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De historie van het Klooster te Bergeijk –’t Hof 

 

De geschiedenis van dat klooster lijkt in 1880 te beginnen met de 

komst van zusters Ursulinen en het stichten van een meisjesschool. 

Maar laten we wat verder terug gaan in de tijd om te kijken hoe het zo 

gekomen is.  

 

1. De plaats van het klooster. 

Op 1 maart 1859 werd in de vergadering van het Kerkbestuur van de 

St.Petrusbandenkerk op ’t Hof te Bergeijk het voorstel van de 

Eerwaarde Deken besproken “om het huis, genaamd Den Keizer , met 

enige aangelegen gronden aan te kopen, teneinde eenmaal daarin een 

klooster op te richten.” En daartoe werd besloten.
1
 

Een week later had het kerkbestuur al toestemming van het Bisdom ‘s 

Bosch. 

 

Huize De Keizer te koop; wat was dat ? 

Het pand De Keizer, dat eens een uithangbord had met een afbeelding 

van de keizer van  Oostenrijk, werd in 1741 beschreven als “huysinge, 

stallinge, brouwhuis, schuringe, hoff en aangelagh, groot omtrent vijf 

loop.” Dat is overigens een jaar nadat de keizer van Oostenrijk, Karel VI, 

overleden was. De Habsburger Karel VI, die in 1713 de Zuidelijke 

Nederlanden van Spanje in erfenis overnam.  

 

Herberg De Keizer werd in 1814 verkocht. We lezen de advertentie in 

het Dagblad der Provincie Braband. 

“ Den Notaris VAN GALEN te Bergeyk, zal als gelaste van zijne 

Principalen op Maandag den 12 September 1814, des namiddags om 

drie uren ten Huize en Herberge van Joseph van den Dungen te Bergeyk, 

provisioneel, en veertien dagen daarna finaal Verkoopen: Een wel ter 

Nering staande HUIZINGE, BROUWERIJ met deszelfs Toebehooren, 

SCHUUR, twee HOVEN, staande in het aangenaamste van Bergeyk, 

                                                           
1
  Memoriale  van St.Petrus Banden –Hof Bergeijk 
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tegenover het Raadhuis, van ouds genaamd de Keizer, waarin sedert 

vele jaren de Tapnering met goed succes is geëxerceerd, met omtrent 

44 Loopense Akker Weiland en Houtwassen; aantevaarden de Huizinge, 

Hoven en Weiland half Maart en het Akkerland tot Oogst bloot aan de 

Stoppelen in den jare 1815. Zijnde voorschreve Goederen intusschen ook 

uit de hand te koop.” 

 

De Bergeijkse dokter Godefridus Mattheus Raupp kocht het pand.
2
 Zijn 

zoon Frederik August Raupp, die sinds 1845 de artsenpraktijk naast zijn 

vader uitoefende,  ging na zijn huwelijk met Mej. Annette van Es uit 

Horst in 1854 in Huize De Keizer wonen.  
 

Toen zijn vader stierf, in sept. 1858, nam hij de praktijk van zijn vader 

volledig over en ging daartoe in de ouderlijke woning op Bergeijk ’t Hof 

wonen. 

De familie besloot Huize de Keizer en aanliggende gronden te verkopen 

en op 12 mei 1859 werd dat ten huize van Arnoldus Fleerakkers (de 

stiefvader van meester Panken) vastgelegd zoals hieronder beschreven 

wordt in de ‘Koopakte voor het R.C. Kerkgenootschap van het Hof te 

Bergeijk voor een huis en landerijen aldaar.’ 

