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Op 2 november aanstaande (Al-
lerzielen) zal de ‘Stichting tot 
behoud van de Oude Rooms 
Katholieke Begraafplaats Bus-
sum’ feestelijk aandacht beste-
den aan het 200-jarig bestaan 
van deze begraafplaats aan de 
Nieuwe Hilversumseweg, nabij 
station Bussum Zuid.

Sint-Vitusparochie
De begraafplaats werd in 1822 ge-
sticht door de sinds 1796 bestaan-
de Sint-Vitusparochie op de heide 
bij het in 1817 onafhankelijk ge-
worden Bussum. Het bespaarde 
de katholieke inwoners een lange 
rit met paard en wagen over het 
zandpad ‘de Doodweg’ naar het 
Sint-Janskerkhof in Laren, als zij 
hun overledenen in gewijde grond 
ter aarde wilden bestellen. 

De begraafplaats is onder de derde 
pastoor van Bussum, Henricus 
Kuyer, aangelegd en op 19 septem-
ber 1822 door de Aartspriester van 
Utrecht gewijd (Utrecht had toen 
nog geen aartsbisschop.) Pastoor 
Kuyer werd in 1835 als eerste be-
graven in het priestergraf, een kel-
der midden op de begraafplaats 
waarin elf priesters hun laatste 
rustplaats vonden. Leesbare graf-
stenen uit de periode daarvoor 
zijn vrijwel niet gevonden. De eer-
ste begrafenis die in het Begrafe-
nisboek staat vermeld, is die J.J.J. 
Mol op 17 december 1830.

De begraafplaats
De begraafplaats is 30 tot 45 m 
breed en 190 m lang. Het ontwerp 
ervan is mogelijk geïnspireerd op 
het werk van de 17e-eeuwse Fran-

Begraafplaats Sint-Vitus bestaat 200 jaar

 ¢ Het priestergraf met erachter een piëta (beeld van 
Maria met haar gestorven zoon).

se tuinarchitect André le Nôtre. 
Door het midden van de begraaf-
plaats loopt een pad dat eindigt 
bij de Mariakapel op een Calvarie-
berg (een verwijzing naar de plek 
van Jezus’ kruisiging). Links hier-
van wordt al jaren op de zondag-
middag dicht bij Allerzielen een 
mis opgedragen in een tent of in 
de open lucht. In het middenpad 
liggen maar twee graven: dat van 
de psychiater en schrijver Frede-
rik van Eeden, die op latere leef-
tijd katholiek werd en er tegen-
over dat van de pastoor die hem 
doopte en met wie hij dikwijls 
van gedachten wisselde, pastoor 
Beumer. 

Bijzondere graven
Langs de zuidzijde van de be-
graafplaats zijn keldergraven ge-
situeerd van een aantal bekende 
Bussumse families: Dreesmann, 
Vroom, Vehmeijer (geparenteerd 
aan Dreesmann), Bensdorp, Biegel 
en Hoelen. Dokter Hoelen heeft 
veel betekend voor de Bussumse 
bevolking tijdens de Tweede We-
reldoorlog. 

Er zijn meer graven die met de 
Tweede Wereldoorlog te maken 
hebben. Er liggen verscheidene 
verzetsstrijders begraven en in 
vak I M ligt de familie Bouvy. 
Hun huis tegenover Hotel Bos 
van Bredius werd in maart 1945 
gebombardeerd, waarbij de vader 
en drie kinderen omkwamen. Bij-
zonder zijn de (kelder-)graven van 
de woonwagenbewoners in vak K. 
De zerken zijn opvallend royaal, 
uitbundig, kleurig en worden 
door nabestaanden zorgvuldig 
onderhouden. 

Stichting behoud van de ORK 
Begraafplaats
In 1952 werd aan de Struikheide-
weg een nieuwe rooms-katholieke 
begraafplaats aangelegd. In 1974 
heeft de Stichting behoud R.K. be-

graafplaats Sint-Vitus het beheer 
van de oude en de nieuwe be-
graafplaats overgedragen aan de 
gemeente Bussum. Het onderhoud 
liet echter naar de mening van 
velen te wensen over. In 2002 is 
het beheer en onderhoud daarom 
overgedragen aan de Stichting tot 
behoud van de Oude Rooms Ka-
tholieke Begraafplaats Bussum. 
Sinds die tijd zijn op de begraaf-
plaats paden en beplantingen zo-
veel mogelijk teruggebracht in de 
oorspronkelijke situatie. De stich-
ting heeft het priestergraf, dat er 
heel verwaarloosd bijlag, prachtig 
hersteld en talloze graven die ver-
zakt waren, weer op hoogte ge-
bracht en opgeknapt.

Viering en bijeenkomst
Dit jaar bestaat de begraafplaats 
200 jaar. Op 2 november is er 
om 11 uur een plechtige eucha-
ristieviering in de Mariakerk 
(Koepelkerk) aan de Brinklaan in 
Bussum. Om 13.00 uur vindt er 
een presentatie plaats op de be-
graafplaats over het ontstaan, de 
ontwikkeling en de huidige staat 
van de begraafplaats met foto- en 
filmmateriaal en commentaar 
van de beheerder. Een ieder is bij 
de viering in de Mariakerk en ‘s 

middags op de begraafplaats van 
harte welkom.

Bron: 
dit is grotendeels een bewerking 
van: Klaas Oosterom, ‘De oude 
R.K. begraafplaats te Bussum’ in 
Bussums Historisch Tijdschrift jg. 
10-3 (december 2010)

Tekst en foto’s: Eric Bor

 ¢ Het graf van Frederik van Eeden. 

 ¢ Het graf van scharensliep Johan-
nes Foulon, bijgenaamd de dominee.

Jubileumviering oude rooms-katholieke begraafplaats

Foto: Adrianus. Bonebakker (gooienvechthistorisch.nl)

Handjeklap in de Naardense vesting

Na een onderbreking in de oorlogsjaren werd in 1946 de (eeuwen-
oude) traditie van de oktober-veemarkt weer opgepakt. De Gansoor-
dstraat werd plaats van handel. De Naardense juwelier én amateurfo-
tograaf Adriaan Bonebakker schoot dit fraaie beeld vermoedelijk in 
1959, toen er nog maar 32 koeien op de markt stonden. De onkosten 
waren intussen hoger dan wat er binnenkwam aan marktgelden. De 
jaarmarkt werd nog verplaatst naar het ruimere Promersplein; aan-
vankelijk met succes maar begin 1966 besloot B&W dat het mooi was 
geweest.


