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De Zusters Franciscanessen 
en hun werkzaamheden in Eemnes 
 

Van 1875 tot 1953, dus 78 jaren, maakten de Zusters Franciscanessen 
van Heythuysen deel uit van de bevolking van Eemnes. Hun voormalig 
klooster, naast de katholieke kerk, is nu deels een Instituut, waar cursus-
sen voor het bedrijfsleven worden gegeven, en deels een woonhuis. Een 
fraai H. Hartbeeld boven de ingang herinnert nog aan de vroegere be-
stemming. De school ernaast is veranderd in een tandartsencentrum en 
een clubgebouw (KPJ); de oude kleuterschool erachter, die als clubge-
bouw de fraaie naam "De Vleermuis" droeg, is al enige jaren geleden 
afgebroken. 
In het zusterklooster is in de jaren, die 
zij in Eemnes waren, een kroniek (de 
annalen) bijgehouden. 
Vanwege het feit, dat zij 50 jaar gele-
den Eemnes verlieten, volgt hier een 
terugblik op de lange jaren, die de 
Zusters in Eemnes woonden. Hiervoor 
maakte ik gebruik van deze kroniek1) 
en enkele andere bronnen. 

De oprichting 
De kroniek begint plechtig in een zeer fraai 
handschrift: 
"In het jaar onzes Heren 1875 werden door 
den ZEW Heer Deken de Beer, deken van 
Amersfoort en pastoor van Eemnes, een dorp 
gelegen in de provincie Utrecht, aan de ZEW 
Moeder Aloysia, destijds Generale Overste 
der Congregatie van Heythuysen, zusters ge-
vraagd voor de opvoeding en het onderwijs 
der jeugd en de verzorging van oude men-
schen". 
In september dat jaar arriveerden de eerste 
twee zusters: Ludmilla2) en Richarda, een 
Duitse zuster3). Zij hadden de taak het nieuwe 
klooster, dat nog niet voltooid was, in te rich-
ten.  
Voor de 75-jarige pastoor De Beer was de 

Het Heilig Hartbeeld, dat boven de 
deur van het klooster is aange-
bracht en dat nog steeds het ge-
bouw siert. 
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komst van de zusters een vervulling van een langgekoesterde wens. Al in de ja-
ren, dat hij secretaris was van het bestuur van het eerste katholieke blindenin-
stituut (1842-1851)4), verlangde hij er al naar om religieuzen voor het instituut 
te kunnen krijgen. En vanaf 1858 was hij al bezig geweest om financieel een 
klooster, school en gesticht voor armen en behoeftigen in zijn parochie te reali-
seren.5) 
De eerste zes weken woonden ze in de pastorie "waar de zeereerwaarde Herder 
haar met de grootste gulheid had ontvangen". Om zijn parochianen kennis met 
hen te laten maken "en hen genegenheid voor zijn zusters in te boezemen", 
nam hij de zusters mee op huisbezoek. 
Op 11 oktober van datzelfde jaar kwamen er nog vier zusters bij: zuster Alber-
tine, Donata, Delphine en Willibrorda. Zij werden, na met een boeren kleedwa-
gen van het station te Hilversum zijn afgehaald, door de pastoor met grote 
blijdschap en even hartelijk als de eerste zusters ontvangen. Na een gul onthaal 
in de pastorie en daar het avondmaal genoten te hebben betrokken de zusters 
het gereed gekomen "gesticht", dat aan het Goddelijk Hart van Jezus werd toe-
gewijd en door de zeereerwaarde heer De Beer onder de bijzondere bescher-
ming van de H. Alexius6) werd gesteld. Een week later, op 18 oktober, werd 
door zuster Albertine een naaischool en door zuster Donata een bewaarschool 
geopend. In de bewaarschool begon zij aan kinderen van 3 (!) tot 6 jaar 
"onderricht te geven in bidden, de catechismus en de eerste beginselen van le-
zen, schrijven en rekenen". Zuster Delphine werd met de huishoudelijke taken 
belast.  
Breed hadden de zusters het niet. Zij 
hadden geen contract met de parochie af-
gesloten en moesten met z'n zessen leven 
van de spaarzame schoolcentjes. De pas-
toor drukte daarom zijn parochianen op 
het hart regelmatig iets bij de zusters te 
brengen. Dank zij zijn overgrote be-
zorgdheid leden de zusters geen armoe. 
Als het nodig was, kon moeder Ludmilla, 
die als overste was aangesteld, huishoud-
geld van de pastoor krijgen. En ook ka-
pelaan T. A. J. Bluemers (1874-1877) 
wist 50 gulden per jaar voor de zusters te 
besparen. 