 

De acte van notaris Henricus de Wit residerende te Veldhoven 

vermeldde eerst wie er  

“ verschenen: de Eerwaarde Heer Antonie Lodewijk Renier Raupp, 

Roomsch Catholijk Priester en Pastoor wonende te Dommelen, 

Mejuffrouw Sophia Hendrica Dorothea Raupp zonder beroep wonende 

te Bergeijk, Mejuffrouw Johanna Maria Hendrica Wilhelmina Raupp 

zonder beroep wonende te Dommelen en de Weledele Heer Frederik 

August Alexander Raupp Medicine Doctor wonende te Bergeijk die uit 

eigen hoofde als in hoedanigheid van gemagtigde van zijnen broeder de 

Weledelen Heer Josephus Godefridus Raupp Medicine Doctor wonende 

te St.Oedenrode” 

                                                           
2
  Beschrijvingen van Meester Panken 
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In 1859 door de Fam.Raupp aan het Kerkgenootschap verkochte 

percelen. 
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Zo’n machtiging werd gedegen getest zoals uit het vervolg blijkt: 

 “blijkens onderhandsche acte van volmagt getekend te St.Oedenrode 

den vierde Mei achttienhonderd negen en vijftig door de lasthebber in 

tegenwoordigheid van mij en voor echt erkend, ten blijke daarvan door 

allen getekend en de volmagt van deze acte is vastgehecht om tegelijk 

met dezelve ter registratie te worden aangeboden”, 

 

Waarna men verder ging met het doel waarvoor men kwam:  

“ dewelke bij deze onder vrijwaring als naar regten hebben verkocht en 

overgegeven aan het Roomsch Catholijk Kerkgenootschap van het Hof 

te Bergeijk, ten deze vertegenwoordigd door de Weleerwaarden Heer 

Johannes Somers Pastoor en de Heren Arnoldus Fleerakkers, gemeente 

ontvanger en Jan Rombout Keunen winkelier, Kerkmeesters van 

voornoemd Kerkgenootschap, allen wonende te Bergeijk, dewelken 

verklaarden in vermelde hunne specifieke betrekkingen van Pastoor en 

Kerkmeesters” 

 

Vervolgens werd opnieuw een machtiging in detail vastgelegd: 

 “en als daartoe gemagtigd door zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid 

Joannes Zwijsen Aartsbisschop van Utrecht Apostolisch Administrateur 

van ‘s Hertogenbosch bij beschikking van den zevende Maart dezes jaar, 

ingevolge Artikel 20 Paragraaf 6 van het algemeen Reglement van de 

Parochiale Kerkbesturen in het bisdom van ‘s Hertogenbosch van den 

tienden april achttienhonderd vierenvijftig goedgekeurd bij Koninklijk 

Besluit van den eenendertigsten Mei achttienhonderd vierenvijftig 

Nummer 64,” 

Zo, dat was dat; nu verder: 

“ten beheer van vermeld Kerkgenootschap in koop  aan te nemen 

een huizinge met erf, stallen, schuur, tuin en aangelag, zijnde bouwland 

weiland en hakhout, gelegen te Bergeijk in sectie A Nummers 545, 552, 

553, 554, 555, 556 en 557, groot tezamen driehonderd vijfenzeventig 

roeden negentig ellen.”  

Dit (zie pag.21) werd door het Kerkgenootschap gekocht en wel “voor 

de som van vierduizend en dertig gulden”  
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Ook nog vastgelegd werd  “ door den Verkrijger in vol genot te worden 

aanvaard te weten de gebouwen, tuin en hakhout op heden en het 

bouwland de oogst bloot aan de stoppel”  
 

Christiaan Cuppens, koperslager en Adriaan Loos, bouwman, beide 

wonende te Bergeijk als getuigen. 

“De verschijnende personen zijn aan mij, notaris, bekend en hebben met 

de getuigen, benevens mij, notaris, deze acte ondertekend, alles 

onmiddellijk na gedane voorlezing.” 

 

Waren ondertekend..(de namen van aanwezigen).. 

Geregistreerd te Eindhoven den zestienden Mei achttienhonderd 

negenenvijftig deel 47 folie 53 etc.   

(Opm.: Geregistreerde notariskosten fl 243,01). 

 

Met handtekening en zegel van de notaris. 

 
 

Er onder staat geschreven: 

“Wij Ondergetekenden verklaren bij deze van de Heren Pastoor en 

Kerkmeesters van het Roomsch Cath. Kerkgenootschap het Hof te 

Bergeijk te hebben ontvangen de som van vierduizend en dertig gulden 

ter voldoening van de koop van in deze acte vermeld.  

