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RONDOM EEN KLOOSTER OP HET
BRABAI\TSE ZAI\TD

Het St.Elisabethgesticht te NueÍren

- Door Kees Verkoo/en

BA <tu om4aeruingen door Nuenen aerbaalt Kees dery keer 7fn beuindingen oaer het uerleden uan Het KJooster en in
het b/rynder de kloosterbof met het kerkltoje. Dit arti,kel kwam tot stand met beltutp uan gesprekken met de in het
artikel genoemde personen en en,kele anderen die {cb nog wat uan de "processie- en k4ettekestijd" uoor de geest kon-
den halen.

Ffeieind

Nuenen had een doqpswijk mer de nazm
Heieind. Dzar op het gemeint, een grasveld
met drenkkuil voor de gemeenschap, waren in
de 1.9d' eeuw schapen te verwachten en d-ie
waren er dan ook. De wit gewolde kudde
moest echter plaats maken voor de ideeën van
de geestelijke herders. Hun schaapjes hadden
onderwijs nodig en dat kwam er dus. Op een
open stuk grond tegenover de H.Clemenskerk
wetd een vrouwenklooster gebouwd, het Sint
Elisabethgesticht. Een I(looster voor de zus-
teÍs van de congregatie Jezus, Mana en Josef
$.MJ.). Zlj noemden zichzelf "vrouwenvere-
niging van 's-Hertogenbosch". Het grensde
,aart de met grind en leem verharde weg van
Stratum n at Lieshout. Het grasveld lag Tager
dan die weg met aan de wegzijde een sloot om
het eventueel overtollige regenwatet af te voe-
ren naar de Dolpsloop. Nuenen had in die tijd
veel open watedopen, die in de jaarverslagen
van de gemeente watedeidingen met water
van goede kwaliteit en smaak werden ge-
noemdl.

De Heieindseloop kwam uit zuidelijke richting
en ging via duikers over in de Doqpsloop die
een gÍoot deel v^fl de kloosternrinpercelen
begrensde, te weten de kadastrale perceel-
nummers E1 , 82,F.3, E4 en E6. Het belen-
dende zandpad naast die loop tot aan de We-
verstÍaat, toen eveneens een zandweg, kreeg
Iatet de naam Kloostersttzàt.

AJb.l. Fragment uan de gedigitaliseerde kadaster-
kaart uit | 832 aan bet centrum aan Nuenen.

De zusters vanl.MJ.

De kloosteffuinen in het centftlm van het
dorp zljn aangelegd na de bouw in 1887 van
dit klooster. De eerste bewoonsters waren
zeven jonge vrouwen, pioniersters, die op 15

ir*i 1,887 op veledei gebied het voorrouw
zouden nemen. Yan kloostedingen werd ver-
wacht dat zlj in eigen onderhoud zouden kun-
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nen voonien. Zij hadden de gelofte v^n ^t-
moede afgelegd meestal na het inleveren van
een dikke spaarpou de zogenaamde bruids-
schat. De aanloopfase zal minder armoedig
geweest zijn dan men denkt. De nieuwsgleng-
heid van de bevolking en het geklets daar om
heen moet zeet groot geweest zijn. S7ilde men
de nieuvzkomers van dichtblj zien dan kon je
het beste iets gaan brengen, Iiefst in het bljzijn
van een klein kind. Je hoeft er niet bij geweest
te zlin om je voor te kunnen stellen wat dazr
de eerste weken zan levensmiddelen zoals
speh eieren en eigen gebakken "mik" werd
binnen gebracht.

In de hoogmis op zondzg w^ten aJle zeven
zustefs vootaan in de H.Clemenskerk aanwe-
zig. Om de nonnetjes van nabij op een rijtje te
kunnen zien, was een gang naar de commu-
niebank noodzakelijk; voor sommigen een te
z\\r^re opgzaf om zolang veqplicht nuchter re
bJiiven. Dat moest je in die tijd om rer com-
munie te kunnefl gazrn. Dit had tot gevolg dat
wel eens een kerkganger flauw viel en die
werd dan met wijwater bijgebracht.

