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Bron: Stads- en Streekarchief Naarden en 
archief Historische Kring Bussum. 

Bussumsche Courant - 1906

Huize rweg 54  -  1402 AD Bussum
Telefoon 035 69 129 68 / 69 207 44
www.historischekringbussum.nl

Het is nu honderd jaar geleden 
dat een groep Bussumse ouders 
een Comité voor Christelijk 
Onderwijs met Vervolg Mogelijk-
heden vormde. 
In Bussum was al een vorm van 
voortgezet onderwijs met een 
Hogere Burger School (H.B.S.), 
maar een school voor Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs 
(M.U.L.O.) ontbrak.

De Amsterdamse onderwijzer 
S. Brandsma werd door het comité 
verzocht een onderwijsinstelling 
op te richten. In de Bussumsche 
Courant verschenen eind 1906 
advertenties waarin de komst 
van de nieuwe school werd 
aangekondigd.

Op dinsdag 9 april 1907 
opent het Christelijk Instituut 
Brandsma in Villa Geertruida aan 
de Boschlaan nummer 17. 
Al snel blijkt dit gebouw te klein 
en in 1910 wordt het onderwijs 
voortgezet aan de Graaf 
Wichmanlaan nummer 21. 
De naam Geertruida verhuist 
mee naar de nieuwe huisvesting 
van het instituut.

De onderwijsvorm M.U.L.O. 
kende twee varianten: 
M.U.L.O.-A en M.U.L.O-B. Als 
je “B” deed kreeg je extra 
exacte vakken. Het behalen 
van het M.U.L.O.diploma 
was voor velen belangrijk 
omdat het tegelijkertijd een 

De eerste Villa Geertruida (Boschlaan 17)

“Middenstands-diploma” 
opleverde, waarmee je een eigen 
zaak kon beginnen. Je had daar-
voor leren handelsrekenen en 
boekhouden.  

De M.U.L.O.-school heeft 
tot 1968 bestaan. De naam 
Brandsma, nu al honderd jaar 
aan vele vormen van onderwijs 
in Bussum verbonden, heeft een 
langere levensduur. 

Tekst: Hans Jonker

De tweede Villa Geertruida (Graaf Wichmanlaan nummer 21)
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In een speciaal concert op vrijdag-
avond 8 december zal de befaamde 
Amerikaanse (momenteel in Canada 
woonachtige) zangeres Dee Daniels 
optreden. Opgegroeid met zowel blues 
als gospel ontwikkelde Dee zich al 
jong tot een topartiste, als zangeres 
- met een ronduit verbluffend bereik 
van vier oktaven - maar tevens op 
piano. Een bijzondere vrouw met een 
warme uitstraling, die over de hele 
wereld is opgetreden met jazzgroothe-
den als Sarah Vaughan, Joe Williams, 
Toots Thielemans, Monty Alexander en 
Lionel Hampton, om slechts enkele te 
noemen. 

In ons land zong ze eerder met het 
Metropole Orkest en met Henk Meut-
geert’s Big Band. Ze wordt beschouwd 
als een van de echt grote jazzzange-
ressen van het moment en het is een 

unieke gelegenheid dat we haar in 
onze plaatselijke jazzclub mogen ver-
welkomen. Ook de begeleiding is in 
geweldige handen met Johan Clement 
op piano, Edwin Corzilius op bas en 
Frits Landesbergen op drums. Allemaal 
topmusici die samen garant staan voor 
een bijzondere avond waar u zonder 
enige twijfel met veel warme herinne-
ringen op zult terugkijken...

Let op! 
Dit bijzondere concert valt buiten de 
normale jazzclub-programmering, het 
wordt op vrijdagavond 8 december 
om 21.00 uur gegeven (zaal open om 
20.00 uur) en kent ook een aparte 
entree. Deze bedraagt € 15 voor niet-
leden, terwijl leden slechts € 10 beta-
len. 
Jazzclub ‘Langs de Lijn’, Herenstraat 
43a - www.jazzclublangsdelijn.nl

Galaconcert Dee Daniels 
in Jazzclub ‘Langs de Lijn’

Op zondag 10 december bent u in NH 
Hotel Jan Tabak van harte welkom bij 
een interactief programma, georgani-
seerd door de Soroptimist Club Bussum 
e.o. ter gelegenheid van de internatio-
nale dag van de Rechten van de Mens. 
Gespreksleider Maartje van Weegen 
zal daar Piet de Klerk, Gitta Büch 
(Warchild) en Martine Delfos ontvan-
gen voor een interactief programma 
rondom de rechten van het kind. 

Elk van de drie sprekers heeft in de 
dagelijkse werkzaamheden direct of 
indirect te maken met kinderen in 
probleemsituaties en zal die ervaring 
in een korte lezing met het publiek 

delen. Piet de Klerk is Nederlandse 
mensenrechten ambassadeur bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Gitta Büch heeft via War Child Neder-
land te maken met de aangrijpende 
praktijk van de kinderen in oorlogsge-
bieden en Martine Delfos, psycholoog, 
psychotherapeut en auteur heeft tien-
tallen boeken op haar naam staan over 
ontwikkelingspsychologie en gespreks-
voering met kinderen. 

U bent vanaf 14.30 uur van harte 
welkom in NH Hotel Jan Tabak (Amers-
foortsestraatweg 27 Bussum), het pro-
gramma start om 15.00 uur. Kaarten 
zijn aan de zaal verkrijgbaar, € 10,-- 

inclusief koffie/thee en na afloop een 
drankje en hapje. Kinderen vanaf 12 
jaar welkom en tot 14 jaar gratis.

Het soroptimisme
De soroptimist club Bussum e.o. is 
onderdeel van Soroptimist Interna-
tional, een wereldwijd netwerk van 
maatschappelijk betrokken werkende 
vrouwen: circa 93000 leden in 125 
landen. We werven fondsen voor 
lokale, landelijke en internationale 
activiteiten, die met name op vrou-
wen en kinderen zijn gericht. De naam 
Soroptimist is afgeleid van het Latijn: 
Soror (zuster) die het optimum (beste) 
nastreeft.

10 December, Dag van de Rechten van de Mens: 
Kind centraal in discussieprogramma