4 sept 1860” 

## 

Pastoor Somers maakte het oprichten van  een klooster niet mee en 

ook zijn opvolger Theo van den Eijnde (pastoor van 1873 tot 1878) niet. 
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Alhoewel, hij was bijna geslaagd. Uit Gemert afkomstig zag hij kans 

nonnen uit een Gemerts klooster geïnteresseerd te krijgen. Samen met 

de Deken H.Aarts  kwamen zei in juli 1875 poolshoogte nemen en 

stuurden in augustus 1875 een timmerman om opmetingen te doen. 

Ondertussen was de pastoor van Riethoven Godefridus Verhofstadt al 

gepolst om rector te worden. Uiteindelijk ging het met Gemert toch 

niet door.” 

“Schoon er tot verandering der gebouwen in een liefdesgesticht reeds 

voor f 1500 aan hout is verzameld en in de schuur gelegd blijft deze 

wens onuitgevoerd”, aldus rapporteerde Meester Panken. 

 

2. De komst van kloosterzusters naar Bergeijk 

 

Het was in 1859 geweest dat Deken Aarts had gewenst in Bergeijk grond 

te kopen “teneinde eenmaal daarin een klooster op te richten”. 

We lazen in de vorige Keersopper hoe het kerkbestuur van St.Petrus te 

Bergeijk wel grond verworven had voor een klooster maar nog niet 

verder gekomen was.  
 

In april 1879 informeerde Jeanette Raupp, dochter van de Bergeijkse 

arts, bij pastoor van Asten “naar de mogelijkheid om in Bergeijk zusters 

te krijgen, die een school voor meisjes zouden besturen.”
3
  En pastoor 

van Asten, die in 1878 pastoor v.d. Eynde opgevolgd was, schreef een 

brief aan de overste van het Ursulinenklooster te Maaseyk in België om 

in de parochie 't Hof een meisjesschool te openen.  Dat was 9 juni 1879.  

Een gedeelte uit deze brief luidt aldus: ..
 4

. 'Het kerkbestuur heeft hier 

een schoon groot huis met bijbouwen en binnenplaats.  Bij dit huis hoort 

en is er vast aangelegen veel land, 3 hectaren, 75 aren en 90 centiaren.  

Dit alles willen wij u voor niets in gebruik geven en zelfs aan u afstaan 

zoo Monseigneur dit goedkeurt.  Door het woord afstaan bedoel ik in 

eigendom geven, zoodat Uew. onafhankelijk is van gemeentebestuur en 

af van kerkbestuur, zoo er slechts onderwijs in de hollandsche taal 

                                                           
3
  Archief Assumptionisten A.A.N. fo 30/14 No 6 

4
  Jef Theuws ‘100 jaar kloostergeschiedenis te Bergeijk’, Kempener Koerier 1-

1981 
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gegeven wordt.  Daarenboven nog geld aan u toegeven indien er dit jaar 

onderwijs in de Hollandsche taal gegeven wordt.  Dit jaar want ik kan 

niet langer wachten.......’ 

 

Het aanbod was er en de overste van Maaseyk nam het aanbod aan, na 

overleg met de toenmalige bisschop van Luik, Mgr.Doutereloux en met 

de bisschop van Den Bosch, Mgr. Godschalk.  En zo slaagde Pastoor van 

Asten ‘tot bekoming van religieusen of daarstelling van een klooster’ 

zoals de doelstelling omschreven was.  

In febr. 1880 werd aan de parochianen meegedeeld dat de gewichtige 

zaak beklonken was, en dat er gecollecteerd moest worden. Er moest fl 

2.000,- ingeschreven of verzameld worden. Dat lukte goed; alleen al in 

de omtrek van de kerk werd meer dan fl 1000,- ingezameld.
5
 

Op 7 mei 1880 togen Pastoor van Asten en Jan van Eyck met de 

boerenkar naar Valkenswaard om de zusters Ursulinen ‘intehalen’; aldus 

beschreven: 
6
  

 

 “In achttienhonderdtachtig, 

het was op zeven mei, 

kwam Pastoor van Asten 

met Jan van Eyck voorbij. 

Zij gingen zusters halen, 

die kwamen uit Maaseik. 

