf 
1886 in gebruik.

[Rechts aan het einde van de Bre-
diusweg liggen drie Naardense 
begraafplaatsen op het grond-
gebied van Bussum. De meest 

bijzondere is de Israëlitische van 
1830 met veel Hebreeuwse op-
schriften. Een muur herinnert 
aan de velen die in de jaren 40-
45 zijn omgekomen en geen graf 
hebben gekregen. Hier is geen 
rondleiding. Wel zaterdagmor-
gen op begraafplaats Nieuw Val-
keveen.
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