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Na een lange periode van leegstand 
lijkt er nu een nieuwe bestemming 
te worden gevonden voor de voor-
malige gereformeerde kerk aan de 
Iepenlaan nummer 6. 

Het gebouw is aangekocht door de 
Bussumse particulier Theo van Berkel. 
Deze is van plan het gebouw eerst 
in haar oude staat te herstellen 
en daarna te benutten voor een 
“maatschappelijk doeleinde” (zoals het 
bestemmingsplan voorschrijft).

De geschiedenis van het kerkgebouw 
gaat terug tot 1891. In mei van dat 
jaar vond de aanbesteding plaats en 
al op 21 december werd het in gebruik 
genomen. Aannemer Van Norren was er 
in geslaagd om binnen het beschikbare 
budget van 5000 gulden ook nog een 
toren op het gebouw te plaatsen.
Over het eerste interieur schrijft 
het gedenkboek Honderd jaar 
gereformeerde kerk van Bussum: “Bij 
ingebruikneming waren er 
10 rijen banken: een middenvak 
van 8 zitplaatsen op elke rij voor de 
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Bussums Historisch Tijdschrift met o.a. 
“Het Spiegel” mooiste villawijk van 
Nederland? Het september/oktobernum-
mer, de fiets- en wandelroute en de dvd 
nu verkrijgbaar! Meer informatie bel 
(035 69 129 68) of per email 
(hist.kring.bussum@planet.nl)

vrouwen en twee zijvakken van elk 3 
plaatsen per rij voor het manvolk. Twee 
gangpaden daartussen. 

De verlichting was voor die tijd 
luxueus. Gasverlichting in de vorm van 
vleermuisbranders, want gloeikousjes 
had men toen nog niet in Bussum. Door 
de week, als de gaslampen een poosje 
niet gebrand hadden kwam er lucht 
in de leidingen, wat koster Eigenhuis 
heel wat zorg en moeite opleverde. 
Een enkele keer zonder succes, en 
dan floepten tijdens de avonddienst 
alle lampen uit, ook die boven de 
preekstoel. 

Verwarming was er eerst niet. Omstreeks 
1898 werd midden in de kerk een grote 
salamanderkachel geplaatst en zo’n 
tien  of twaalf jaar later kwam er nog 
een bij”.

De kerk bleek al snel te klein voor 
de snel groeiende gereformeerde 
gemeente en al in 1911 werden 
de beide zijkanten uitgebouwd. 
Desondanks bleek ook nu de capaciteit 
ontoereikend en werd opdracht 
gegeven voor het ontwerp van 
een aanzienlijk groter gebouw: de 
Wilhelminakerk. Deze werd in mei 1926 
in gebruik genomen. Het kerkje aan de 
Iepenlaan 6 werd in 1929 verkocht aan 
de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Tekst: Hans Jonker

Foto’s: collectie Martin Heyne & Stads- en 

Streekarchief Naarden   

Christendom 

en levenskunst ...
... gaan heel goed samen. 

Niet-gelovigen zijn hier echter niet zo zeker van. 
Prima, de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum 

nodigt juist hen uit voor de Tuinzaalavond van 19 oktober 
om met ons mee te luisteren naar de eminente 

Prof. dr J.F. Goud over Christendom en Levenskunst, 
erover mee te praten en wellicht te worden verrast. 

Professor Goud is hoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht en remonstrants predikant 

te Den Haag
Tijd: 20.00 -22.00 u. 

Plaats: onze kerk aan de Koningslaan 2B in Bussum.