En zouden dan gaan werken  

Hier in ons dorp Bergeijk. 

 

Ze kwamen met de trein 

Tot in de Valkenstee. 

Vandaar nam de boerenkar 

Hen naar ons dorpje mee. 

Het waren Mère Prièure 

En Mère Anastatie 

Ze hadden goede moed  

En rijke fantasie.” 

 

                                                           
5
  Beschrijvingen van Meester Panken 

6
  Willem Driedonkx in De Eyckelbergh, mei 1975. 
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Zo werd op 7 mei 1880 het Urselinenklooster in Bergeijk gesticht vanuit 

Maaseyk.  De eerste vijf zusters die in Bergeijk kwamen waren: M. 

Fidelia de Maijer, Overste,  M. Joseph van de Velden, M. Anastasie 

Cranssen, M. Victoire Hulsel en M. Clara Peulen.    
 

Deze zusters Ursulinen Orde werd opgericht in 1612, en in 1838 

hernoemd met de term ‘Ursulinen van de Romeinse orde’. De zusters 

wijden zich voornamelijk aan opvoeden en onderwijzen van meisjes en 

het daartoe oprichten van scholen of tehuizen. 

En onder leiding van de overste, Mère Fidelia, in de wereld Maria de 

Maijer geheten (in 1827 te Brussel geboren) werd daartoe in Bergeijk in 

korte tijd veel tot stand gebracht. 
 

De schuur van De Keizer werd verbouwd tot een meisjesschool en op 9 

juni 1880 is die school geopend.   

 

 

Klaslokaal bij de Ursulinen, begin 20
ste

 eeuw 
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3. De Ursulinen en hun pensionaat. 

De kronieken vermelden
7
: 'In het begin was het aantal kinderen nog 

niet zeer groot, maar dit nam spoedig toe en weldra waren niet alleen 

alle katholieke meisjes van het dorp op de school maar er kwamen ook 

nog velen uit het naburige Westerhoven.   

 Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, waren de zusters 

genoodzaakt het schoolgeld tamelijk hoog te stellen nl. 50 cent per 

maand en bij twee of meer kinderen uit een gezin 45 en 40 cent per 

leerling.  Het maandelijks schoolgeld van het externaat was zo gering, 

dat de religieuzen daarvan alleen niet konden bestaan en daarom 

waren zij genoodzaakt pensionaires te houden.  In de zomer van dat 

jaar boden zich drie kinderen voor het internaat aan.  Het kleine getal 

groeide langzaam aan en weldra waren alle kamers van het huis door 

de kinderen ingenomen.’ 

 Zo is in 1880 in het Ursulinen-klooster de meisjesschool begonnen in 

een statig herenhuis op de hoek van de weg naar Eersel en de Straat 

aan het oorspronkelijke marktplein van Bergeijk.   
 

 

                                                           
7
  Jef Theuws ‘100 jaar kloostergeschiedenis te Bergeijk’, Kempener Koerier, 

jan. 1981 

 



 10 

Dat er vaart zat in de groei van het klooster bleek uit het feit dat op het 

einde van het stichtingsjaar het aantal pensionaires was gestegen tot 

18.  

 

Met in 1883 al 120 meisjesleerlingen moest er noodzakelijk worden 

uitgebreid, niet alleen wat gebouw betrof maar er moest ook meer 

grond komen voor de boerderij. Aan de bisschop werd verlof gevraagd 

een nieuw klooster te mogen 

bouwen en verkregen.  

 

In maart 1883 vond aanbesteding 

plaats voor een kostschool; voor 

fl13.980,- te bouwen ten 

noordoosten van het pand ‘De 

Keizer’. Daartoe werd op 27 mei 

1883 het gebouw ‘de voormalige 

brouwerij’ (op perceel A559) 

afgebroken.  

 

 

In 1884 kon meester Panken de 

nieuwbouw al gaan bekijken. 

 

Toen in 1884 de eerste pensionair 

overleed vroeg men vergunning a an voor een kerkhof. Een jaar later 

werd daar de eerste overleden kloosterzuster begraven. (Meer over 

dat kerkhof op pag.47, bijlage3.) 