ZasterJosepha was met hzzr 45 jzren de oud-
ste van de zusters en de enige met een onder-
wijsakte. De anderen uzaren werkzusters en ik
denk dat ze dat ook geweten hebben. Van de
eerste iarcn is weinig bekend, we moeten het
daatom doen met veronderstellingen die een
beetie voor de hand liggen. Een klooster zon-
der tuin is ondenkb aa\ mararr die moest wel
worden aangelegd, Iiefst in een ommuurde
omgeving voor de gebruikelijke geheimzin-
nigheid. Een goede adviseur zou het gemeen-
teraadslid Hunting gev/eest kunnen zlin. Deze
man had in Haarlem een hoveniersopleiding
genoten en was tuinman op het landgoed Soe-
terbeek en bii de Opwettense warermolen
wzàt lttj zelf woonde.

De in het klooster te veel binnen gebrachte
levensmiddelen waren deels a fl bederf on-
derhevig en dienden dus snel re worden op-
gemaakt. De oplossing werd gevonden in het
laten mee-eten doot mens en dier.

Het boerenbedrijf van het kloosrer groeide
snel. Er krvamen koeien die op het gemeint
mochten grazen en een houten stal van zes bij
vier meter, voor maximaal vijf koeien, in het
vedengde van de linkervleugel van het kloos-
ter. In die vleugel hvamen de eerste lokalen
voor de kleuterschool.

Eerst werd perceel E6 voór het gebouw en de
tuin in gebruik genomeÍr, dat is te zien op de
topografische kaan nummer 670 van Nuenen
uit 1897. Met de uitbreiding van het boeren-
bedrijf werden ook de percelen E3 en E4 in
gebruik genomen onder andere voor stallen
en een boomgaard. De percelen E1 en E2
werden aanvzrrkehjk nog door het kerkbestuur
veqpacht. Door eerder gedane schenkingen
door 'Mgr. 

Jacobus Cuijten en enige andere
weldoeners van offoereÍlde goederen aan de
congregatie waren er inkomsten van pachtgel-
den en uit vruchtgebruilc tJ7elke onroerende
goederen dat waren, uzeten we uit de akten
van de openbare verkoop van deze goederen
door notaris Mertens uit Geldrop in septem-
ber 191,62.

Het driehoekig grasveld tussen kerk en kloos-
ter had door extra, vergroting van de spoelvij-
ver in het bleekveld, de aanlegvan meidoorn-
hagen en een muziekkiosk een geheel ander
aartzien gekregen. Sinds 191,5 heette dat deel
van het Heieind het President Cuyrenplein3.
Na veel financieel geharrew^r met kerk en
gemeentebestuur werd het klooster met hof
en aanbelang in 1923 eigendom van de con-
gregatie van J.MJ

De daarmee verband houdende veranderingen
lieten niet lang op zich wachten. De onder-
wijsactiviteiten narnen toe en daarmee ook het
zantal leerkrachten. Alles groeide urt njnjasje.
In 1926 kwam er zchter een hoge muur in het
vedengde van de nieuwe koestal met varkens-
kot een nieuwe vijf klassige lagere meisjes-
school, de H.Hartschool. Aldus gng er een
flinke hap van de tuin af. Hier komen de ver-
halen van nu nog in leven zljnde familieleden
van de zusters los, zozls van Fien de Greef.
Hzar vader was jager op Eeneind. Vele jarcn
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achtereen bracht Fien het geschoten wild op
de fiets nà t poelier Van de Burgt in Geldrop
en met nieuwjaar een grote haas naar het
klooster. Dan zei de belzuster: "2o..., heeft
vader goed geschoten?!" Anderen
kregen van moeder een mandie eie-
ren mee, of een grote krentenmik.
Dat werd eveneens door de belzuster
in onwangst genomen met de woor-
den: "Dank je wel, God zaIU lonen".
Dat, terwijl de zusterc zelf meer dan
honderd kippen hadden. Krenten-
brood was voor de zusters te luxe,
m^ r dzar wisten ze op de pastorie
wel raad mee. Opvallend is dat noch
Fien de Greef noch een andere oog-
getuige, Mien van Wijk, iets van de
bedrijvigheid in de kloosterhof wis-
ten. "Daar mochten wij niet komen"
zeiden 2e ".... tot het spreekkamertje
en niet verder". In 1,932 werd de
meisjesschool met twee klassen uit-
gebreid. In 1,938 kreeg het gesticht
een ziekenhuisvlerrg.lo.