De "stikkamer" 
Op 17 november 1875 arriveerden er 
twee zusters uit Kapeln (Duitsland), die 

Een voorbeeld van borduurwerk zoals 
dat in de "stikkamer" werd vervaardigd. 
Deze "Lam Gods" werd door een zuster 
van een andere congregatie (Zusters van 
Heerlen) gemaakt voor een "speel-
kazuifel" voor een misdienaar. 



HKE-117 

daar door de "Kultuurkampf" moesten vertrekken: de novice7) Salome Bohn en 
de Poolse zuster Bronislawa Stephanska. Zij brachten intussen - zo melden de 
annalen - niet weinig voordeel aan het klooster door de oprichting van een ate-
lier ter vervaardiging van kunstborduurwerk (de "stikkamer"). Dit heeft lang 
bestaan; menig kostbaar naaldwerk ter opluistering van de eredienst werd in 
het Klooster van het H. Hart te Eemnes vervaardigd.8) 
In december arriveerden nog twee Duitse zusters voor de stikkamer: zuster An-
tonine en zuster Aline, maar de laatst mocht wegens heimwee spoedig naar 
Trier terugkeren. 
Kapelaan Bluemers hield zich persoonlijk bezig met de verrichtingen in het 
atelier van de zusters. De kroniek meldt: "Veel genie voor kunsthandwerk aan 
de dag leggend, wist hij door goede smaak en schoonheidsgevoel de zusters op 
goede sier te wijzen. Hij onderwees haar in het vergroten van beelden, waartoe 
hij haar ten gerieve een vergrotingsmachine had aangekocht; ook was hij haar 
behulpzaam in het aanwinnen van werkzaamheden." 
In de maand december werd door de pastoor/deken De Beer voor het eerst de 
H. Mis in de kloosterkapel opgedragen. Dat er in het klooster armoe geleden 
werd, bewijst wel het volgende feit: een echtpaar hoorde, dat er geen eigen 
kelk in de kapel was voor het opdragen van de H. Mis. De man schonk voor de 
aankoop hiervan een gouden horloge, zijn vrouw een gouden hoofdsieraad. Bij 
de verkoop van deze kostbaarheden brachten ze ƒ 90 op. De nood was echter 
zo hoog, dat het geld werd besteed aan de gewone huishoudelijke uitgaven. Pas 
jaren later, toen de "stikkamer" een goede bron van inkomsten was, werd er 
een zilveren kelk gekocht. 

