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Vrijwilligers van de Historische 
Kring vonden in de kelder van 
het gemeentehuis oude glas-in-
lood ramen. De overstroming 
op 28 juli 2014 heeft er grijs slib 
op afgezet. Deze ramen waren 
vrijwel ondoorzichtig. 

Voorzichtig zijn de ramen schoon-
gemaakt. Langzaam werden 
kleuren en patronen zichtbaar. 
Daarbij bleek dat er tweetallen, 
viertallen en zelfs een zestal ra-
men van vergelijkbare afmetin-
gen zijn. Door de ramen naast 

elkaar te zetten werden doorlo-
pende patronen in het loodwerk 
zichtbaar en konden diverse ra-
men als in een legpuzzel aan el-
kaar gepast worden. De herkomst 
van de ramen is tot op heden 
onduidelijk. Geopperd werd dat 
het glas afkomstig kan zijn uit de 
voormalige Villa Looverhof of uit 
het oude Raadhuis.
Het gaat om 40 ramen. Met be-
hulp van Fernando Codinha van 
de Eerste Bussumse Glashandel 
hebben we ze ingedeeld: de helft 
‘art nouveau’ en ‘art deco’, de 

andere helft is klassiek van stijl. 
Het 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 zweepslag-
vormen. Bij elkaar, met denkbeel-
dige roedes van een kozijn mee-
gerekend, zal het raam zo’n 125 x 
125 cm meten. 
Hanteerbaarder zijn zes kleinere 
vierkante ramen van 39 cm, twee 
aan twee gekoppeld. 
Vier vierkante ramen met me-

daillons en schepen zijn volgens 
Fernando Codinha afkomstig 
van glazenier Leur, die in de 
Beerensteinerlaan zijn atelier 
had. In drie medaillons zijn be-
kende Hollandse landschappen 
nageschilderd. Het vierde is een 
zeegezicht met zeventiende-
eeuwse schepen. 

Belangstelling?
Het lood is door demontage en 
matige opslag beschadigd en 
verbogen. Enkele ruiten zijn 
gebroken. Ze zijn niet wind- en 
waterdicht en dus zal bij herge-
bruik van de ramen het lood-
werk opnieuw gedaan moeten 
worden. 
Kunnen de ramen een nieuwe 
plek krijgen, bij voorkeur in 
woonhuizen in Bussum van vóór 
1930? En heeft dit verhaal de 
belangstelling van een liefheb-
ber gewekt? Kunnen de ramen 
een nieuw onderkomen krijgen? 
De Historische Kring zal daarbij 
graag een bemiddelende rol spe-
len als u zich meldt.
Luud Wierenga
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Open Monumentendag 2015: 
Glas-in-lood

In het Bussums Historisch Tijdschrift, 
dat zojuist is uitgekomen, staan 
behalve deze ontdekking, nog vele 
andere artikelen en foto’s in kleur 
van glas-in-lood ramen in Bussumse 
gebouwen, huizen, villa’s, winkels en 
kerken. Glas-in-lood is het hoofdthema 
van Open Monumentendag in Bussum 
op 12 en 13 september.  

In dit nummer ook het eerste artikel 
over de connectie van Bussum met de 
schilderijen van Vincent van Gogh. Het 
tijdschrift is te koop voor € 7,50 bij de 
HKB (ook op Bussum Cultureel), boek-
handel Los en Bruna. Leden ontvangen 
het tijdschrift gratis. 

Eén van de verborgen schatten.