 
 

In de volgende jaren verwierven de Ursulinen meer grond. 

Op 19 april 1886 kochten de zusters een stuk bouwland (D1386, groot 

17,8 aren), het 'Hoppeveldje' van Johanna Maria H.Raupp. 

De notariële acte beschreef de verkoop aan het Rooms Katholiek 

kerkbestuur, maar die corrigeerden dat met een toevoeging aan de 

acte, als hier is aangegeven. 
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Voor hun school- en kloosterdoelstellingen hebben de Ursulinen dit 

perceel, dat aan de overzijde aan de Eerselsedijk gelegen was, niet 

gebruikt. 

 

Dat werd wel het geval met het op 19 mei 1988 gekochte “perceel 

bouwland gelegen te Bergeijk in Den Berg, sectie A nummer 551, groot 

zevenentwintig aren, dertig centiaren” , wat op de hoek van de 

Eerselsedijk gelegen was. De secretaris van de gemeente Bergeijk, 

Peter Francis Willems, werd door Fransiscus van den Dungen 

gemachtigd dit perceel te verkopen voor de prijs van honderd en 

twintig gulden.  
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Ook nu ging de acte van Notaris A.v.Galen vergezeld van een schrijven 

van het R.K. Kerkbestuur dat de grond aan hen verkocht was, maar 

behoorde aan de Eerw. Zusters Ursulinen te Bergeijk.  

 

 

Overigens, de gemeente was bij deze verkoop goed vertegenwoordigd: 

Pieter Willems, gemeentesecretaris, gemachtigde voor de verkoop, 

Alouis Bots, gemeenteontvanger (en kerkmeester) voor de koop en 

Gerard Smets, veldwachter, als getuige. 
 

 

De tuinen 

groeiden  

mee. 
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In de jaren 1893-1894 lag het accent op de boerderij en bijgebouwen: 

schuren, stal en het aanleggen van een plantage. 

 

Ook een Calvarieberg met beeld werd toen gemaakt. 
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4. Het  klooster wordt groter. 
4.  

 

Er was op alle gebied een nijpend tekort aan ruimte en in april 1896 

werd de eerste steen gelegd voor een nieuw zustershuis door 

aannemer Franken te bouwen. September 1897 trokken de zusters in 

hun nieuw tehuis.  

 

Twee jaar later werd aan de bisschop gevraagd het oude woonhuis te 

mogen afbreken en daarvoor in de plaats een nieuwe vleugel met kapel 

te mogen bouwen. Eind mei 1899 mocht aannemer Franken voor Fl 

6.545,- verdere 

kloosterbouw (verlenging) 

realiseren. Dit met te 

beginnen met de afbraak 

van huize ‘De Keizer’ op 5 

juni 1899, waar trouwens 

in oktober nog een deel 

van verkocht werd. 

 

In 1899 werd de nieuwe 

kapel in gebruik genomen en in 1900 kwam de hele vleugel gereed. 
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Pensionaires in de ‘Tuin van de Engelbewaarder’ 

 

De pensionnaires rond 1920 
. 

Voor Bergeijk volgde dan weer een heugelijk feit.: Op verzoek van het 

gemeentebestuur begonnen op 2 januari 1902 de zusters een tehuis 

voor oude mannen en vrouwen: het ‘St. Josephgesticht’.  
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    Oudemannenhuis  

 

In Juni 1900 heeft de Gemeenteraad van Bergeik op het verzoek der Eerw.  

Zusters Ursulinen, die daarbij om een subsidie vroegen, ten einde aan haar 

klooster een oude mannen- en vrouwenhuis te kunnen verbinden, besloten 

haar daartoe een bijdrage van fl 2500 uit de gemeentekas te verleenen. Peter 

Panken voegde daar fl 10.300,- aan toe. 

Maart 1901 verrichtte Peter Panken de 1e_steenlegging van het "Oud-

mannen en vrouwenhuis" te Bergeik. Tot zinspreuk of motto koos Panken: 

“Het is niet als vóór dezen” en kenschetste alzo de vorige toestand en het 

nuttige van de Stichting en van het bestaande Klooster. 

