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Áls ik aàn diL è.tikel over de ráren van Bussmis €nig.te en niss.hiáó rcl rraaistÊ nonftnt beqin

''in een êantèl deskundioen, onder kie Dr. o.8ouvv, druk beziq om de Verenigtno Vriênd€n van dê 5t'
viruskecL oeetalls tp d'ên th daL dre le.enrqrnq er rËL lomên 2a] een iêder duidêlijk uii., zeksr
àrá ren hea beqih! hoe prtl ook, van Êen velval ván rÉC qeboa Màrn.emt

r. É'ivoo'beFld: 3cimcl op àilê h.utea n'ipcn vàr net lostbarr aehà-órqel
vuiet-qroLê qaten in @ jr êvên !oetbàte 9ràs-rn-lood.áreni uilvallende voegen en qebársten stenen

o r dP lJtdt F. lqn Tt qeood êtc
zoveér moqêIil rcrdt Éntect klein ondêrhold uitqevoeÍÍl door enrere !rr]!rllrqêÍ3' rcar er zai op

karte ter;i'n-êéh duiderijkê uitspr..k i,oêtên q€no€mí1ó lhàntementenir' €n Hêl: i$'t
doen ,e eré6n?" ên (typisch Nollands ntsschiên) "tie zar dal bêt.Ien?".
ToL slo! vsn deze inl;iding lir ik €en ieder in Busss' no! eens on het halt drukkên on tat voo' In

kostbà€r monwnt hst hiê. gnàt, en ik hoop dat ik reL hêt hie.ns vol.iend a.ti!ê] dê e.ret ván 
'lÊ

zaák k€n benadrukkèn, slsrede tevên6 €ê. indluk ka. qêvèn d€t hcL hisr hiêt qá31 on rzoÉàt êÊh

b€m stereni, lmrs, de st.VrLus rs één vàn d€ frêaistê en strjlzuivêÉte voo.beelden vèn Nêoqotiêk
r. r€t Goo,, en door "'cr!e (ulpcrs
M.n bóreert overigsns, daC een eerstê óntrclp in de t'6ódê periodê vsn eàn architêct ziin belsnqrijk-
stê 6n waaldevobaê onlHerp is, èn aI3 diL joist is' kunt u nisschieÍ b6qriÍeni r$rd het zo bê-
lánq.ir< is dál ó. èen qoed béhé.r'en een zorqvuldiq onderhoud ÍoêL koEn

rn dit srLikel {il ik proberen éên liteenzettir,! le qeven ovê. dê qlàê-in-I@d.are. ván dê St.Vitus
te Ous6n hóo de.e zijn gèmêkC, nelke figurèn êrrn àroÊbeEld stèên etc. lr prPt€ndê.r niet lollediq
te ziin; vêer qeqeve; háb ir ontreend áa; de teksten wel!à rL tijdens de rondlerdrnqe. r. J!'r l%a
o"D.;,.r h€o an iptk. nr Herden sanq€É,rt door roan Bru.rcm.. DezÈ 'a.rdÊvolle bssis q"q"'""
áen t'nenr dp 

'oadlercinqen 
\dar doór 'old pa'o.h'sÉ4 asnqe!uld.

D€amiast raádpleeqde ik het bGkje "NederlandEê 'rlasschildets" uiL dê Van HeenschuLsêrie' q'
ven door H, 8óqlm. in 1944' echle! heden noq €.lueel
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De St. Vituskerk te Bussum bezit aIs enig kerkgebouví in het Gooi een zg. com-
plete beqlazinq' d.w.z. alle glas-in-loodvenste.s zijn in neogotische stjjl
uitgevoeid, ze hebben alfen een fiqurale voorste-l1ing en volmen tesamen een

eenÁeid. Zo ook in deze kerk; in de noord- west- en zuidzijde zijn in totaal '16

ramen geplaatst, voorstellende dê J x 5 Geheimen van de Rozekrans.
Het zeatiende raam (nr. 6 op de pletteqrond) stelt voor de "Zondeva1". De nrs
7 t/n 21 zijn achtereenvoLgens : de 5 Blijde Geheimen, de 5 Droevige Geheimen en

de 5 Glorievolle Geheimen.
UiteÍst links en rechts in de abcis (nrs 4,4a, 5 en 5a) bevinden zich de oud-
ste ramen, Deze datêren uit de bouwperiode van de kerkr 1884.
De nummers 1, 2 en 3 tenslotte zijn de rêmen waarop een belangrijk deel van Bus-
sumrs historie staat afgebeeld. over de afbeel.dingen op deze ramen gaat dit
artikel, echter ook over het hoe een glas-in-loodtaam in die tjid tot stand