4b.2. Zusters uan J.MJ. begeleid door braifies op
aeg naar de H.Chnenskerk tijdens de uiering uan bet
501arig butaan uan het St.Elisabetltguticltt in í 937
(Foto: Giry Linders).

Een prentbriefkaafts uit omstÍeeks 1935 met
daarop de voorzljde van de H.Clemenskerk
kerk laat midden op het kerkplein een groot
H.Hartbeeld zien. Op een luchtfoto van om-
streelcs 1,940 staat dit beeld tussen het groen in
de kloosternrin. Het hoe en wzàrom van de
veqplaatsing van dat grote beeld is niet duide-
tiik. Het zou met de regelmatig te houden
H.Harrprocessies te maken gehad kunnen

hebben. Deze werden gehouden in de beslo-
tenheid van de kloosterhof zonder bemoeienis
van buitenaf. De H.Hartschool leverde de
"processiebruidjes".

ï AJb.3. Globale plattegrond uan bet StElisabetb-
gesticltt in í 963. | -Oorspranke@k gebouw 1887

@espikkeld), 2-Aanbouw {ekenbuis | 937-/ 938, 3-
Scbolentoestand | 955, 4-Kapel | 957 (ontwerp).

Op die luchtfoto is in de kloosterhof ook een
grote kippenkooi en een tuinhuis te zien. Er
werd wel meer met beelden gesjouwd, zoals
met een levensgroot Mariabeeld in een "Lour-
desgrot" dat de kloosternrin sierde. Ook daar
van kon niemand mij het hoe en het waarom
of het wanÍreer vertellen. De grote Lourdes-
grot heeft plaats moeteÍr maken voor nieuw-
bouw. Er kwarn echter in de hoek van de
tuinmuur en de haagvan de buren. een kleine-
re grot voor in de plaats

De oorlossperiode-

Dit was de tijd dat et door velen hardop werd
gebeden. Het werd druk bii de biechtstoelen
om te vertellen waar men oneedijk aangeko-
men was en dat mocht alleen de pastoor we-
ten.
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De laardesgrot in de klaosterhof,

AJb.5. I-achfoto uit omstreeks 1940 uan KJnzster-
straat en k/oosterbof *tt bouenaan in bet midden de
begraafplaats met ltet H.Hartbeeld (Foto: Fam. de
Roog).

In het klooster was voor bidden minder tijd,
de regels werden om bestrvil wat losser. De
voordeur werd geopend voor zieken en ge-
wonden, vluchtelingen en hongerJijders, kort-
om men kwam handen tekort. Het kippenbe-
stand moest van hogerhand worden terugge-
bracht van 300 rt^ar 20 stuks. Waar dit grote
aantal legkippen gebleven is, is onbekend.

AJb.6. Strodekker en ltuisslacbter Janus Kral kir*
/ e48).