Moeilijk jaren 
Intussen had zuster Ludmilla Walter in overleg met het kerkbestuur bij de ge-
meente toestemming gevraagd om een bijzondere school voor meisjes te mo-
gen starten. Op 22 november werd dit bij de gemeente besproken en verkreeg 
zij die toestemming. 
Op 3 januari 1876 werd de "taalschool" (lagere school) geopend met in totaal 
34 kinderen: 10 kinderen in de ene klas en 24 in de andere. Zuster Ludmilla 
was het hoofd en zuster Willibrorda assisteerde haar. 
In 1877 overleed de zo geliefde pastoor De Beer en hij werd opgevolgd door 
Pastoor M. A. van Crimpen. Er rezen moeilijkheden tussen de pastoor en het 
klooster. De nieuwe pastoor was niet van plan steeds de huishoudpot van moe-
der overste aan te vullen, wanneer die leeg was. Daarom werden er twee regen-
ten aangesteld, Geurt van Stoutenburg en Ruth van 't Klooster, die toezicht 
hielden "om in de tijdelijke zaken van het klooster te helpen voorzien".  
Zuster Ludmilla en zuster Donata werden ziek en keerden naar Heythuysen te-
rug. Zuster Baptista Meyerink werd tot overste benoemd. Zij nam het werk van 
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zuster Donata in de bewaarschool over. Het werk in de taalschool werd door de 
onbevoegde zuster Irmina nog enige maanden voortgezet. In september 1878 
werd de "taalschool" als gevolg van een nieuwe schoolwet9) gesloten. Men had 
geen bevoegd schoolhoofd beschikbaar. Zuster Irmina vertrok weer naar het 
moederhuis.  
In 1883 besloot de Generale Overste, moeder Alphonsa, het klooster op te hef-
fen. 
Toen men dit in Eemnes hoorde, was de paniek groot. De gemeente verzocht 
de zusters dringend haar niet te verlaten; de nieuwe pastoor wendde zich tot de 
Bisschop van Roermond en zelfs tot de Aartsbisschop van Utrecht om door 
hun bemiddeling het dreigend gevaar af te wenden. Men slaagde erin moeder 
Alphonsa, die met een van haar assistenten naar Eemnes voor overleg was ge-
komen, van het plan te doen afzien. De zusters zouden gaan proberen om oude 
mensen of weeskinderen op te nemen en te verzorgen en zowel de naaischool 
als de bewaarschool zouden blijven bestaan. De Generale Overste zou kijken, 
of er een zuster als hoofdonderwijzeres voor Eemnes beschikbaar zou zijn.  
De nieuwe activiteit werd niet zo'n succes: een oud vrouwtje en drie kinderen 
werden ter verzorging opgenomen. Maar het vrouwtje en één van de kinderen 
stierven datzelfde jaar, waarop de familie van de kinderen besloot de andere 
twee zelf te gaan verzorgen. 
Nadat een gediplomeerde onderwijzeres, zuster Clara, naar Eemnes was ge-
stuurd, kon de taalschool op 2 januari 1884 opnieuw geopend worden. Dit ge-
beurde met een plechtige misviering, waarna de kinderen van zowel de bewaar
- als taalschool door de pastoor op chocolade en krentenbrood werden getrak-
teerd. Heel langzaam breidde het aantal schoolkinderen zich uit. 
In 1890 sloot de pastoor 'n contract af met de Generale Overste van Heythuy-
sen, dat inhield dat de pastoor jaarlijks voor het onderhoud van de 4 zusters, 
die onderwijs gaven, ƒ 600.- zou uitkeren en voor brandstof in de school nog 
eens ƒ 80.- ! Het strekte de mensen van Eemnes tot eer, dat ze in de moeilijke 
beginjaren, waarin van rijks- of gemeentesubsidie geen sprake was, de Zusters 
niet in de steek lieten, maar ze, vooral in natura, van 't noodzakelijke voorza-
gen. De gemeentelijk bijdrage aan het onderwijs betrof tot dan toe alleen een 
jaarlijks  bedrag van ƒ 20 om de kinderen te trakteren of op het eind van het 
schooljaar prijzen uit te rijken. Pas in 1891 werd voor het eerst een echte on-
derwijssubsidie van de gemeente verkregen. 
Inmiddels was er een aantal Eemnesser meisjes bij de zusters Franciscanessen 
in het klooster getreden. Daarvan werden er enkelen naar de missie in Neder-
lands Indië (Indonesië) gezonden. De eerste van hen, zuster Damiana Eek, was 
al in 1890 geprofest en drie jaar later als missionaris naar Nederlands Indië 
vertrokken. Zij had het voorrecht om nog een keer in Eemnes terug te keren10), 
toen zij voor een Generaal Kapittel (algemene bestuursvergadering) in 1906 
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naar Nederland werd gezonden. Zij werkte daarna nog jaren in de missie. In 
1945 overleed zij in het "Jappenkamp" te Ambarawa. 

Nieuwbouw van het klooster en 2 nieuwe scholen 
In 1911 verkeerden het klooster en het schoolgebouw in zo'n slechte toestand 
(houtwerk verrot, waterlekkage door de éénsteens muren), dat het kerkbestuur 
een deskundige raadpleegde voor eventueel herstel. Deze deskundige, de archi-
tect Herman Kroes uit Amersfoort, adviseerde totale nieuwbouw. Hij ontwierp 
een nieuw klooster met schoolgebouw en na bisschoppelijke toestemming in 
juli 1912, waarbij de zusters moesten beloven ook jongens op school toe te la-
ten, werd met de nieuwbouw gestart. De aannemers E. Piepers en J. Speller uit 
Blaricum en Laren kregen de opdracht en begonnen de bouw in augustus dat-
zelfde jaar. Door hevige regenval en andere tegenslagen lag het werk lange tijd 
stil en leden beide aannemers een aanzienlijk verlies. Na de eindoplevering in 
april 1913 betaalde het kerkbestuur hun een compensatie van ƒ 500. De totale 

Jongens op de H. Hartschool. Vanaf 1913 alleen van de 1e, 2e en 3e klas. Toen in 1915 de Open-
bare School gesloten werd moesten ook de jongens uit de hogere klassen bij de zusters blijven. 
Dit was tegen de gangbare regel, dat oudere jongens niet bij vrouwelijke religieuzen in de klas 
zaten. Daarom werd in 1919 de Mariaschool voor jongens gestart. 
Let op de Lourdesgrot op de achtergrond. 
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bouwsom had daarmee ƒ 23.447 bedragen. Weer wordt een kapelaan vermeld, 
die zich onderscheiden had in een "werkzaam aandeel" in de bouw: kapelaan 
Th. Loefs. 
Een klein gedeelte van de "oudbouw" bleef gespaard; hierin was tot 1966 de 
kleuterschool gevestigd. Pas in 1994 werd ook dit deel gesloopt. 
 