Voor er een compleet gIa€-in-loodraam OePlaatst kon woDden gebeurde er heel
wat. Toen de 5t. Vituà werd gewiid' bevonden zich slechts dlie ÈsÍnen in de kerk
n1 de oudste uit'1884. De overige kozijnen walen gevuld met het tyPe gla6-in-
lood zoals dat nu nog te zien is in de noord- en zuidzijde van de kerkr bovenin
het middenschip. Het was vroeger vaak een hele êeD on iets waardevols tê schen-
ken aan de keri<, on dlkwijls was dat een strijd tussen de vooreanstáande parochi-
anen. Betrof een schenking een raam, dan vlerd door het kêrkbestuur een kunste_
naaa benadeÍd (of door de schenker) met het verzoek een aantal voorstellen te
doen betreffende het ontweDp van het raam. lvleestêI 14as dat ontwerP een onde!-
werp uit het 0ude- of het Ni6uwe Testament, maar ook waren hett zoals in de St'
Vitus, plaatselijk bekende figulen.
Terwiji i<erkbestuur of schenkór zich over de schets of het voorstel van de gls-
zeniér boqen, maakte deze op ware grootte van het venster een zg. voortekening'
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Hij tekende dan de contouren, zoals later de loden banden zu]Ien ]open.
Indien er tussen glazenier en opdrachtgever een overeenkomst tot vervaerdi-
ging en plaatsing tot stand kwam, kon de qlazenier aan de uitvoering van de
opdaacht beqinnen. De volqende stap was dan om vanaf de voortekening op ware
grootte op karton de ]ijnen voor het .Iood over te brengen.
l'le zjjn hierbij uitgegean van één onderwerp op het hele raam.
Het is natuurljjk ook moqelijk om een groot raam te verdelen in verschillende
panelen, zodat de kunstenaar kans zag om ook zijn eigen fentasie te laten
werken. Hij kon dan, zoals dat in de Vitus is qebeurdr pláatselijke tonelen
uitbeelden of plaatsefijk belangrijke fíquren gebruiken áfs model in overigens
Bijbelse verhalen.
Na het aanbrengen van de ]oden banden kon hij beginnen aan het smelten van rt
te gebruiken g1as. l,leestal werd (en wordt noq wel) antiek qlas qebruikt.
i',las het smeltpunt bereikt, dan werd aan de gloeiende mássa metaafoxyden toe-
gevoegd ter kleuring van het glas. l'4en kan zich indenken, hoe vaak een smelt-
procédé herháald moest worden voor de juiste kleuren volgens het kleurontwerp
waren verkregen, De gerinqste kfeurafwijking had tot gevolg dat er opnieuvr
begonnen moesL worden.
I,l,as de massa afgekoeld, dan kon men begínnen met het op maat snijden van het
g1as. Tegenwoordig kunnen de glazen.iers het gekleuade g.las direct van de fa-
briek betrekken, maar vroeger moest de kunstenaar zelf zijn ramen kleuren, rn