S7é1 weten we dat huisslachter Janus Smul-
ders, bijgenaamd Janus l(rul, bii de zusters
kind aan huis was omd at knj daar menig var-
ken op nette wtjze naar de zwijnenhemei
hielp. De darmen mocht hij mee nzar huis
nemen om schoon te spoelen en als vel voor
meters verse worst tn zljn slagerij te verwer-
ken. Ook was Janus in de zomer bij de boeren
strodekker. Aldus zijn dochter Gon Smulders.
De moestuin werd vergroot door tuinlui
waaronder Jantje Sleddens . Deze ruinman
heeft hier nog vele jaren gewerkt onder leiding
vaÍ)."zustet Agtartca", z1j maakte de dienst uit.
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AJb.7. Een klas aan de H.Hart buisboudscbnnl ait ca. 1946. Op de annrste rij u.l.n.r.: Jo Cuinen, Betsie Njkers,
Annl uan Breugel, Nelfi de Groot, Anryt Coolen, Lia de God Maia Verstegen en Mia uan Issum. Op de niddel-
ste rij: Gerarda Renders, Na Jannn, Na Sais, Nek de Vies, Marietle Verhoeuen, ItuJ Geuers, Marlan Theunis,
Friedeke uan de Sanden, Maria uan Moorsel, Tonnl Pas enjufrouw dt V/uer. Op de achterste rij: Annie Verscbu-
rm, Betsie uan de Broek, Cory uan de KerkhoJ Annie Bynen, Annie Peters, Gradie \Youter4 l-ia uan Roo/, Ma-
ria Jansen, ]oPit Damen en ZusTheunissen.

Koos Sleddens, een zoon vanJantje, hielp zijn
vader soms. Hij kon zich dat nog goed herin-
neren, evenals het begazfplaatsj. ir de kloos-
terhof tussen de coniferen.

De bestaafplaats in de hof

Ook nonnetjes hebben niet het eeuwige leven.
\Tanneer het hun tijd was, werden zij tot dan
toe begraven op het parochiekerkhof van de
H.Clpmens. De oorlog leerde dat het veel
goedkoper kon. Op 18 maatt 1,946 diende
overste G.F.Elizen bij Burgemeester en Wet-
houders van Nuenen een verzoek in voor de
aanleg van een begraaftIaats in de, klooster-
tuin. Op 20 ma;rtt 1946 was de vergunning al
binnen. Een ambtelijk wonder? Nee, monde-
linge toestemming gng vaak vooraf, dat kon
toen nog.

De stoffelijke resten van de eerder begraven
zusteÍs op het parochieketkhof werden over-
gebracht n àt de nieuwe begraaftlaats. Waar
schijnlijk is dat gebeurd bij gelegenheid van de
eerste begrafenis op dit kloosterkerkhofle van
Léonce Jansen op 27 apt:d1949. De stoffelijke
resten van Alexine van Gils, ovededen op 18
mei 1942, en Irené'VTagemakers, ovededen op
03 iuli 1942, werden hierbij in één kist afge-
zonken. Zo ontstond met twee kisten een
drievoudig gaf. De andere gewone dubbele
gfaven wafen van:
- Augustine Out, ovededen op 16 februati

1,959, en Celina vaÍt Síichen, overleden op
20 ivh 1,959.

- Johanna Piet, ovededen op 29 juru 1,960, en
Margareth^ .vart Laarhoven, ovededen op 1 9
april 1961.

- Johanna Mana Ausem, ovededen op 1,2 jun
1961,, en Gertrudo Brouwer, ovededen op 4
^prtr 1962.
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- Laurentia Neuman, ovededen op 01 novem-
ber 1962, en Nunsia Berendsen, ovededen
op 1,2 februari 1963.

- Renate Veldhuis, ovededen op 06 mei 
'1.963,

en Wilhelmina Barten, ovededen op 28 iuti
1964.

-Anna Margareth^ vaÍL den Bergh, ovededeÍr
op 22 januan 1966, werd hier als laatste be-
gÍaven6.

Op een foto gem aakt tn 1,956 vanuit de kerk-
toren van de Clemenskerk kan men zien dat
het pad door de tuin naàr de begraafplaats
langs de achterzijde van de meisjesschool liep.