Bij de katholieke kerk waren er op de omringende boerderijen wel vijf 
ooievaarsnesten in vroeger jaren. Zuster Materna Cuipershaar van de 
kleuterschool ging  soms met de kleuters naar het nest op de boerderij 
van Van Dijk (later gesloopt voor een nieuwe kleuterschool) kijken. 
De kleuters leerden dan het rijmpje: "Ooievaar, lepelaar, kippendief; 
breng een kindje in de wieg!" (G. van Stoutenburg; geboren 1907, ver-
haal bij een eeuwfeestplaat) 

 
Op 13 januari 1913 werd de nieuwe H. Hartschool in gebruik genomen. En op 
13 juni werd de eerste H. Mis in de kleine kloosterkapel opgedragen en de ge-
bouwen ingewijd. 

De kapel in het nieuwe klooster. Deze foto is van omstreeks 1932. 
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Krachtens de bisschoppelijke eis waren er nu ook jongens in de 1e, 2e en 3e klas 
toegelaten. De school telde bij de opening 67 leerlingen, waarvoor 2 zusters 
beschikbaar waren. Op een schoolfoto uit 1916 staan 44 jongens door de 
schoolfotograaf vereeuwigd vóór de Lourdesgrot in de tuin van de zusters. In 
1917 was het aantal leerlingen gestegen tot 92 en werd de "bewaarschool" be-
zocht door 35 leerlingen. De naaischool door 8 cursisten. 
In 1919 werd er gestart met een jongensschool: de Mariaschool. Op 1 mei wer-
den er 60 jongens van de H. Hartschool naar de jongensschool overgeschreven. 
Zij kregen tijdelijk in de voormalige openbare school les. Op 12 december 
1921 kon een nieuw schoolgebouw officieel worden geopend. Door de toen-
malige pastoor W. L. M. Wentholt werd lof gebracht aan de zusters. Hier een 
citaat uit zijn toespraak: 
"Het is nu ruim drie jaar geleden, dat de Heer Stamperius, toen Inspecteur van 
het Onderwijs, zijn wens te kennen gaf om voor de katholieke jongens dezer 
gemeente een afzonderlijke school te stichten. Toentertijd waren namelijk alle 
katholieke kinderen dezer gemeente, jongens en meisjes, toevertrouwd aan de 
leiding van de Eerwaarde Zusters alhier. 
Het Schoolbestuur erkende de billijkheid van deze wens, ja de noodzakelijkheid 
daarvan, daar de schoollokalen bij de Zusters ook te klein bleken om het steeds 
groter wordend aantal kinderen te bevatten. Er moest dus gehandeld worden. 
En nu breng ik hier in het voorbijgaan gaarne een eresaluut aan de heer Stam-
perius voor de wijze voorlichting die hij in deze moeilijke dagen aan het 
Schoolbestuur gegeven heeft. Tevens laat ik deze gelegenheid niet voorbij gaan 
zonder ook namens al de katholieke ingezetenen dezer gemeente oprechte en 
hartelijke dank te brengen aan de Eerwaarde Zusters Franciscanessen voor 
hetgeen zij bij hunne moeilijke taak ook de jongens te leiden, steeds met ere en 
met vrucht gedaan hebben." 
In 1921 werd er een onderwijzeres van de H.Hartschool op de Mariaschool ge-
plaatst om tijdelijk daar te helpen. Enkele jaren later (1924) werd al eens van 
samenvoeging gesproken om een leerkracht extra te kunnen behouden. 

Gezondheidszorg 
Niet alleen het onderwijs, maar ook de gezondheidszorg vroeg de aandacht van 
de zusters.11) In 1920 kwam voor de hele gemeente de wijkverpleging voor alle 
gezindten van de grond. De eerste wijkzuster, zuster Monalda, zorgde zowel 
voor de Protestantse als voor de Katholieke inwoners. De eerste jaren was dat 
voorwaar geen gemakkelijke taak: alle bezoeken moesten te voet worden afge-
legd! In 1922 kreeg zij verlof vanuit Heythuysen om op de fiets haar bezoeken 
af te leggen!  
In 1928 richtte de hervormde kerk het "Groene Kruis" op en werd er een eigen 
protestants-christelijke wijkzuster aangesteld. De katholieke afdeling ging ver-
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der onder de naam: het "Wit Gele Kruis" 
(1929).  
Dat deze gezondheidszorg in een wezenlijke 
behoefte voorzag, zeggen de aantallen bezoe-
ken, die door de wijkzuster werden afgelegd en 
in het aantal patiënten dat werd verpleegd. Uit 
het eerste jaarverslag van 1929 lezen we, dat 
door de zuster 127 patiënten werden verpleegd 
en er 1663 huisbezoeken werden afgelegd. In 
het wijkgebouw was 974 keer hulp verleend en 
192 keer een artikel in bruikleen uitgeleend. 
Tot 1937 werd het werk gedaan door zuster 
Coleta. In de algemene vergadering van het 
Wit Gele Kruis op 24 mei 1938 bedankt de 
voorzitter de inmiddels al vertrokken zuster 
Coleta voor het feit, "dat zij zich op zo voor-
beeldige wijze vele jaren achtereen had gege-
ven in het belang der zieken". Er werd op voor-
stel van de oud-burgemeester Rutgers van Ro-
zenburg besloten haar "schriftelijk dank te be-
tuigen voor al hetgeen zij in die jaren gedaan 
heeft voor de Eemnesser bevolking". Na haar volgden in korte tijd enkele zus-
ters tot in april 1940 zuster Prudentiana Goris als wijkzuster in Eemnes aange-
steld werd. Zij bleef hier 13 jaar. 
In 1941 werd de gezondheidszorg onder leiding van beide kruisverenigingen 
uitgebreid met 'n consultatiebureau voor zuigelingen. 
 

