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Naar aanleiding van de verschij-
ning van het boek ‘Zicht op Mari-
enburg’.

‘Tien jaar was ik en zoals alle pen-
sionaires droeg ik een zwart uni-
form met wit gesteven kraagje 
en manchetten. Als je jarig was, 
mocht je die dag een witte strik 
in het haar dragen. Zo kon ieder-
een het zien en werd je door veel 
mede-pensionaires gefeliciteerd. 
Ik vond het vooral leuk om op 
zo’n dag een heilig plaatje te krij-
gen van Soeur, klasgenootjes en 
vriendinnetjes. De ‘Hummel’ en 
‘Spötl’ plaatjes waren op het pen-
sionaat zeer in trek. De achter-

kant werd vaak beschreven met 
afkortingen zoals:
BVM (Bid voor mij); AMDG (Aan 
Maria door God); KVM (Kind van 
Maria); IBVJ (Ik bid voor jou); 
VGMN( ver-geet-mij-niet); GZJC( 
Geloofd zij Jezus Christus) en 
NWGH (niet weg-geven hoor).
Veel van die plaatjes heb ik in een 
album verzameld. En dat blader 
ik nog steeds af en toe door.’ 
Ina de Beer (1927-2007)

‘In de tuin van Mariënburg staat 
een mooi, stijlvol, draaibaar zon-
nehuis. Onze overbuurman Wil-
lem Vroom liet in de grote tuin 
van zijn villa Gooilust een zon-

nehuis plaatsen voor zijn aan 
TBC lijdende zoon. Het is niet 
ondenkbaar dat het zonnehuis in 
de tuin van Mariënburg, dat door 
de zusters als theehuis werd ge-
bruikt, afkomstig is van de fami-
lie Vroom. Ik hoop van harte dat 
dit huisje na het vertrek van de 
nonnen een aparte status krijgt, 
zodat dit bijzondere stukje histo-
rie bewaard blijft.’
via Luud Wierenga

‘Begin jaren ‘60 gaf ik dansles 
aan pensionaires. Uiteraard zon-
der jongens. Met een bus onder 
begeleiding van zusters gingen 
de meisjes soms naar de Palm-ka-
zerne om met militairen te dan-
sen. Diverse zusters bleken ook 
uitstekend te kunnen dansen!
Toen het habijtgebod werd af-
geschaft, kregen de zusters elk 
1000 gulden om kleding e.d. aan 
te schaffen. Vaak vroegen ze mij 
om hen te helpen bij hun keuze, 
ze kwamen soms met de raarste 
kleren de winkel uit.’
Mw. Jos van der Voort

‘In oktober 2012 brak ik mijn 
rechterschouder. Na een paar da-
gen ziekenhuis ben ik zes weken 
te logeren geweest in Mariën-
burg. Wat had ik het daar goed en 
gezellig. Ik ben erg verwend door 
de nonnen. Het eten was heerlijk, 
en in het begin werd ik gewassen 
in een heerlijk warm bad.
Toen ik vroeg of ik mijn oude dag 

niet in Mariënburg kon slijten, 
was het antwoord: “Jawel, maar 
dan moet je eerst intreden”. En 
daar had ik geen oren naar!’
Mw. Van Dijk

Samenstelling: Margreet de 
Broekert
‘Zicht op Mariënburg’ is o.a. 
verkrijgbaar bij de Historische 
Kring Bussum, Bruna en Boek-
handel LOS. Prijs € 18,50.
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Pensionaires in de jaren 60.

Het zonnehuis in de tuin van Mariënburg. Een ‘Hummel’plaatje.