ouderwetse methode, maar men had de garantie met een vakrÍan te doen te hebben!
Na het snijden beqon men de gekleurde stukken glas te rangschikken volgens het
ontwerp, Ze kregen dan een tekening van zg. rrzwartfood", een bruinachtige dek-
verf die bestaat uit glaspoeder en metêaloxyden. Met een vlodbaar bindÍniddel
werd deze verkregen substantie gemengd en vervofgens op het qlas aangebracht.
De beschilderde stukken glas werden velvolgens gebakken bij een temperatuur
tussen de 600 en 800 graden. líen werkte vlak bij het smeltpunt van glas (iets
over de B00o).
Hoe gemakkelijk kon er íets misgaan ! Hier was een nauwe samenwerkinq en een
wederzijds vertrouwen tussen glazenier en het gespecialiseerde bedrjjf noodzaak'
De qebakken g]asstukken we.den vervolgens in .lood gevat, De loden banden, die
de belanqrijkste contouren van het ontwerp aanqeven, houden het geheel qoed bij
elkaaa. Het aaam krjjgt hierdoor een steviqe constructie, en men noemt dat een

"gezond raam",
Bij het plaatsen van het raam worden stoanêtanqen en Íindroeden aangebracht om

het ream tegen alle !,íeersomstendigheden te beschermen. Stormstangen zijn dwars-
ijzers, windroeden zijn ijzeren staven van B'e'10 mm dik, die door haaks qeplaat_
ste venstelstangen met het lood van het raem wolden verbonden. l'4eestel gebeurt
dit door haakjes, die vastgesoldeerd zijn aan het ]ood van het raam. Hieromheen
l.rorden vervolgens de windaoeden getrokken, waarna de haekjes worden vastge-
knoopt of dichtgesoldeerd,
l4et opzet heb ik de beschÍijving van het ontstaan van een gfas-in_foodraam in
de verleden tijd geschreven, omdat de hui6e ramen volgens een modern procédé
worden vervaardigd.
Het oude systeeÍn van glasschÍlderkunst bestaat echter sinds de 11de eeuw, en
bereikte zijn hoogtepunt in de Gotiek. De ramen van de St. Vituskerk zijn nog
volgens het hierboven beschreven systeem gemaakt.
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ook de beschadigingen, die eÍ nu inzitten, moeten, wif men het netjes doen en
het raam zijn waarde ]aten behouden, volgens dit systeem uitqevoerd worden, naar
u begrijpt, een kostbare zaak.

Aan de hand van de afqebeelde platteqrond !.Ji] ik de belangrijkste ramen van de
St. Vituskerk nader toelichten, Gebruikt u de plattegrond ter oriehtering ! de
kerk is "ge-orienteerdf d.w.z. dat het priesterkoor (de abcis) op het oosten (:
oriënt) Iiqt. De St. Vitus is, met de St. Josefkerk de eniqe katholieke kê.k in
Bussum welke I'ge-orientoerdÍ is, l4et deze bouwwjjze gaf men aan: de zon komt in
het oosten op, en deze symboliseert wêer het i'Licht van Christus'r.
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De rondleidinq beginnen we bij de drie ramên in de abcis (nrs 'l' 2 en 3). De-
ze zijn de kostbaarste 'en de belangrjjkste ramen. Het drieluik werd in 1915
vervsardigd door otto l'4êngefberg ter gelegenheid van het 25iari9 Priester-
feest vên toenmatig pestoor Van Hinsberqh. In dit drieluik zijn de wereldlij-
ke en plaatselijke grootheden uit die tijd afqebeeld'
Zo vonden we tijdens de I'Vitusweek" in iuni 1984 de vo-lqende namen bevestigd:

In raam 1 : dê toenmalige aart6bisschop van utrecht, Henricus v.d.Wetering,
met achter zich zijn secretaris Mgr. Schaepmen' Naast deze staen

het "feestvarkenl peêtoor Van Hinsberqh met zijn beide kapelêans Wartena en
Bijlard afgebeetd, Daarondel een zuster van Gereldus l'lajel]a, met naast zich
een zuster van Mariënburg.
Onder: een boerenechtpaar (waarschijnlijk uit
kniêIende vrouw met naast zich waarschijnlijk
de cacaofabriek Bensdorp,

In raam 2 : Peus Pius X, de paus die destijds de leeftjjd van de kíndelcommu-
nie verlaaqde van 1J naar 7 iaar,

Verder Ecclesia (Herlige Moeder de Kerk) die de tlapPen van het hoofdaltaar
bestijgt, het hoofdaftaar dat nu nog steeds aanweziq isr en op een loper die
vó6t 1915 was geschonken door de meigies van de huidige l'1aria-l"1AvB.

