
Een aantal jaren voordat het ‘Te-
huis voor meisjes’ aan Landstraat 
29 de deuren opende, had me-
vrouw Veltman-Jonker al hulp-
behoevende meisjes in haar huis 
aan de Meentweg opgenomen.
Toen zij haar woning moest verla-
ten, trok het bestuur van de (pro-
testante) ‘Nederlandsche Vrou-
wenbond tot verhooging van 
het zedelijk bewustzijn’ zich haar 
dankbare werk aan. Het pand aan 
de Landstraat werd aangekocht 
en mevrouw Veltman was daar, 
tot aan haar dood in 1925, direc-
trice. 

Doel van dit Tehuis was een toe-
vluchtsoord te zijn voor meisjes 
en vrouwen die, al dan niet door 
eigen schuld, tijdeloos dakloos 
waren en vooral ‘moreelen steun 
behoeften’. Zonder dit toevluchts-
oord zouden zij ‘wellicht den ver-
keerden weg’ zijn opgegaan. 
De Landstraat 29 was eenvoudig 

ingericht. In de grote kamer bene-
den konden de meisjes hun vrije 
avonden onder het genot van 
een kopje thee met elkaar door-
brengen, samen handwerken en 
zingen. 
De deur stond al snel dag en nacht 
open. Wat dat laatste betreft 
vooral voor meisjes, die met de 
laatste trein waren aangekomen, 
of zwerfsters die in een warm bed 
werden gestopt. 
‘De meisjes’ waren veelal dienst-
bodes zonder verblijf, waaronder 
vaak Duitse meisjes. 
Na de 1e Wereldoorlog verkeer-
den veel gezinnen in Duitsland 
in armoede en werden jonge 
(ongehuwde) Duitse vrouwen, 
meestal per trein, naar Nederland 
gestuurd om een ‘dienstje’ te zoe-
ken. In grotere steden werden ze 
opgevangen door ‘Stationswer-
kers’ of plaatselijke vrouwenver-
enigingen. In Bussum stuurde de 
politie regelmatig meisjes door 
naar de Landstraat.

In 1929 verhuisde het Tehuis in 
verband met de sloop van num-
mer 29 naar Landstraat 1.
Het bestuur bestond uit betrok-
ken, doorgaans bemiddelde Gooi-
se dames, die de donateurs op-
riepen om ‘warme sympathie bij 
anderen op te wekken en nieuwe 
leden te werven’. In 1923 was het 
ledental 180, in 1930 al 382. De 
vrouw van burgemeester De Bor-

des was jarenlang ere-president. 
De financiën van het Tehuis wa-
ren een constante bron van zorg. 
Daarom werden regelmatig open 
dagen en bazaars georganiseerd. 
Bij al die activiteiten werden stee-
vast de politie, de gemeente, de 
bestuursleden van de R.K. Meis-
jesbond en de Zusters der Wijkver-
pleging van Ziekenzorg betrok-
ken. Dokter Hirschel (en later ook 
dokter Reinders) verleende vele 
jaren gratis medische bijstand. 

Wat cijfers: 
•  in de winter van 1929 bezochten

ruim 500 meisjes het tehuis.
•  in 1930 waren er 144 logees.
•  1933 telde 150 logees met 874

verpleegdagen en 22 keer
‘nachtverblijf aan vrouwen en
meisjes die geen onderdak had-
den’. ‘Zondags wel eens 40 gas-
ten’.
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Landstraat 29 vlak voor de 
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