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meest opvallend zijn de fel gekleurde art 
nouveau ramen met (niet gebrandschilderd) 
glas in de kleuren rood, oranje en blauw. 
Het loodwerk heeft o.a. de herkenbare 
gebogen zweepslagvormen. Bijzonder is de 
kruisvorm van een vierkant middenraam van 
75 x 75cm, met aan elke zijde een raam van 
43 x 75 cm. Bij elkaar, met denkbeeldige 
roedes van een kozijn meegerekend, zal het 
raam zo’n 125 x 125 cm bedragen. 
Hanteerbaarder zijn zes kleinere vierkante 
ramen van 39 x 39 cm, twee aan twee 
gekoppeld. 

Vier vierkante ramen met 
medaillons en schepen zijn 
volgens Fernando Codinha 
afkomstig uit het atelier van 
Leur, Beerensteinerlaan. In drie 
medaillons zijn bekende Hol-
landse landschappen nageschil-
derd. Het vierde is een zeege-
zicht met zeventiende eeuwse 
schepen. 

Hoe nu verder?
Het lood is niet in slechte staat, 
maar door demontage en 
matige opslag is het wel be-
schadigd en verbogen. Enkele 
ruiten zijn gebroken. Allereerst 
zullen de ramen goed schoon-
gemaakt moeten worden. Ze 
zijn zeker niet wind- en water-
dicht en dus zal bij hergebruik 
van de ramen het loodwerk 

opnieuw gedaan moeten worden. Op korte 
termijn zal er een nieuwe opslagplaats voor 
de ramen moeten worden gevonden. Er zou 
naar gestreefd moeten worden de ramen 
een nieuwe plaats te geven, bij voorkeur in 
woonhuizen in Bussum van voor 1930. Het 
zal echter niet eenvoudig zijn een locatie 
te vinden waar de ramen qua afmetingen 
passen. Dat zal ook een van de redenen zijn 
geweest waarom de ramen in de opslag zijn 
blijven liggen. 

We hopen dat dit verhaal de belangstelling 
van liefhebbers heeft gewekt en dat de 
ramen een nieuw onderkomen zullen vin-
den. De Historische Kring zal daarbij graag 
een bemiddelende rol spelen.
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(Deels ontleend 

aan artikelen van 

Klaas Oosterom in 

BussumsNieuws, 

december 2010 en 

februari 2013)
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Op de hoek van de Ceintuurbaan en de Abraham Kuyperlaan, waar nu een modern appar-
tementencomplex staat, stond van 1956 tot 2003 de Zuiderkerk. De kerk was een beetje 
het stiefkind van de Bussumse kerken. In de volksmond werd ze wel de Vishal genoemd en 
eerlijk gezegd had ze daar ook wel wat van weg. Kortom, veel esthetisch genoegen was er 
niet aan te beleven. Ze heeft ook maar korte tijd dienst gedaan: in 1995 werd ze verlaten en 
in 2003 werd ze afgebroken. Op het eind deed ze dienst als oefenobject voor de Bussumse 
brandweer. 
Maar die onaanzienlijke kerk bevatte toch een twaalftal mooie ramen. Zes daarvan zijn te-
genwoordig te bewonderen in de Verlosserkerk, even verderop langs de Ceintuurbaan. Vier 
anderen zijn in de Brugkerk te Nieuwerbrug terechtgekomen. Twee werden door particulie-
ren gekocht. Een aantal van de bewaard gebleven ramen zijn van de hand van de Groningse 
Glazenier Jan Wijkmans (1905-1961). Zij illustreren enkele verzen uit het evangelie volgens 
Johannes:

1:52  ‘vanaf nu zult u de hemel geopend zien’
10:11  ‘ik ben de goede herder’
12:46  ‘ik ben een licht in de duisternis’
21:15-16-17  ‘weid mijn lammeren, hoed mijn schapen’

De Zuiderkerk: 
het evangelie 
volgens Johannes


