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teit, of de geest van waaruit geleefd wordt, 
is de houding van Jezus van Nazareth waar-
in de gelijkwaardigheid van mensen centraal 
staat. De congregatie was een onderwijs-
orde die onderwijs voor meisjes verzorgde. 
In het boek wordt de geschiedenis van de 
congregatie en de komst van de zusters 
naar Bussum beschreven. Verschillende 
zusters zijn geïnterviewd over hun leven en 
passies. Uit deze interviews zijn ontzettend 
interessante en boeiende verhalen naar 
voren gekomen. Zelf ben ik zo een heel stuk 
wijzer geworden over het leven binnen het 
klooster. Hoe was de organisatie, hoe was 
het leven van de pensionaires in het kloos-
ter? Deze en nog veel meer vragen werden 
geduldig beantwoord. Tijdens een interview 
met een nog zeer kwieke zuster kwam ik er-
achter hoe zwaar het kloosterleven ook kon 
zijn. Deze zuster had veertig jaar van haar 
bestaan in de keuken van diverse kloosters 
gewerkt. Haar werkdag begon voor dag en 
dauw en kwam pas ten einde vlak voordat 
ze naar bed ging. Ze vertelde mij dat ze 
zo vroeg in de morgen 
begon met haar werk 
omdat ze dan tussendoor 
tijd had voor gebed. Nu 
ze niet meer als kok in de 
keuken werkt, heeft ze 
verschillende andere acti-
viteiten op zich genomen 
en ze leidt nog steeds 
een druk bestaan. En dat 
op de mooie leeftijd van 
74 jaar. Naast het verhaal 
van deze zuster komen in 
het boek nog veel meer 
mooie verhalen aan bod, 
verteld door de zusters 
zelf.     

Onderwijs door de zusters
De zusters gaven les op veel rooms-katho-
lieke meisjesscholen door heel Nederland 
en in de voormalige Nederlandse koloniën. 
Een van die scholen was de Mariaschool 
aan de Mariastraat in Bussum. Deze school, 

ook al in een prachtig 
pand, werd in 1904 ge-
sticht door de zusters. 
Tot 1969 verzorgden 
zusters/onderwijzeres-
sen nog gedeeltelijk 
de lessen op de Maria-
school. Vanaf ongeveer 
1950 werden onderwij-
staken in toenemende 
mate uitgevoerd door 
lekenonderwijzeressen 
onder leiding van een 
door de orde benoemd 
schoolhoofd. Nadat de 
school in 1994 haar deuren had gesloten 
kreeg het gebouw een nieuwe bestemming 
als appartementencomplex.    

Het leven van het gebouw  
Het gebouw ‘Mariënburg’ heeft ook een 
eigen leven gehad. Het is een aantal keren 
uitgebouwd en verbouwd. In het boek 
komt het leven van het pand uitgebreid aan 

bod. Vragen als: wanneer is welk deel van 
het pand gebouwd; hoe ziet het pand er 
aan de binnenkant uit; en wie is eigenlijk 
de architect, Tepe of Cuypers? komen in 
het boek aan de orde. De slaapvertrekken 
worden eveneens behandeld – ook deze zijn 

het ‘moederhuis’ in Amersfoort. Mariënburg 
komt dan leeg te staan. Naar aanleiding van 
de verhuizing van de zusters wordt in 
samenwerking tussen de Congregatie en de 
Historische Kring Bussum een gedenkboek 
samengesteld over de geschiedenis van het 
pand en van de congregatie.

Adieu Mariënburg  
De titel waaronder het boek wordt uitgege-
ven is Adieu Mariënburg, maar voor velen 
zal het eerder een ‘welkom in Mariënburg’ 
zijn. Na meer dan honderd jaren openen 
we (in de vorm van dit boek) het hek en de 
poort voor alle belangstellenden. 
Hoe leefden de zusters door de jaren heen? 
Wat waren en zijn hun passies? Hoe is het 
gebouw door de jaren heen veranderd? Wat 
heeft de Congregatie voor Bussum gedaan? 
Allemaal vragen die in het boek beantwoord 
worden. Om een klein tipje van de sluier 
op te lichten noteer ik hier vast een paar 
wetenswaardigheden.    

De zusters  
De zusters woonachtig in Mariënburg be-
horen tot de ‘Zusters van Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort’. De congregatie werd in 
1822 in Amersfoort opgericht. De spirituali-

Van pensionaat naar 
verzorgingshuis
Park en gebouw samen dragen de mooie 
naam ‘Mariënburg’. Het pand is aan het 
eind van de 19de eeuw gebouwd als kloos-
ter voor de ‘Congregatie van de Zusters van 
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort’ en als 
pensionaat voor deftige rooms-katholieke 
meisjes. Na de sluiting van het pensionaat in 
1970 is het omgebouwd tot klooster/verzor-
gingstehuis voor bejaarde zusters. Ongeveer 
36 zusters van de congregatie wonen nu 
nog in het prachtige gebouw, dat in zijn 
hoogtijdagen wel 80 zusters huisvestte. 
Omdat het aantal zusters steeds verder af-
neemt, zullen zij begin 2015 verhuizen naar 

Net als vele andere Bussumers loop ook ik regelmatig 

over de Brinklaan. Midden in het dorp kom ik dan 

langs een groot hek en kan ik een glimp opvangen 

van een prachtige tuin en een overweldigend ge-

bouw. Veel Bussumers kennen dit pand. Maar even-

zoveel dorpsgenoten zullen zich afvragen wat zich 

afspeelt achter dat grote hek. Toen ik net in Bussum 

woonde en langs het grote hek liep, vroeg ik me dat 

ook zelf af. Het tafereel doet wat mysterieus aan... 

