
Het jonge paar ging inwonen bij de ouders van de bruid in 
Ankeveen. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren: zes 
meisjes en twee jongens (Gijs en Teunis). 
In 1918 verhuisde het gezin De Jager naar de Meijerkamplaan 9 
in Bussum. Daarna zouden er nog diverse verhuizingen in Bussum 
volgen. Ongeveer in 1922 besloten Evert en zijn broer Reindert 
de Jager een brandstoffenhandel op te zetten. Het gezin ver- 
huisde naar de Herenstraat 42, waar een huis werd betrokken. 
Ook werd ruimte gecreëerd voor de opslag van kolen. Niet lang 
daarna verhuisde het gezin naar Verbindingslaan 31a. In 1929 
volgt Evert zijn vader op als aanspreker, wat hij tot aan zijn 
dood in 1963 zou blijven. In het adresboek van 1934 lees ik: 

Evert de Jager, begrafenisondernemer 
Godel indedwarsstraat 3 7 tel . 6576 

Wasch- glans- en strijkinrichting. 

Vader Evert stond algemeen bekend als een onrustig persoon. 
Ook nu wilde hij weer snel wat anders ondernemen. 
Ongeveer in 1927 begon hij op de Hogeweg 11 de "Wasch- glans- 
en strijkinrichting". In het adresboek voor de gemeente Bussum 
en omstreken van januari 1929 staat vermeld: 

Jager, E. de - houder strijkerij - Hoogeweg 11 

Gijs vertelt: "Natuurlijk moest ik mijn vader helpen. Het 
glanzen van boorden, maar vooral het in elkaar schuiven van 
die boorden, dat was zó een precies karwei . . .  Er mocht van 
vader absoluut geen valse plooi in de boorden zitten. Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik daar geen prettige herinneringen aan 
heb. . . " 
Met een mand vóór op de fiets moest Gijs de overhemden en 
boorden bij de klanten bezorgen. Het wasgoed was verpakt in 
witte papieren zakken met als opdruk "W G S" (Wasch- glans- en 
strijk). Een gesteven boord kostte in die jaren elf cent. 

Wordt vervolgd. Ina de Beer 

Van het bestuur. 

Het afgelopen jaar heeft onze Historische Kring Bussum regel- 
matig "iets van zich laten horen". Te denken valt aan een 
aantal lezlngen en met als hoogtepunt de tentoonstelling over 
schoolgebouwen en hun historie. Ook in de dag- en weekbladen 
heeft onze vereniging ruime aandacht gekregen. 

Toch tekenen er zich donkere wolken af boven onze HKB. De 
bezuinigingsoperatie van de gemeente "Buigen om Bussum" zal 
ook onze vereniging treffen. Dit zal met name betrekking 
hebben op onze fraaie huisvesting aan de Huizerweg 54. 



Tot en met 1994 ontvingen wij voor de huur subsidie die echter 
in twee jaar zal worden afgebouwd. 

Het bestuur heeft zich al geruime tijd beraden over de 
toekomstige ontwikkelingen. In het beleidsplan 1995 en volgen- 
de jaren zijn de volgende voornemens opgenomen: 
1. De contributie zal gehandhaafd blijven op minimaal f 25,--; 
2. De kosten van de aktiviteiten van de werkgroepen worden met 

10% gekort; 
3. Het Contactblad zal drie keer per jaar blijven verschijnen; 
4. Er zal op korte termijn moeten worden gezocht naar alterna- 

tieve (goedkopere) hisvesting; 
5. Wij hebben op dit moment ongeveer 400 leden. Het bestuur 

streeft ernaar dit ledenbestand met 5% uit te breiden; 
6. Naast de bestaande bronnen van inkomsten (contributie, 

advertentie-opbrengsten en opbrengst verkoop losse nummers 
van het Contactblad) denkt het bestuur aan sponsoring. 

Deze voorstellen zullen in de eerstvolgende algemene leden- 
vergadering aan u verder worden gepresenteerd. Alle 
opmerkingen, suggesties, ideeën en bijdragen zijn van harte 
welkom. 

Het bestuur wenst alle leden een voorspoedig en bovenal gezond 
1995 toe. 
Namens het bestuur, Gerard Dijker, penningmeester. 
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EEN FLONKERENDE BRIUANT 
OP UW TROUWRING. 

Uw trouwring is liet syni- 
bciol van alles w i t  u niet 
elkaar verbirid~. Desiree 
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