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In de Jaren voor en na de tweede oorlog (sinds 1932) was het Nederlands 

Genootschap voor Heilgymnastiek en massage betrokken bij de behandeling 

(massage) van de wandelaars met problemen. 

De aanzet voor deze activiteit werd gegeven door dr J.H.O. Reijs, sportarts 

en zoon van de oprichter van het Genootschap ter beoefening van de 

Heilgymnastiek in Nederland,  J.H. Reijs. 

 
dr J.H.O. Reijs geheel links bij het bekijken van de wandelaars. 

Leden van het Genootschap en studerende voor het diploma Heilgymnastiek en 

massage konden zich als vrijwilliger melden bij het Genootschap. 

 Massage tijdens vierdaagse 1938 

 



Later werd de organisatie overgenomen door mejuffrouw J.A. de Haas, 

jarenlang secretaris van het Genootschap, directeur van de opleiding te 

Rotterdam, voorzitter van de kring Rotterdam en praktijkhouder. 

 

 

 

 

 
massage tijdens de vierdaagse 1939 

 

Weer later droeg zij het stokje over aan “Pa” Smits een collega uit Rotterdam-

Zuid 

 
Armband te dragen door het vrijwilligerscorps. 



 

Vierdaagse 1946 

 

Rechts heilgymnast masseur H.P. de Korte uit Oosterhout ( N Br.) ( 1952) 

Werktijden en massagezalen. (verslag 1939) 

In de kazerne zijn 2 zalen ingericht. Voor de heren een met 8 banken en voor de dames een 

met 3. 

Gemasseerd werd van 5 – 7 uur, 14 – 17 uur en van 19 – 22 uur. 

Iedereen die een massage wenste, moest eerst door den medicus gekeurd worden. Daarop 

ontving hij of zij een briefje, waarin aangegeven staat, welke spiergroepen een grote beurt 



moesten hebben. Verder werd er gemasseerd in de ziekenhaltes. 

Vooral op de 3e dag was een verbetering noodzakelijk, want dan werd op een groot grasveld 

bij de linker Rijnoever gemasseerd op de grond. Maar snel werd een leegstaand huis 

ingericht tot ziekenhalte. 

Iedere masseur kreeg een armband met genootschapsstempel (zie boven) als ook een fles 

vasonol-olie en een bus vasonol-poeder, beschikbaar gesteld door de firma Deijl te 

Dordrecht. 

Het aantal massages in dit jaar was zeer groot en onze afdeling had enorme belangstelling. 

Maar niet alleen Nederlanders behandelden we, er kwamen ook Denen, Duitsers, Fransen, 

Belgen en Engelsen. 

Het verslag van Haas eindigt met:  Moge U allen de indruk krijgen, dat wij hard gewerkt 

hebben om de goede naam van het Genootschap te bestendigen ! 

       J.A. de Haas 

       Leidster der Massage-Afdeling 

 

 

 


