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luxe
Voor de prijs van eenvoud

De makelaars van Van Nieuwpoort 
geven veel en vragen weinig. Bij Van 
Nieuwpoort Makelaars betaalt u 0,95% 
excl. BTW voor bemiddeling in aan- 
en verkoop. Het vaste tarief voor een 
taxatierapport is  250,– excl. BTW. 
Informeer naar de voorwaarden.

Herenstraat 18-20, Bussum 
Telefoon 035 – 695 00 31
www.nieuwpoort.nl

De Nassaulaan in 1929, kijkende van 
de Veldweg naar de spoorwegovergang. 
De spoorbomen werden toen 
met de hand bediend door een 
overwegwachter. Die woonde in een 
spoorhuisje bij de overweg. In dit 
geval het huisje met nr. 23. Rechts 
daarvan staat een seinhuis, van 
waaruit de seinwachter, over het 
overwegwachtershuis heen de treinen 
kon zien aankomen. De overweg lag 
toen nog voor de Nassaulaan. In 1959 
is de overweg een paar meter naar 
rechts opgeschoven, om deze vanuit 
de drukker wordende Veerstraat beter 
bereikbaar te doen zijn. Daarvoor 
moest het wachtershuisje wijken. 
Rechts de winkelhuizen die tot om 
de hoek doorlopen tot langs het 
Julianaplein en door architect H.F. 
Symons zijn ontworpen. In één er- 
van zat Albert Heyn met één van zijn 
eerste winkels in Bussum.
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Tekst: Martin Heyne / Hans Jonker 

Foto 2006: Maaike Witzel 

Bron: Historische Kring Bussum 

Foto: Gemeentewerken Bussum (Stads en 

Streekarchief Naarden).

Op 2 oktober staat de HKB in deze 
rubriek stil bij het feit dat het dan 
55 jaar geleden is dat de eerste 
Nederlandse televisie-uitzending 
plaatsvond. Vanuit een studio in 
Bussum.
De Historische Kring Bussum gaat 
uitvoerig aandacht besteden aan de 
periode waarin het woord Bussum voor 
heel Nederland verbonden was aan het 
nieuwe wonder van de televisie.
U kunt meehelpen aan dit project door 
uw bijzondere herinneringen aan de 
vroege tv-jaren aan ons te vertellen. 
Ook zijn eigen foto’s en documenten 
over dit onderwerp van harte welkom.  
Neem telefonisch (035 69 129 68) of 
per email (hist.kring.bussum@planet.nl) 
contact met de Historische Kring op! 

Bussums Historisch Tijdschrift met o.a. 
“Het Spiegel” mooiste villawijk van 
Nederland? Het septembernummer, 
de fiets- en wandelroute en de dvd nu 
verkrijgbaar!

De expositie toont een aantal bijzon-
dere Ikonen zoals een zeer zeldzame 
17de eeuw Ikoon van Simon als Gods-
dragende, een 16de eeuw Annunciatie 
uit Moskou en een zeer gedetailleerde 
Ikoon uit de school van Nevyansk 

(Zuid-Rusland circa 1820) van de 
Entree van Christus in Jeruzalem. 
Van elke geëxposeerde ikoon is een 
omschrijving aanwezig die de date-
ring en betekenis van de Ikoon weer-
geeft. Er is gelegenheid tot aankoop. 
Info 072-5710956/06-54290968 M.R. 
Milatz.

Ikonen, Devotie en Bijgeloof.
Door een opkomende welvaart in de 
17de eeuw bij vooral de middelklasse 
bezat elk gezin in Rusland vaak een 
of meerdere Ikonen. Deze zogenaamde 
huis-ikonen zijn kleiner van formaat 
dan de grote Ikonen die in de kerken 
aanwezig zijn. Niet alleen werden 
Ikonen gekocht maar ook geschon-
ken tijdens bruiloften, geboorten en 
andere feestelijke gelegenheden. Ook 
werden Ikonen geërfd van overle-
den familieleden. Hierdoor ontstond 
een kleine of soms grote verzameling 
oude huis-ikonen die een vast plaats 