Gea van der Horst    
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in de loop van de tijd aanzienlijk veranderd. 
Lag aan de verandering in de slaapvertrek-
ken een verandering in het kloosterleven 
ten grondslag?  In het begin sliepen de 
pensionaires in slaapzalen waarbij de slaap-
plekken van elkaar gescheiden werden door 
gordijntjes. Elke pensionaire had een krukje 
voor haar gordijntje staan om haar kleren 
op te leggen en een bed om in te slapen, 
maar meer hadden ze niet. Later sliepen ze 
in chambrettes, kleine hokjes die van elkaar 
gescheiden waren door houten schotten. De 
pensionaires hadden nu een eigen kamertje 
met een deur. Deze kamertjes waren erg 
klein en weinig luxueus, als je ze beziet door 
onze moderne bril. Op elke gang waren 
gezamenlijke toiletten, douches en kleine 
hokjes waar een bad stond. Na de sluiting 
van het pensionaat werden de kamertjes 
omgebouwd en samengevoegd tot kamers 
voor bejaarde zusters en nog recenter wer-
den ook deze kamers verder vergroot. Maar 

nog steeds zijn er geen sanitaire voorzienin-
gen aangebracht in de kamers. 
Bent u door het lezen van deze summiere 
aantekeningen nieuwsgierig geworden naar 
het gebouw, de zusters en hun leven? Dan 
moet u nog even geduld hebben, want het 
boek Adieu Mariënburg zal pas begin 2015 
verschijnen, nadat de zuster naar Amers-
foort zijn verhuisd.  

• Gea van der Horst is een van de auteurs 
van het boek en eigenaar van architec-
tonisch ontwerpatelier Lokaal 18b2, 
gevestigd in de voormalige Mariaschool.   
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Joop: “De oudste delen van onze kraam 
zijn uit het midden van de 19de eeuw. Je 
ziet aan de gaten in het hout nog dat de 
oorspronkelijke kraam kleiner moet zijn 
geweest. Die bestond uit de twee kamertjes 
rechts met de wafeloven ervoor. In het be-
gin was de kraam groen, maar toen opa de 
toonbank kocht, dezelfde die nu nog ach-
terin staat, vond hij dat geel zo mooi dat de 
hele kraam in die kleur werd geschilderd.” 

Betovergrootvader Dirk van der Steen 
[1832-1900) zag het levenslicht in Utrecht 
als zoon van een hovenier. Hij sloeg echter 
andere wegen in en vanaf 1857 trok hij 
rond met zijn wafelkraam op een trekschuit. 
Hij had zes kinderen, die op één na allemaal 
rondreizende oliebollen-, wafel- of poffer-
tjesbakker werden. 

Twee dochters, Heintje en Betje, namen 
kraam en boot begin 20ste eeuw van hun 
vader over. Zij bleven ongehuwd. Hun broer 
Johannes [1860-1933) had echter veel mon-
den te voeden. Zijn oudste zoon Dirk (ge-

Dat de historie van Bussum en poffertjes 
nog iets verder teruggaat hoor ik van Joop 
en Lia van der Steen, als ik ze in de herfst 
van 2013 thuis bezoek. Joop is aan het 
werk in de loods achter zijn huis. Daar slaat 
hij zijn kraam op tijdens de winter. “Ja, 
repareren en verven doe ik zelf,” zegt Joop, 
“het in de verf zetten moet ieder jaar op-
nieuw. Zo verdien ik in de winter de kost.” 
Bij een kop koffie (met speculaas, helaas 
geen poffertjes) vertellen Lia en Joop over 
hun geschiedenis. 

Poffertjes zijn volgens Joop in de 17de eeuw 
uitgevonden in een Zuidhollands klooster. 
De broeders experimenteerden met pannen-
koeken van meel en boekweit. Kort daarna 
zijn poffertjes overal op jaarmarkten te 
krijgen. Het eerste geschreven recept voor 
‘broedertjes’, ‘bollebuizen’, ‘bolle buikjes’ 
of ‘poffertjes’ is te vinden in ‘De Volmaakte 
Hollandsche Keuken-Meid’ uit 1746. Een 
Groninger recept uit eind 18de eeuw staat 
bij dit artikel. Van der Steen’s recept  blijft 
natuurlijk familiegeheim.

In 1954 kwam ons gezin terug uit Indië. 

Er was woningnood en we kregen onderdak 

bij ‘de tantes’ in de Nieuwe Englaan. Met mijn 

jongere broer wandelde ik iedere morgen naar 

de ‘broederschool’ aan de Vitusstraat. 

Het was voorjaar geworden na de eerste 

Hollandse winter. Op een ochtend: reuring op 

het haventerrein. In plaats van dat eenzame 

paard aan een gerafeld touw zagen we karren 

met planken en palen. Sjouwende en timme-

rende mannen. Terug uit school stond daar een 

kleurig huisje met veranda. Bij de boterham 

vertelde ik enthousiast over de warong die was 

gebouwd. Ik droomde al van sateetjes. 

Die zaterdag trakteerden de tantes. 

De warong bleek een poffertjeskraam te zijn. 

Dit koude natte land had toch iets moois te 

bieden! 

Jan-Willem Henfling

Bijna 100 jaar 
poffertjes in
Bussum!

Bussumse 

kinderen wisten 

van der Steen’s 

poffertjes te 

waarderen sedert 

1921. Deze foto 

werd gemaakt in 

1951 toen de kraam 

op het Haventerrein 

stond. Op de foto 

tussen de kinderen 

goochelaar Jan 

Hagoort uit 

Naarden. 

Op accordeon de 

gebroeders 

Vreeman uit de 

Mariastraat en 

verder naar achte-

ren opa Dirk.