Een tweede pad met meidoornhagen liep van
de KloosterstÍaat in de richting van dat kerk-
hof e. De klein e begrzafplaats was ongeveer
22 b1j 15 meter groot met een middenpad en
op het einde een Calvariekruis omgeven door
een hoge haagvan thuja's. Veel vrouwefl kun-
nen zich uit hun schooltijd nog herinneren dat
ze van een noffi.enbegrafenis niets mochten
zien. De gordijnen van de klaslokalen gingen
dan dicht.

Met de bouw vaÍr een nieuwe kapel in 1957
achter de rechter kloostervleugel, had de
moestuin'weer wat ingeleverd. Het belang van
de tuin als voedselbron nakte op de achter-
grond.

In 1967 vonden waarschii"liik de eerste be-
sprekingen plaats over het eventueel opheffen
van het Sint Elisabethgesticht. Dit valt op te
maken uit het sluiten van deze begraafplaats,
waaÍ zeyen houten kruisjes stonden en flog
ruimte genoeg was. Ziekenzorg, bejzarden-
zotg en scholing voor de jeugd werden gelei-
delijk aan door andere instanties overgeno-
men. De zojuist genoemde besprekingen zljn
een veronderstelling omdatvartaf i"li 1968 tot
aptl 1975 weer vijf zusters op het parochie-
kerkhof van de H.Clemens begraven zijn. De
gemeente kocht n 1,972 het klooster mer bii-
behorende grond van de Sociëteit van J.MJ.
met de belofte dat zusters rot in 1977 moch-
ten blijven. En dat gebeurde ook.

De ruiníns uan het kerl<hofie

Militairen van de oodogsgravendienst hra-
men op een u/arÍne nazomerdag van 1970 in
de kloosterhof de stoffelijke resten van de
ovededen zustefs opgraven. Dit werd door
enkele kleutedeidsters, onder wie Nelly van
den Acke4 gezien vanuit de bovenverdieping
van de nabij gelegen kleuterschool. Zlj kan
zich dit nog goed herinneren omdat zlj er een
beetje bij beuokken razkte. ïjdens de graaf-
werkzaamheden werden voo"r de stoffelijke
resten blankhouten kisten vol kwasted ^ nge-
voerd. In de middagp Luze grg.r de stoere
werkers in die kisten liggen zonnebaden, "dat
ziet toch niemand" dachten ze. lVat nog meer
gezien werd, is dat zuster Renate Veldhuis,
overleden 'op 6 mei 1,963, bljna gaaf naar bo-
ven werd gehaald. Haar habifg handen en
gezicht hadden een en de zelfde lergnize kleur.
Dit verschijnsel komt vaker voor bij gafrui-
mingen met hoge grondwaterstand. De hoge
zuurgraad van het water speelt daarblj een
hoofdrolt. De oude half verrotte kisten wer-
den op een hoop gegooid in het nablj gelegen
weiland en, tra te zljn overgoten met een zeer
brandbare vloeistoí in brand gestoken. Nelly
van den Acker kreeg van overste Josepha toe-
stemming om dozen vol met rekeningen en
administratie afkomstig van de oude winkel
vanhaar ouders op de brandstapel te depone-
ren. Nelly weet dit nog zo goed, omdat het
huis van haar ouders aart de 

'S7everstraat 
in

daaelfde jaat wetd verkocht- De stoffelijke
resten zljn afgevoerd naat Heeswijk en daar
achter de kerk in een gemeenschappelijk grzf
herbegraven. $Vat betekenen de woorden
'laatste rustplaats" eigenlijk?