Gijs Elsinga was als jongetje met de trein mee geweest. Hij had zijn 
hand bezeerd achter de gordijntjes in de trein en die was besmet ge-
raakt. Er was een soort eczeem op gekomen. Hij moest elke dag onder 
schooltijd naar zuster Coleta, die de hand verbond. Hij zat dan in de 
voorkamer van het klooster, die als wachtkamer en behandelkamer 
diende. Hij vond dat toen maar bar interessant om met een inge-
zwachtelde hand in de klas terug te keren. (Gijs Elsinga, geboren 
1924, mondelinge mededeling) 
 
Chris Roothart was door het zwemmen in ongezond polderwater on-
der de oorlog een aantal zweren op zijn billen opgelopen. Toen zijn 
moeder hem naar zuster Prudentiana stuurde, die spreekuur hield op 
Wakkerendijk 74 (Ruimzicht), schaamde hij zich om met de billen 
bloot voor een non te gaan. Hij verzon een remedie, die de zuster hem 

Zuster Prudentiana Goris, de 
wijkzuster van 1940-1953. 
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gegeven had (wassen met groene zeep en niet zwemmen in de Vaart), 
en ging zonder consult weer naar huis. Hij vertelde thuis het advies 
van de zuster en tot ieders tevredenheid, en vooral van hemzelf, hielp 
het nog ook. (HKE jrg. 22, 2000, nr 1, blz. 4-6) 

 
In de wijkverpleging was het hard werken! Als we de cijfers van 1947 bekijken 
mogen we dat rustig constateren. Er werden dat jaar 215 zieken verzorgd; er 
waren 2453 verpleegdagen en 2759 huisbezoeken. De zuster hield 28 nachtwa-
ken (vooral bij de zieke pastoor Müter) en verleende 3098 maal hulp. Het aan-
tal kliniekpatiënten bedroeg 372. 42 Zuigelingen werden verzorgd en daarbij 
392 huisbezoeken afgelegd. Bij 2 t.b.c.-patiënten werden 79 huisbezoeken af-
gelegd. 
Hoe daarom het werk van de wijkzuster op prijs werd gesteld, mag blijken uit 
het feit, dat op 15 juli 1948, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Fe-
deratie van het Wit-Gele Kruis en het Groene Kruis Zr. Prudentiana begiftigd 
werd met het Pauselijk Onderscheidingsteken "Pro Ecclesia et Pontifice". Hier 
waren Johannes kardinaal De Jong, pastoor J. G. Spruijt van Eemnes en moe-
der overste, zuster Lidana, bij aanwezig. 
Als heel bijzondere gebeurtenis dient vermeld te worden het 25-jarig bestaan 
van het Wit-Gele Kruis in Eemnes. In een economisch moeilijke tijd brachten 
de inwoners ƒ 9000.- bij elkaar brachten voor 't bouwen van een nieuw wijkge-
bouw. 

