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Gérariteiten

Historische Kring Bussum ...
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Informatie en lidmaatschap
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.

“De zomer van 1906”
nummer 22

Wat doen de Bussummers als het zomers warm
is? Zomervakantie is aan het begin van de
twintigste eeuw alleen nog iets voor scholie-
ren. Werknemers hebben vrij op de officiële
feestdagen en daarnaast recht op verlof om
buitengewone verplichtingen na te komen.
Zoals de aangifte van de geboorte (of het 
overlijden) van een kind. De collectieve
arbeidsregelingen met afspraken over vrij
opneembare verlofdagen moeten nog komen. 
Voor gewone loondienstwerkers is daarom een
meerdaagse reis zonder een andere reden dan
“er even uit zijn” uitgesloten. De Bussumse
gezinnen anno 1906 weten uiteraard de hei-
degebieden (zoals de uitgraving De Zandzee)
en de waterkant bij Oud Valkeveen bij zomers
weer te vinden.    

De terrassen en tuinen
In het dorp verplaatst het café- en restau-
rantleven zich in de zomermaanden naar
buiten. De terrassen en tuinen worden
ingericht. Zijn de café’s in de rest van het
jaar vooral het domein van de mannen, in de
zomer kunnen ook vrouwen zonder bezwaar
mee naar concerten en naar (sommige)
dansgelegenheden.
De zomeractiviteiten beginnen in juni met de
kermis en vinden hun hoogtepunt op
Koninginnedag (Koningin Wilhelmina is op 31
augustus jarig). 

“Musis Sacrum” 
In de tuin van Concordia organiseert  “Musis
Sacrum” een reeks van vijf zomeravond-
concerten. De militaire traditie kent ook een
eeuwenoud gebruik van muzikale begeleiding
bij de beoefening van de krijgskunst. Het
leger kent daartoe vele muziekcorpsen,
waaronder die van de verschillende
plaatselijke d.d. (dienstdoende) schutterijen.
Daar komen de schutters, ook op de Bussumse
concertpodia.

Zoals veel Bussummers nu in het weekend een
vast “loopje” hebben naar De Tafelberg of
naar La Place, zo is Restaurant Crailoo bij de
Rijksweg richting Amersfoort in 1906 een doel
voor een wandeling. Met de Gooische
stoomtram kan ook. Bij Restaurant Crailoo
wacht ’s avonds een water- en lichtspel. 

Aaltje Noordewier 
De Hilversumse so-
praan Aaltje Noorde-
wier-Reddingius
(1868-1949) treedt
op in de Grote Kerk
van Naarden. De
namen van de andere
solisten zijn alweer
lang vergeten.
Bussum houdt de
herinnering aan de
decennialang

bewonderde zangeres levend door later een
straat naar haar te noemen.       

Tekst: Hans Jonker

U kunt zich aanmelden als lid van de
Historische Kring Bussum door:
* Invullen van het opgaveformulier op onze
website of door overmaking van de
contributie (minimaal 15 euro)op
girorekening 4616807 onder vermelding
‘nieuw lid’ en uw naam en adres.

Aaltje Noordewier
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Zien is geloven.
Heel vaak worden de lieden die met 
de metaaldetector op stap gaan (de 
detectoristen zoals ze zich graag laten 
noemen) beschouwd als goudzoekers, 
schatgravers of fortuinjagers. Het zou 
flauw zijn om dit te ontkennen, want 
diep in je hart hoop toch bij elk piepje 
op DE ontdekking van de legendarische 
pot met goud of desnoods zilver.
En het gebeurt ook echt! Elk jaar weer 
kunnen we in ons lijfblad De Detec-
toramateur lezen van de vondsten van 

een kruik, een fles of een pot al dan 
niet vol met edele metalen in de vorm 
van munten. Wij spreken dan van een 
schatvondst. Wie hier iets over wil 
weten hoeft alleen maar bij Google 
“schatvondst” in te tikken om meer te 
weten te komen.
Ikzelf moet het bij een bescheiden 
halve Gouden Rijder uit 1750 van 
Utrecht laten. Een geweldige vondst, 
hoor, daar niet van! Bijna in nieuw-
staat en toch bij wijze van spreken zó 
achter de ploeg vandaan op een verse 

