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Historische Kring Bussum... 
 

Chocoladeletters

Wie met de trein op het traject Bussum-Hilversum reist kan het 
met eigen ogen zien. Op één van de gebouwen van de voorma-
lige chocoladefabriek is sinds kort weer de oude belettering 
leesbaar. Weliswaar zwaar beschadigd en vervaagd, maar het 
staat er: “BENSDORP CACAO”.

Al meteen vanaf haar vestiging in 
Bussum (in 1877) maakte de fabriek 
gebruik van haar ligging aan de spoor-
lijn om bekendheid te geven aan haar 
merknaam. In allerlei varianten zijn in 
de loop van de twintigste eeuw aan de 

spoorzijde grote gevel-letters geschil-
derd.
Tezamen met het uitgerekte katten-
lijf op de muur van emailleerfabriek 
Langcat gaf de Bensdorp-reclame 
de treinreiziger een heel herkenbare 

plaatsaanduiding: Bussum!   

Door latere toevoegingen is veel aan 
de oorspronkelijke gevels vernield. Het 
inmiddels lege fabriekscomplex wordt 
binnenkort heringericht en  over een 

paar jaar staat langs het spoor een 
prachtige combinatie van oude en 
nieuwe gebouwen. De gevels zullen er 
dan weer gaaf en schoon uitzien.

Zou het niet een geweldig idee zijn 

als de passerende treinpassagier dan 
weer even opkijkt en bij het zien van 
de gerestaureerde tekst “BENSDORP 
CACAO”  opnieuw denkt: Bussum!

Hans Jonker  

De tentoonstelling bestrijkt een peri-
ode van 170 jaar en behandelt onder-
werpen als de spoorwegstakingen (uit 
1903 en 1944), het werven van vrou-
welijk personeel en het ontstaan (en 
afvallen) van diverse spoorberoepen. 
Zo waren vroeger de overwegwachteres, 
de stoker en de kruier veelvuldig te zien 
op het station of bij het spoor. Wat hun 
taken waren en waarom de beroepen 
niet meer bestaan, is te ontdekken in 
de tentoonstelling. Ook hun attributen 
als seinlampen, rangeerhoorns en uni-
formen zijn te zien in Beroepen op het 
spoor tot en met 29 maart 2009 in het 
museum.
In Beroepen op het spoor ontvan-
gen jonge bezoekers bij binnenkomst 
een werkbriefje waarmee hun ‘werk-
dag’ in het museum begint. Met het 
werkbriefje helpen zij allerlei in het 
museum getoonde spoorlieden een 
handje. Zo kruipen kinderen in de huid 
van een kruier, kunnen zij een seinen-
spel spelen en een conducteursbericht 
inspreken. Ze ervaren ook hoe het is om 
zelf een spoorboom neer te halen en te 
remmen als een echte remmer. Voor de 
wat oudere bezoekers is uitgebreide en 
opmerkelijke informatie te vinden over 
de verschillen tussen de beroepen van 
vroeger en nu.

Beroepen op het spoor
Op dit moment loopt in Het 
Spoorwegmuseum te Utrecht 
de tentoonstelling Beroepen 
op het spoor. Voor het eerst 
in Nederland zijn de spoorbe-
roepen door de jaren heen in 
kaart én in beeld gebracht. 

Gordijnen vuil!!!
www.tempocleaning.nl
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Als geschilderd (met camera en licht), 
zó komen vele van de foto’s over, die 
Marianne Ulrich, fotografe uit Bussum 
en lid van kunstenaarsvereniging 
ARTES, bij Archibald Schimmelpenninck 
tentoon stelt.

Aan de ene kant werkt de fotografe met 
zachte, lichte tinten. Bewegingson-
scherpte ondersteunt de lichtheid van 
het onderwerp, een gewoon voorwerp 
wordt hierdoor teer en iets bijzon-
ders. Aan de andere kant laat Marianne 
Ulrich zien dat ook kleuren zeer zeker 
in staat zijn verschillende gevoelens op 
te roepen.
Het ochtendlicht op de Fransche Kamp-
hei werkt beslist anders op ons dan 
gewoon daglicht, en het sterke rood 
straalt een andere kracht uit dan het 
aardse bruin In de tulpenserie.

Heldere lichtstralen, bijna zonder 
kleur, zijn een ander mooi voorbeeld 
van lichtheid, in tegenstelling tot een 
donker voorwerp dat het idee van mys-
tiek versterkt.
Het thema dat Marianne Ulrich zich voor 
haar vrije werk gesteld heeft en waar-
aan zij al langer werkt en zal blijven 
werken, is: je ziet wat je wilt zien. De 
fotografe meent dat, zowel vanuit de 
psychologie als ook in de kunst, onze 
ervaringen een eerste basis voor vol-
gende ervaringen vormen. Wij moeten 
ons openstellen voor nieuwe indrukken 
willen wij meer en helderder zien.
De foto-expositie van Marianne Ulrich 
is tot 2 december te bezichtigen bij 
Archibald Schimmelpenninck, Brinklaan 
25. Di t/m vr van12.00-24.00 uur, za 
van 16.00 t/m 24.00 uur. Zie ook www.
marianneulrich.nl.

Schilderen met licht
Marianne Ulrich exposeert bij 
Archibald Schimmelpenninck

Een foto uit de serie Tulpen