Slooo van de school-

Met de rust in de tuin achter het klooster u/as
het nu ook gedaan. Het grote H.Hartbeeld
werd van zljn granieten sokkel gelicht en te-
ruggebrachtnazr de H.Clemenskerk waaÍ men
er eigenlijk niet goed nad mee wist. Het beeld
stzrat tegenwoordig in het kerkp onaa) onder
de toren.
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Aft.10. Foto vanuit de kerldoren van de H.Clemenskerk van lxet kloostercomplex (Foto: Van de
Wildenberg).

AJb.l /. Bil de poor"t uan de begaafplaats in de kloosterhoJ
Casparino, Nelfi uan den Acker, qr. Cecilia, Ne/ Mesman,

V.l.n.r. Jeanne Hikspoorc, ry. Rodngueq Jo Slegers, qr.

71". Clothilde, Annl de Roo/ foto: u. d. Wildenbtry).
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De H.Hartschool
werd met grof
geweld gesloopt.
Intussen had de
buurman z Ít de
noordzijde, de
architect Jaques
Smeulders, van de
gemeente onge-
veer 350 m2 kloos-
terhofgrond kun-
nen kopen en was
zljn tuintje een
tuin geworden. De
eerder genoemde
hardstenen sokkel
was in het puin
terecht gekomen
en kon nog net
door Smeulders
worden gered. Sindsdien maakt de sokkel deel
uit van de artistieke tuin van mevr. Smeulders-
Maas aan de Mgr Cuytenlaan.

Na het puinruimen was de kloosterhof veran-
derd in een grote zandbak met enkele bouw-
putten. De volgorde van de nieuwbouw is
onduidelijk, omdat ik dat niet heb kunnen
nzgaan. Nelly van den Acker wist echter wel
dat het kinderdagverblijf Enca, geopend in
1,972, zonder vergunning was gebouwd.
Daarom wilde de inspectrice, mevrouw Frede-
riks, niet bij de latere officiële opening aanwe-
zig zljn. Het huidige scholencomplex met alles
wat dazrbij hoort, mzakt nu op mij een rom-
melige indruk in tegenstelling tot de voorziide
van het voormalige kloosteÍ met rechts, achter
de poort, de I.V.N.-heemtuin uit de tachtiger
jaten Ik heb daar veel goede en enkele minder
goede herinneringen azn over gehouden. Eens
was hier een echte veestapel, maar in 1984 zag
een gemeenteamb terLazr dat hier twee lamme-
ren, Dorus en Roosje, aanwezig waren. Deze
dieren waren hier voor drie maanden in goede
.verzorglng ten behoeve van de jeugd: de na-
tuurstappertjes. Schapen hier op gemeente
gtond !!! Dat kan niet !!! Niks te maren, weg er
mee!!! Uitstel werd niet geduld. Vandazr deze
afscheidsfoto.

'4Jb.l2. Het uertrek uan Dorws en Rooia De na-
ïuurstappertjes onder leiding uan Claudine uan Sttp
ltour (links) en Ne/ Schriks (knielend) en gelegen-
beidsberder Kees Verkoo/en (Foto: E.D.).

Ir{oten :

1 Vrijman, drogist te Eindhoven in Puur Vergif. Het

hoofd der school in Nederwetten J.Poulusse, smeekte

in 1881 bii B&!7 om beter pompwater ".....miin 4van

de 5 kindercn zlin hieraan ovededen".

2'Nagtegaal, Nico en Smits, Hzrry, Daèrs door Nuenent

uerlzden, 7991, p.87 .

3 Coenen, Jean, Gegeuen Sint-Barbaradag /-704 Nuenen

2000,p.299.

a Smulders, Dr. G.W.A., I'{onnen en qusters in Nuenen,

ergen uitgave.

s 
Jegerings, J.C., OUD-^IUE [E]í achnraf bekeken,

Hapert 1984,p.1,46.

6 De namen en sterfdata der zusters ziin een opgave

van Zr.Louise van Laarhoven van de Sociëteit van

J.MJ. te's-Hertogenbosch.

7 Knoesten.

8 Info Jan Rooyakkers, gnfmaker te Eindhoven.
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