kreeg op het huisaltaar. Vaak werden 
deze huisaltaren versierd met doeken 
waarbij sommige dorpen hun eigen 
patroon hanteerde. De toegang van 
kamer waar het huisaltaar stond was 
voorzien van een lage doorgang waar-
door men als het ware “gedwongen” 
was te bukken voor de Ikonen. Op het 
huisaltaar waren altijd de Ikonen van 
Christus en Maria aanwezig en vaak 
de bekende Russische heiligen zoals 
o.a. Joris de Drakendoder. Als gebeden 
werd voor de Ikoon en een wens kwam 
uit dan werd de Ikoon een metalen 
bekleding “geschonken”. Soms werd de 
Ikoon voorzien van een rijke metalen 
bekleding (vaak zilver of soms zelfs 
goud) als de gelovige toegaf aan zijn 
“wereldse” gevoelens om zijn rijkdom 
te laten zien. 

Niet alleen religieuze achtergron-
den speelden voor de keuze van de 
Ikonen een rol maar ook bijgeloof was 

een motief. Nikolaas gold als de hei-
lige voor o.a. de handel. Een Ikoon 
van Elia zorgt dat er altijd brood 
op de plank zou zijn. Het brandend, 
niet verbrandend braambos gold als 
bescherming tegen brand. Tijdens de 
expositie wordt de grote verscheiden-
heid van huis-ikonen getoond die niet 
alleen in voorstelling maar vooral ook 
in stijl variëren. Door de uitgestrekt-
heid van Rusland zijn gedurende de 
eeuwen heen grote verschillen in stijl 
en expressie ontstaan: van archaïsche 
Ikonen waar het kleurenpallet beperkt 
is tot donkere en lichte kleuren met 
eenvoud in de accentuering tot 
adembenemende kleurrijke miniatuur 
Ikonen. Ondanks deze grote verschillen 
hebben alle Ikonen een gemeenschap-
pelijk punt:  ze vertegenwoordigen in 
alle facetten de orthodoxe kerk en de 
schoonheid die religieuze kunst voort 
kan brengen.

Orthodoxe Ikonen uit Rusland
Expositie van oude Ikonen uit Rusland en Griekenland vanaf de 15de t/m de 19de eeuw in Hotel Jan Tabak, Amersfoortse-
straatweg 27, vanaf 28 oktober t/m 5 november 2006 dagelijks geopend vanaf 12.00-18.00. De toegang is gratis. De exposi-
tie bevat naast een geselecteerde collectie reis-ikonen vanaf de 13de eeuw,  een collectie oude doopkruizen vanaf 13de eeuw 
en circa 100 hoogwaardige oude houten Ikonen vanaf de 15de tot en met einde 19de eeuw.

Moedergods van Vladimir, 12e eeuw

De jaarlezing van de Volksuniversi-
teit gaat dus over een actueel jeugd-
onderwerp
In de media wordt momenteel veel aan-
dacht geschonken aan het mobiel- en 
internetgedrag van kinderen. Wat doen 
ze, hoe gevaarlijk is het en begrijpt u 
het nog wel. Sacha de Ruiter neemt u 
tijdens haar lezing mee naar- en illu-
streert de wereld van het chatten en 
de chattaal MSN, ongewenste websites 
en reclame. Hoe komen persoonlijke 
gegevens op het Internet? Hoe wordt 
er digitaal gepest? RSI en verslaving. 
Er is een groot verschil in de wereld 
van het internetten tussen volwasse-
nen en kinderen. Hoe gaat u daarmee 
om? 
Donderdag 21 september 2006 om 
20.00 uur in de Wilhelminakerk in 
Bussum
In tegenstelling tot de gangbare 
werkwijze worden voor deze lezing 
toegangskaarten à € 5,00 verkocht. 
Deze zijn vanaf dinsdag 22 augustus 
te koop bij de Volksuniversiteit, boek-
handels Los en Comenius en de biblio-
theken in Bussum, Naarden, Weesp en 
Muiden. Donateurs kunnen gratis kaar-
ten afhalen op het VU-kantoor of deze 
telefonisch reserveren.

MSN en internet, 
wat doet uw 
(klein)kind?