Daar gebeurt altijd wat
Koningslaan 2B, Bussum, 

www.remonstranten.org/bussum

Tovenaars op zes of twaalf snaren
Jan Kuiper nodigt na twee eerdere suc-
cesvolle tournees opnieuw vier snaarto-
venaars uit, wiens stijlen en karakters 
sterk uiteenlopen, maar die elkaar 
wonderwel aanvullen. Musici die elkaar 
ruimte laten, elkaar in de improvisaties 
opzwepen, maar hun snarengeweld ook 
weten te doseren. In ‘Groove masters’ 
wordt hij vergezeld door Erwin Java, 

gitaargod uit het circuit van Harry 
‘Cuby’ Muskee, Zoumana Diarra, king 
of the Mali blues, Digmon Roovers, de 
meester van de swingende baslijn, en 
Harry Sacksioni, de geniale fi ngerpic-
king-style-gitarist die bas, akkoorden 
en melodie vervlecht tot een ‘groove 
machine’. Met zo’n line-up heb je geen 
piano, drums of ander instrumentarium 
nodig voor een volle zaal. 

Meer informatie: 
www.fi vegreatguitars.com. 

Vrijdag 20 oktober 2006 - podium één 
– 20.15 uur

Mix van Teeuwen, Hermans en 
Monty Python
De volslagen absurde humor van Droog 
Brood werd in de lovende kritieken na 
de première van ‘Omwille van de smeer’ 
vergeleken met die van Hans Teeuwen, 
Toon Hermans en Monty Python. Het 
snelle tempo waarmee ze hun tragi- 
en droogkomische sketches brengen 
en het net zo lang doorzeuren over 
iets onbenulligs tot de tranen over je 
wangen stromen van het lachen; het 
zijn kwaliteiten die het duo ten volle 
benut. Conclusie van de Volkskrant: 
“Droog Brood bewijst dat niet al het 
zinnige absurdisme uit Vlaanderen 
komt.” 

Meer informatie: www.droogbrood.nl
Vrijdag 20 oktober 2006 - podium 

twee – 20.15 uur

Feestelijke jubileumshow 
van Willeke Alberti
Sinds haar eerste tv-optreden in 1956 
bewandelt Willeke Alberti een met 
goud geplaveid pad. Als zangeres met 
liedjes als ‘Spiegelbeeld’, ‘Morgen ben 
ik de bruid’ en ‘Telkens weer’ en als 
actrice in de tv-serie ‘De kleine waar-
heid’ en in de fi lm ‘Rooie Sien’. De 
laatste jaren trad ze op in het thea-
ter met Jenny Arean en in de musical 
‘Hello Dolly’. Dit jaar viert Willeke haar 
vijftigjarig artiestenbestaan met een 
spetterende jubileumshow, waarin ze 
naast haar grote successen ook kers-
verse liedjes zingt. Tony Neef en Bri-
gitte Nijman omringen de jubilerende 
ster, die natuurlijk veel van haar grote 
successen laat horen. 

Meer informatie: www.willekealberti.nl
Zaterdag 21 oktober 2006 - podium 

één – 20.15 uur

Voorstellingen in Spant!
Peter Faber is een beetje gek
Gekte loopt als een rode draad door 
het theaterleven van Peter Faber. Sinds 
zijn rol in ‘Toestanden’ bij het Werkte-
ater in 1976 wist de acteur dat hij ooit 
‘Dagboek van een gek’ wilde spelen. 
Afgelopen seizoen kwam het er dan 
van en hij excelleerde: “Gaandeweg zie 
je de man wegdrijven en krijg je het 
met hem te doen. Als hij ten slotte 
simpelweg om zijn moeder roept, is 
een huivering onvermijdelijk.” (de 
Volkskrant) Popriesjtsjin - voor deze 
versie omgedoopt tot Axel Loopbaan 

- is een onbemiddeld ambtenaartje die 
het volstrekt normaal vindt dat hij met 
hondjes praat om zijn geliefde te ver-
overen. En als door de bliksem getrof-
fen ontdekt hij dat hij eigenlijk de 
koning van Spanje is. Zijn kruistocht 
tegen de achterlijke wereld begint… 

Meer informatie: 
www.impresariaatwallis.nl

Zaterdag 21 oktober 2006 - podium 
twee– 20.15 uur

Foto: Mischa Muylaert