Jubilea en afscheid 
Dat de jaren 1940-1945 ook het klooster en zijn bewoners niet ongeroerd lie-
ten, spreekt vanzelf. Samen met alle inwoners van Eemnes zijn de zusters door 
deze zware tijd heen geworsteld.  
De tweede wereldoorlog bracht enkele verwikkelingen: religieuzen mochten 
krachtens een Duitse maatregel vanaf 1 november 1941 geen hoofd van de 
school meer zijn. Op papier werd mevr. C. A.  Raateland het nieuwe hoofd. In 
de praktijk gebeurde er niets: zuster Valentine Keizer bleef de leiding houden 
en mevr. Raateland ontving gewoon haar salaris als onderwijzeres. Na de oor-
log werd zij hiervoor door het hoofdbestuur van de zusters loffelijk geprezen 
en bedankt. 
Bij het neerstorten van een vliegtuig met bommen op 13 mei 1943 hadden 
school en klooster door vooral de luchtdruk enige schade opgelopen. In een 
schaderapport van na de oorlog wordt ook schade door Duitse inkwartiering 
gemeld. De schade aan de deuren achterzijde, ruiten, goten en plafonds en het 
schoonmaken van de school, herstel van meubels e.d. wordt geschat op ƒ 925 
totaal.12) De kleuterschool had alleen vernielde ruiten (ƒ 18). 
Op 1 januari 1944 had zuster Valentine de 60-jarige leeftijd bereikt en moest 
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ze, "niet op eigen verzoek" schrijft ze, met pensioen. Omdat er echter geen op-
volgster gevonden kon worden, mocht ze tijdelijk haar werk blijven doen. 
De eerste meidagen van 1945 waren zeer verwarrend, maar 6 mei, 's middags 
om kwart voor 3 kondigde de rood-wit-blauwe vlag op 't Gemeentehuis de be-
vrijding aan. 
Na 'n grondige schoonmaak konden de scholen op het einde van de maand 
weer beginnen en met vereende krachten probeerde men de geleden schade 
weer te boven te komen. 
Op 25 februari 1946 werd het 25-jarig jubileum als leerkracht aan de 
H.Hartschool gevierd van zuster Valentine. Zij was toen één jaar als onderwij-
zeres en daarna 24 jaar als hoofd aan deze school verbonden geweest.  
In december 1947 werden er vanwege een vacature tijdelijk twee klassen (klas 
1 en 2) jongens op de H. Hartschool gehuisvest en in vanaf september1949 za-
ten er een jaar lang 9 meisjes op de Mariaschool. 
Toen in 1950 blij en dankbaar het feit herdacht werd, dat de zusters 75 jaar 
werkzaam waren in Eemnes, vermoedde nog niemand, dat 't einde zo nabij 
was. Op 15 oktober waren het klooster en de weg ervoor feestelijk versierd. De 
kloosterdeuren waren omkranst met groen en wit-gele vanen stonden langs de 

Zuster Philothea bij een groep kleuters in de oude kleuterschool, later "De Vleermuis". 
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De zusters worden bij het 75-jarig jubileum in 1950 in de kleuterschool toegesproken door bur-
gemeester Kolfschoten. Op de achterwand hangen portretten van 3 pastoors, geschilderd door 
Gerard van Stoutenburg. (krantenfoto) 

toegangsweg. 's Morgens was er een plechtige hoogmis, waarna de jeugd een 
aubade bracht bij de ingang van het klooster. Ria Hoogland verwoordde een 
gelukwens namens alle schoolkinderen. Als geschenk ontvingen de zusters een 
rode met goud versierde altaardwaal. 
 

Het rijmpje daarbij van de kinderen luidde: 
 
"Eerwaarde zusters, 
 

We bieden u een klein cadeautje, 
Van de kinderen voor uw feest. 
Alle kinderen brachten geld mee, 
Gierig zijn ze niet geweest. 
 

We hopen dat u 't mooi zult vinden: 
't Is een nieuw kleed op 't Altaar 
Van de kapel, voor 't lieve Heertje. 
Gebruikt u 't dan nog menig jaar!" 
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's Middags was er receptie in de (oude) kleuterschool. Daar bood burgemeester 
E. J. M. Kolfschoten het geschenk namens de burgers van Eemnes aan: een 
nieuwe administratiekast voor de kamer van moeder-overste en glas-in-
loodramen voor onder andere de ramen boven  de ingang van het klooster. Na-
mens het Wit-Gele Kruis werd door A. van Stoutenburg een geldbedrag onder 
couvert overhandigd. De Provinciaal Overste, moeder Richarda, was hierbij 
aanwezig, terwijl de Generale Overste al eerder die week het klooster had be-
zocht. 

's Avonds was er een plechtige vie-
ring in de kerk, die afgesloten werd 
met het gezamenlijk zingen van het 
danklied "Te Deum Laudamus". 
Niet lang daarna, op 22 juni 1953 
melden de annalen, dat de Provinciale 
Overste, zuster Longina, op bezoek 
bij de zusters in Eemnes de ontstel-
lende tijding bracht dat het klooster te 
Eemnes zou worden opgeheven. Het 
zo economisch mogelijk gebruiken 
van de werkkrachten en de dringende 
roep van de Missie-Afrika noodzaak-
ten haar deze maatregel te nemen. 
Voor de zusters volgden zeer moeilij-
ke maanden: de overdracht van taken, 
het opruimen en klaarmaken voor 
verhuizing, en het ergste van al: het 
afscheid nemen van de mensen, vol-
wassenen, kinderen, zieken en ouden 
van dagen, waar ze zich zo verbon-
den mee hadden gevoeld. Op zondag 
27 december was in de kerk het af-
scheid van de mensen van de paro-
chie. In de Hoogmis hield de pastoor 
een hartelijke en ontroerende toe-
spraak. Hij sprak de wens uit, dat de 
zusters eens terug mochten komen 
naar Eemnes. Hij besloot met de 
woorden: "Het klooster zal door ons 
zorgvuldig bewaard worden als een 
monument van herinnering aan onze 
Zusters". 

