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ACROPOLE

Acropole Kerkstraat 10
1404 HH Bussum

www.acropolebv.nl 

NA 15 FANTASTISCHE JAREN,
GAAN WIJ ERMEE STOPPEN.

Tot eind april kunt u profiteren van veel 
interessante aanbiedingen, o.a.:

Engelse jachtkast van 2350,- voor 1600,-

TV kasten van 1350,- voor 800,-

Farmhouse tafel 120 50 cm van 2200,- voor 1200,-

Roels bank zwart leder van 1350,- voor 895,-

Roels bank 3-zits van 1650,- voor 1100,-

Side tables 50% korting

Tapijten tot 70% korting

Accessoires 40% korting

Historische Kring Bussum ...
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Informatie
Voor informatie kunt u bellen 035 6912968 
of stuur een e-mailtje naar:
hist.kring.bussum@planet.nl 
Vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor
informatie bij het bezoekerscentrum van de
Historische Kring Bussum aan de Huizerweg
terecht.

kern meer naar het westen (de zgn.
“achterbuurt”). Deze beide groepen huizen
werden omgeven door akkers, weidegronden
en onontgonnen natuurgebied. Richting
Naarden hadden zich blekerijen gevestigd met
de daarbij behorende bleekvelden. Vanuit de
vestingstad rukte de zandwinning op.
Een kaart van P.A.Ketelaer uit het jaar 1769
geeft de bebouwing van Bussum redelijk
getrouw weer. 

De rij van vier boerderijen waarvan er één
haaks staat ten opzichte van de andere drie is
niet op de plattegrond te vinden. Ook andere
oude afbeeldingen en de eerste kadasterkaart
(uit 1824) kennen deze huizengroep niet. We

weten natuurlijk niet of de schaduwen die de
wandelaars werpen een artistieke toevoeging
van Cornelis Buijs zijn, anders konden we een
zicht in westelijke richting uitsluiten.

Helaas rest de conclusie dat de plaats waar de
kunstenaar stond niet te bepalen is.
Misschien weet een van de lezers van deze
rubriek welk Bussums gezicht Cornelis Buijs
hier tekende?              

•••• Hans Jonker

“Gezicht op Bussum bij Naarden”
Onbekende prent ontdekt in Leiden!

De Amsterdamse kunstenaar Cornelis Buijs
(1746-1826) was bekend door zijn
stadsgezichten en zijn tekeningen van
landschappen rondom Amsterdam.Veel
Nederlandse musea bezitten werk van Buijs.
Het Teylersmuseum in Haarlem heeft
bijvoorbeeld twee “landschappen bij Baarn”.
Onlangs bleek dat het Prentenkabinet van de
Universiteitsbibliotheek in Leiden de
tekening “Gezicht op Bussum bij Naarden”
van Cornelis Buijs bewaart. Deze tekening

maakt deel uit van een collectie die het
Prentenkabinet in 1872 kreeg uit de erfenis
van verzamelaar J.T.Bodel Nijenhuis.  

Vergelijking van de tekening met andere
gegevens over het dorpje Bussum aan het
eind van de 18e eeuw geeft geen aanwijzing
van de plek waar Cornelis Buijs zat te
tekenen. Bussum bestond toen uit twee
groepen boerderijen: een oostelijke kern
rondom twee kerkgebouwen en een kleinere
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Muziek voor de Lijdenstijd 
Veel mensen denken bij muziek voor 
de Lijdenstijd vooral aan Bachs Mat-
theus of Johannes Passie. Er zijn echter 
door de eeuwen heen vele componisten 
geïnspireerd door de thematiek van de 
“Goede Week” en zij schreven evenzo-
vele prachtige en aangrijpende stukken. 
Daarvan wil Kamerkoor Capricciata u in 
haar komende concert iets laten horen. 
Het programma is samengesteld met als 

uitgangspunt de woorden die werden 
gesproken in de tuin van Gethsemane: 
“Mijn ziel is bedroefd over de dood.” Het 
bevat werken van onder meer Kuhnau, di 
Lasso, Ingegneri, Purcell, Vila ... Zoals u 
ziet, niet de bekendse maar daarom niet 
minder indrukwekkend.

Kamerkoor Capricciata
Kamerkoor Capricciata startte in 1992 
en sinds 1998 heeft George Bretz de 

muzikale leiding. Behalve kleinere 
optredens is er minstens eenmaal 
per jaar een themaconcert. Het koor 
zingt klassieke muziek van alle tijden, 
wereldlijk en geestelijk repertoire. Soms 
zingt Capricciata a cappella, dan weer 
werkt het koor samen met professionele 
instrumentalisten en/of solisten. In dit 
geval verlenen de mezzosopraan Karin 
Brunt en de organist Han Siertsma hun 
medewerking. 

Kamerkoor Capricciata
Bussums kamerkoor Capricciata o.l.v. George Bretz, geeft een uitvoering van het passiecon-
cert “Tristis est anima mea” op zondag 2 april 2006 in de Remonstrantse Kerk, Koningslaan 
2a. Medewerking wordt verleend door de mezzosopraan Karin Brunt en de muzikale begelei-
ding op orgel wordt verzorgd door Han Siertsema. Aanvang: 15:30 uur. Entree: € 7,-

Kerkdiensten
Zondag 2 april: Geref. Kerk vrijgem. 9.30u. Ds. P. Boonstra en 17u.
Ds. R. ter Beek; Vrije Evang. Gem. 10u. Ds. S.M. van Kooten; Evang.-Luth.
Gem. 10u. Ds. R.H. de Vos; Remonstrantse Gem. 10.30u. Ds. R.H. Esveld; Ned. 
Protestantenbond 10.30u. A. v.d. Meiden; Doopsgez. Gem. 10.30u. Ds. D.L.Th. 
Broer; Verlosserkerk 10 u. Ds. W.P.H. Pouwels; Wilhelminakerk 10 u. Ds. H.A, 
Keur, 19 u. Ds. J. de Vries; Spieghelkerk 8.55 u. Dr. B.J. Wiegeraad, 10.30 u. 
P.G. Vellekoop, 17 u. Ds. B den Butter; R.K. Mariaparochie 10 u. Voorganger: 
N. Smit; St. Jozefkerk10 u. pastor S.de Wit; Vrije Kath. Kerk 10.30 en 19.30u; 
Dinsdag 4 april: St. Jozefkerk 9 u. sacristie pastor J.Hung.

InterMediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaThuiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567  
of info@intermedicare.net