In rsêm , : twee echtparen in resp. oude Bussumse en Naaadense klederdracht,
en daarboven Joost v.d' Vondef en de schilder Jan van Eijck.

tlit deze sumiere opsomminq blijkt' dat de kunstenaar destiils de opdracht heeft
qekregen wereldlijke en plaatselijkê figuDen af te beelden in een Bijbelse voor-
steIling.
De rode draad door dit drieluik is overigens de verheerlijking van het H. Sa-
crament, l.4en was qewoon de "burgers'r onderin een ream te Plêatsenr en de meer
vooraanstêande en hemelse figuren bovenin.

De ramen 4, 4a, 5 en 5a dateren uit de bouwperiode van de kerk. nl. '1884.

Aanvankeljjk vufden deze vier ranen tesamen de drie middenvensters, maal wer-
den in 19'15 verplêatst met de komst van bovenqenoemd dríe]uik.
Het oorspronkelijke linkerraam, de geboorte van Jezus en zijn leven, wêrd ver-
deeld over het halve venster j-n de oude kooDzolder(4a) en een half ven6te!
uiterst rechts(5a). Het middênraam (Ljiden van Ch.istus) ging naar links(4),
terwijl het fechte.raam één plaats opschoof naar rechts(5).
l4ie deze oudste ramen gemaakt heeft is niet bekendr maar mogelijk zijn ze ver-
vaardiqd in het atelier van de architect van deze kerk, Pierre Cuypers .in
Roermond.

In de tijd van pastoor Beunet (1921-19J4) zijn in de zijbeuken 16 ramen geplaatst
de eerder genoemde Jx5 Geheimen van de Rozenkrahs en de Zondeval. Pastoor
Beumer 14as goed bevriend net Frederik van Eeden; op het R'K.(eDkhof in BussuÍl
liggen zij tegenover e-lkaar begraven, Hjj bekostigde 7 van de in totaal 16 ra-
me; en staat dan ook in het Kerstraam (9) afgebeeld a16 herder, met naast
zich kepelaan Kemper, die op een fluit speelt.
De overige ramen werden a]le doof vooleanstaande families en psrochianen be_

20

Naerden) , een Naarder soldaat r 'n
êen zoontje van de oprichter van



I

kostigd, zoals de hèrên Dreêsman, Vinke, Heslefeld en Luykx, en de families
Alders de Jong en Kaarsgaren.
Alle zestien ramen zijn ontworpen in het atelier van Yiilhefm Dexix in Xevelaer
en kostten destijds zorn f 8000,-
AIIeen aI de allernoodzakelijkste aeparaties nó kosten al een vêelvoud van
dlt bedrag !

opnerkelijk is de plaatsing van het laam van de i'Kruisdoodr' (16). Het werd ge-
pleatst in de schaduw ven de pasto.ie, zodat het altijd gehuld is in een "Bjj-
bel6e schemering", teawjjl de dêarnaast geplaatste ramen 17 en 18 resp het
Verrijzenis- en Hemslvaartraam dooa de middaqzon in een stralende qloed gêzet
kunnen e/ordèn.

Tot zover deze uitfeg over een kfein, maar belangrijk onderwerp van de St. Vi-
tuskerk, Ik hoop met dit artikel te hebben aangegeven hoe waardevol en belang-
rijk de aamen van deze kerk zijn, Hopelijk komen vele Bussumers Ínet mij en de op
te richten vereniqing mede tot het besef, dat het simpelweg een doodzonde zal
zijn als door onjuist beheer of te weinig belangstelling deze vensters door
vetvaf verfolen zouden qaan,
Indien ik vsn de a.s. verenigj.ng en
ik gaarne bereid belanqstel lenden in
door dit schitterende gebouw rond te

Ankevêen/Bussum , februêri rB5

haàr bestuur toesternming zal krijgen, ben
de zomeÍ op nader te bepaleh zaterdagen
leiden.

J. A. Houwel.inq

t
;