Een van de laatste tastbare herinneringen aan 
de zusters: de grafsteen op het zustergraf op 
het R.K. kerkhof. Nog onlangs is de steen he-
lemaal opgeknapt. 
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Op 30 december vertrokken de laatste zusters naar hun nieuwe bestemming en 
werd een door hun werk en toewijding vruchtbaar tijdperk in de geschiedenis 
van Eemnes afgesloten. 
Op het kerkhof staat een grafsteen met de namen van de zusters, die hier begra-
ven zijn. Zij herinneren ons aan de tientallen zusters, die in Eemnes gewoond 
en gewerkt hebben. Hun namen zijn: Zr. Eulalia Tohang ( 6 april 1919, werk-
zaam op de naaikamer), Zr. Catharina Kappers ( 24 mei 1921, tot haar 70e 
verjaardag hoofd van de school), Zr. Beninga van Rooyen ( 13 mei 1932, 
werkzaam als kok in de keuken), Zr. Wilhelmine Bock ( 29 mei 1938), Zr. 
Angela Theunissen ( 16 november 1944, werkzaam in de naaikamer; gestor-
ven na een val uit een raam bij het ramen lappen) en Zr. Urbana ( 6 februari 
1951, zij komt uit Eemnes en stond bij de burgerlijke stand ingeschreven als 
Marie van der Wardt). 
 

Jan Out 
 
Noten 
1) De tekst van de kroniek werd b.g.v. het eeuwfeest van het katholiek onderwijs in Eemnes 

voor een gedeelte bewerkt door zuster Angelita en zuster Juliette en in het tijdschrift 
"Klokje" (juni 1975) en in het boekje "Honderd jaar katholiek onderwijs in Eemnes" afge-
drukt. Bovendien kon ik gebruik maken van een anoniem conceptartikel van een zuster 
Franciscanes, bedoeld voor een (onbekend) jaarboek. 

2) Het vermelden van achternamen was ongebruikelijk. Niet van alle zusters kon die achter-
haald worden. De archiefstukken van vóór 1920 in het archief van de zusters in het kloos-
ter-verzorgingshuis "De Kreppel" te Heythuysen zijn minder overzichtelijk dan die daarna. 
In de bijlage zijn de namen zoveel mogelijk vermeld. Dank aan zuster Antonius Gussenho-
ven voor het opzoeken hiervan. 

3) Tussen 1872 en 1879 was er een "Kulturkampf" in Duitsland, een geschil tussen Pruisen 
en de andere Duitse staten en de Katholieke kerk, waaronder geestelijke orden en congre-
gaties werden verbannen. Later woedde de Frans-Duitse oorlog, waar ook veel religieuzen 
door ontheemd werden. Daardoor waren er veel Duitse kloosterlingen in naburige landen. 

4) Zie over dit in Laren en later in Eemnes gevestigde instituut: tijdschrift "Tussen Vecht en 
Eem", jrg. 21 nr 3, september 2003, blz. 115-124. 

5) Zie: H. van Hees: "Wilhelmus de Beer" in Utrechtse Biografieën, Het Eemland 2, Utrecht 
1999, blz. 30. 

6) De H. Alexius, die door de katholieke kerk op 17 juli herdacht wordt, leefde in de 5e eeuw 
in Rome. Hij was uit Rome gevlucht naar Edessa en na 17 jaar teruggekeerd naar zijn ou-
derlijk huis, waar hij als onbekende arme onder de trap van zijn ouderlijk huis woonde. 

7) Een aanstaande zuster in haar proefperiode. 
8) Zie: Zuster Maria Paula Munster: "Franciscanessen van Boetvaardigheid en christelijke 

Liefde", Heythuysen 1910, blz. 262 en 263. 
9) De schoolwet van minister J. Kappeyne van de Coppello met voor het bijzonder onderwijs 

ongunstige gevolgen: door de ouders te bekostigen schoolverbeteringen en strengere be-
voegdheideisen. 

10) De gewoonte was, dat een missionaris voorgoed het vaderland vaarwel zei en er niet meer 
terugkwam. Later werd er na 10 jaar van een welverdiend verlof genoten, die meestal een 
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half jaar duurde. In sommige congregaties werd de verlofganger toch met allerlei taken op-
gescheept!  