akker in de buurt van Nederhorst den 
Berg. Maar een echte kruik vol is tot 
nu toe niet voor me weggelegd.
Dus heb ik het maar anders gedaan. Als 
ik belangstellenden vertel dat ik wel 
een paar duizend munten thuis heb 
liggen, die ik in de loop der jaren heb 
verzameld, dan halen ze de schouders 
op en je hoort ze verzuchten “ja,ja ... 
zo ken ik er nog wel een paar”. Vandaar 
de kop “Zien is geloven” . Op de foto 
ziet u links de goud(!)vissenkom met 
alle munten van na de 2e W.O. die ik 
heb vergaard. De andere kom bevat alle 
munten van voor die periode. En daar 
zitten dus ook oudjes bij van de 16e 
eeuw en mogelijk nog ouder. Bij elkaar 
ruim 3000!!! Al deze schatten zijn niet 
toonbaar genoeg om aan een album 
toe te vertrouwen. Ik heb er natuur-
lijk wel eentje en daar zitten momen-
teel zo’n 400 stuks in. Criterium is de 
afleesbaarheid in combinatie met de 
zeldzaamheid. Hierover in een volgend 
stukje meer!

Gérard Buhr

Maar ook als mensen al klachten 
hebben, kunnen we goed helpen. We 
werken therapeutisch en kijken altijd 
naar de oorzaak. Door ook dié te 

behandelen kunnen we mogelijkerwijs 
oorzaak en de klachten wegnemen.”
De Massagetuin (voorheen Het Mas-
sagePunt) was eerst twee jaar geves-
tigd aan de Herenstraat in Bussum, 
maar verhuisde naar de Poststraat, 
mede omdat het een betere locatie is. 
Edward: “Veel massagetechnieken zijn 
gebaseerd op Oosterse kennis, maar 
we geven ook sport- en stoelmassa-
ges. Vaak is het beter om regelmatig 
een korte massage te ondergaan dan 
éénmalig een langdurige massage. De 
periode van de bezoeken duurt dan wel 
langer, maar de behandeling van de 
klacht is vaak effectiever. Maar gewoon 
een heerlijke ontspannen massage ver-
dient toch eigenlijk ook elk mens. We 
streven dan naar een goede balans 
tussen lichaam, geest en ziel.”

Laagdrempelig
“Het is onze doelstelling om zo laag-
drempelig mogelijk te zijn en te blij-

“Wij kijken naar de oorzaak van de klacht 

en willen die wegnemen”

De Massagetuin, 
voor goede balans 
lichaam, geest en ziel

Aan de Poststraat 13 in Bussum is sinds februari De Massa-
getuin gevestigd. Onder het motto ‘De relaxte winkel van Ne-
derland’ werken hier verschillende gediplomeerde masseurs 
m/v met diverse massagetechnieken. Eigenaar Edward Lam-
mers: “Steeds meer mensen lijden in de huidige maatschappij 
aan de gevolgen van stress. Er is veel behoefte aan preven-
tieve behandelingen om het dagelijks leven en bijvoorbeeld 
de werkdruk aan te kunnen.

ven. Dit mede door de tarieven laag te 
blijven houden. Daarnaast zal samen-
werking met diverse zorgverzekeraars, 
om de voordelen van massage voor een 
groot publiek toegankelijk te maken, 
ook bijdragen aan een betaalbare 
behandeling. Er zijn nu al zorgverzeke-
raars die mogelijkerwijs behandelingen 
vergoeden, afhankelijk van de polis.”

Bedrijven minder ziekteverzuim
De Massagetuin werkt ook op locatie 
bij bedrijven. Edward: “We werken 
onder andere voor diverse bedrijven 
in de omroepwereld. Het is gebleken 
dat het ziekteverzuim enorm daalt als 

medewerkers regelmatig gemasseerd 
worden. Voor die behandeling gebrui-
ken we de stoelmassage. Er zijn voor 
bedrijven ook diverse subsidiemogelijk-
heden, als ze dat hebben opgenomen 
in een arbeidsplan. Uiteraard kunnen 
wij de klanten daarbij adviseren.   

Soorten massages, 
zonnebank en openingstijden
Een greep uit de massagetech-
nieken: Zweedse massage, sport-, 
energetische-, voet-, voetreflex-, 
zwangerschaps-, stoel-, deep tissue-, 
bindweefsel-, hotstone en baby/kind-
massage en shiatsu, reiki en sirodhara. 

De massagetuin is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 9.00 tot 
21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 
18.00 uur. Er is ook een krachtige zon-
nebank aanwezig. 
“We nodigen de mensen graag uit om 
vrijblijvend, tijdens een kopje thee/
koffie, hun te informeren over de ver-
schillende massages en de effecten 
daarvan. 

Indien nodig kunnen de mensen bijna 
altijd nog dezelfde dag worden behan-
delen, ‘aldus Edward. Voor meer infor-
matie: tel. 035-6936258 of bezoek 
www.massagetuin.nl

Massagestoel bij De Massagetuin


