
Uit de Bussumse Historie 
Bussumse Buitenmeisjes 

In de Bussumsche Kerkbode uit 
de jaren '30 staat vrijwel weke-
lijks deze oproep: Buitenmeis-
jes, in Bussum in betrekking, 
kunnen elken Zondag na kerk-
tijd, van 's morgens half twaalf 
tot 's avonds half elf hun vrije 
Zondag doorbrengen in de bo-
venzaal van het Nieuwe Gebouw 
achter de Ned.Herv.Kerk. Zegt 
het voort! 

De buitenmeisjes van toen zijn 
enigszins te vergelijken met 
au pairs van nu. De stimulator 
achter dit initiatief is mej. De 
Jonge. Zij schrijft in maart 1933 
aan de dominee: "Het bezoek in 
het Zondags-meisjestehuis is wel 
groot, maar er kunnen nog meer 
meisjes komen. Wanneer men 
hier en daar weleens gesprekken 
opvangt, wordt het heel vreemd 
gevonden dat een buitenmeisje 
den geheelen Zondag, vrij uit en 
in kan gaan, gratis middag- en 
avondbrood mee mag eten. Waar-
om wekt men de meisjes, die hier 
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geen thuis hebben, niet meer op 
eens kennis te maken met ons te-
huis? Als het mooi weer is wordt 
er een wandeling gemaakt en de 
zwakken en vermoeiden blijven 
thuis. Er kunnen brieven naar 
huis worden geschreven; papier, 
enveloppen, postzegels, alles 
staat haar ten dienste." 

Deze activiteit wordt vooral ge-
dragen door twee vrijgezelle Bus-
sumse vrouwen van Friese kom-
af, Coba Steenaart en Klaasje de 
Jonge, die in de Raadhuisstraat 
en later op de Huizerweg 13a de 
manufacturenzaak Het Friesche 
Winkeltje hebben. 

Beiden zijn zeer actief in de kerk 
en in een tijd, waarin vrouwelijke 
predikanten, ouderlingen, diake-
nen en kerkvoogden ondenkbaar 
zijn. Zo leidt mej. Steenaart de 
plaatselijke Neerboschkrans 'Bid 
en Werk', waar kousen voor wees-
kinderen worden gebreid. Mej. De 
Jonge is presidente van de Christ. 
Jongedochters-Vereeniging met 
de naam "Zoo God voor ons is, 
wie zal tegen ons zijn". 

De predikanten bevelen in hun 
wekelijkse 'krabbeltjes' in de 
kerkbode al deze activiteiten van 
harte aan bij hun lezers. Zo voegt 
de dominee aan het 'buitenmeis-
jes'verzoek nog toe: "Misschien 
zijn er families van elders, die 
hier in de vacantiemaanden een 
woning hebben gehuurd. De meis- 

Links mej. Steenaart, rechts mej. De Jonge (coll. Mar- 	De Huizerwegkerk (Vredekerk) waarachter het Nieuwe 
greeth Vos) 
	

Gebouw stond (coli. HKB) 

jes bij hen in betrekking, kunnen bij het orgel, één met een viool en zondagmiddag wel 17 meisjes. 
ook hier Zondags terecht." Bij een een andere met een mondharmo- KLAAS OOSTEROM 
bezoek zag hij een groep meisjes nica. Hij telde in de loop van een 