11) Voor dit gedeelte kon ik gebruik maken van de bestuursnotulen van het Groene en van het 
Wit Gele Kruis, in het bezit van de Historische Kring. 

12) Ter vergelijking: de jongensschool had een schade van ƒ 8230. Dit rapport werd op 1 okto-
ber 1946 door de Laarder architect H.F. Smit uitgebracht. 

Zusters, die in het Eemnesser klooster woonden. 
 
Oversten: 

Zr. Ludmilla Walter (1875-1878) tevens schoolhoofd  
Zr. Baptista Meyerinck (1878-1902) tevens kleuterleidster  
Zr. Clothilde van den Broek (1902-1915) 
Zr. Niceba Sijben (1915-1919) 
Zr. Antonine Terstappen (1919-1921) tevens onderwijzeres 
Zr. Berlinda Rieter (1921-1927)  
Zr. Gerdine Michgels (1927-1930) 
Zr. Antona Benthem (1930-1936) tevens handwerklerares 
Zr. Leonarda Nieuwenhuis (1936-1939) tevens handwerklerares 
Zr. Hermanda Bouman (1939-1945) tevens handwerklerares 
Zr. Lidana Gillemans (1945-1951) tevens handwerklerares 
Zr. Albana van Wegen (1951-1953) 

 
Verbonden aan de Bewaarschool, later St. Agneskleuterschool (1875-1953): 

Zr. Donata (1875-1878) 
Zr. Theodrika (rond 1905, nog niet geprofest) 
 (foto: "Eemnes in oude ansichten") 
Zr. Materna Cuipershaar (1912) 
Zr. Adulpha van Brero 
Zr. Christa van den Broek 
Zr. Rogeria Verheyden 
Zr. Aldegondis van Laer 
Zr. Januaria Lensink, tot 1950 
Zr. Philothea Heintges, (1943? tot 1953) hoofdleidster 
 (foto: "Honderd jaar katholiek onderwijs") 
Zr. Wilhelma Wegdam (1947) tevens keuken 
Zr. Alberdina Verheij (1947) tevens wasserij 
Zr. Egidia van Genechten, (1952-1953) tevens wasserij 

 
Verbonden aan de Naaischool (vanaf 1875) of werkzaam als handwerklerares  

Zr. Theophila Mutter handwerk 
Zr. Rosula van Schie naaischool 
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"De Vleermuis", deel van het oude klooster, werd in 1966 afgestoten als kleuterschool. Tijdelijk 
waren er tijdens de verbouwing van de Mariaschool in het schooljaar 1967-1968 nog 2 klassen 
in gevestigd. Daarna werd het in gebruik genomen voor verenigingsactiviteiten (vooral Ejoka) 
en het vieren van diverse feesten. In 1994 is het gebouwtje afgebroken. 

Zr. Amantia Rutten naaischool 
Zr. Engelmunda Gulikers handwerk 
Zr. Beda Luyten (1921-1930) handwerk 
Zr. Godibalda Barkman (1938-?) handwerk 
Zr. Josephina Stumpe naaischool 

 
Leerkrachten van de H. Hartschool (1876-1878; 1884-1953) 

Zr. Albertine Terstegen (1875- ?) 
Zr. Clara (1884- ?) hoofd 
Zr. Irmina (1878) 
Zr. Willibrorda Nijhof (1876; 1884-1902) 
Zr. Casimira Schillings (1908-1910) onderwijzeres 
Zr. Verona Sieben onderwijzeres 
Zr. Francina Jansen onderwijzeres 
Zr. Catharina Kappers (1910-1921) hoofd  
Zr. Valentine Keizer (1921/1922-1946) onderwijzeres/hoofd  
Zr. Aegidia Langemeyer onderwijzeres 
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Het klooster, zoals het in 1912/1913 werd gebouwd. Het schoolgebouw ernaast, de voormalige 
H.Hartschool, had oorspronkelijk een plat dak. In 1930 werd er een soortgelijk dak als op het 
klooster aangebracht. 

Zr. Anselmia van Hal (1946-1949) hoofd  
Zr. Concepta Nafzger (1949-1950) hoofd 
Zr. Tarcisius Nijskens (1950-1953) hoofd 

 
Werkzaam in de wijkverpleging: 

Zr. Monalda de Rouw (1920-1925) 
Zr. Zita Leuferink (ziekenzuster, ook in de wijkverpleging?) 
Zr. Coleta Houben (1925-1937) 
Zr. Celine Machielse (1937-1939) 
Zr. Amadea Hermans (1939-1940) 
Zr. Prudentiana  Goris (1940-1953)  

 
En verder waren er nog tientallen andere zusters, werkzaam in de huishouding, 
de naaikamer en in andere functies. 