  

St.Jozefsgesticht 

Zaterdag 10 augustus 1901 was het Oud- mannen en vrouwenhuis te Bergeik 

voltooid; langs den weg naar Eersel, 22m lang en nagenoeg 10m breed, met 

aan de ingang een gedenksteen: "Ter dankbare herinnering aan den heer 

P.N. Panken, 1901." 

5 augustus 1901 was een beeld van den H. Jozef (ruim 300 kilowegende) in 

een nis boven de hoofddeur geplaatst.  Het fraai gebouw draagt den naam 

van St. Jozefsgesticht. Het werd 10 augustus 1901 opgeleverd. 

 

De eerste Verpleegde in 't Mannenhuis. 

Bij onvoorzichtigheid ging het geladen geweer af van Frans Leenen, in de 

nabijheid van Postel op stroperij. Na een vreselijk lijden van 4 maanden 

bezweek de 22 jarige Frans 15 December 1901. 

Maar na 30 jaar stopten de Ursulinen met “de ouden van dagen 

verzorging”:“Op 24 jan 1933 zijn de Zusters van de Christelijke Schoolen en 

van Barmhartigheid hier gekomen om de wijkverpleging van het Wit Gele 

Kruis  en de verzorging van de ouden van dagen op zich te nemen. De 

Ursulinen ... hebben opgehouden de zorg voor de ouden van dagen langer op 

zich te nemen. Dit was tegen hun regel. Het kerkbestuur heeft van de 

Ursulinen fl 8.500 teruggekregen om een nieuw oud-mannenhuis te bouwen”.  

 

Aldus schrijft vervangend pastoor P.Manders op 29 aug.1933  in ‘Memoriale’ 

(in het parochie-archief).at 
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Jaarlijks hielden de Ursulinen hun ‘Dag der Kindsheid’. 

 

En de Kindsheid processies, waarvoor de zelatrices kleding maakten. 

gingen jaarlijks door. De Meiereische Courant schreef daarover (1901)
8
:  

"De optocht is bij de Zusters Ursulinen opgetuigd en opgesteld, eene 

menigte opgetuigd of omgezet in prinsen of kerkvorsten, in paters en 

nonnen, in Chineezen en negers en in waardigheidsbekleeders van 

hoogeren en lageren rang. Praalwagens, rijtuigen en paarden werden 

hunne plaatsen aangewezen, tallooze vlaggen, banieren en schilden 

verhieven zich boven die lange kinderrei enz.  

En Mer Jules die in de 20-er jaren van vorige eeuw de optocht regelde 

moest dienovereenkomstig op de financiën letten.  

 

Pierre Verhoeven vertelde dat hij een keer op de wagen bisschop was 

geweest. Dat kostte zijn moeder 75 cent. En die keer dat hij kardinaal 

was kostte dat FL 1,- . De Paus was natuurlijk nog duurder. Dat kostte 

de fam. Schoone van de Hooge Berkt fl 1,50. 

 

                                                           
8
  Peter Meurkens ‘De “Dagboeken van P.N. Panken’, deel 6,p 100 , 1998 

   Dag der Kindsheid 

Ten voordele van het feest der Kindsheid werd jaarlijks in 't klooster der 

Ursulinen een kleine tentoonstelling gehouden door de 

pensionnaires.  Deze zag men in juni 1893 in verscheidene prieeltjes of 

kramen achter den langen tuin des kloosters. De meisjes verkochten 

nieuwe kleren, schrijf- en kantoorbehoeften, drank, etc aan hoge prijs 

voor ‘t goede doel. Ook vonden toneelvertoningen, door zang- en 

muziekstukken plaats. (Entree 5 cent) 

 

 Zo’n dag mocht ook wel eens, want ze moesten daar veel leren:  

6 uur opstaan  /  7.00-7.30 mis  /  7.30-12.00 onderwijs  /  14.00-16.30 

onderwijs  / 17.00-19.00 onderwijs(opstellen) 

Zaterdagmiddag Tekenen van letters e.d.  

Zondagmorgen Catechismusles. 
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Druk was het wel bij die Kindsheid processies. 
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De vlucht naar Egypte. 

 

 
 

Het totale complex van het pensionaat 
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De Ursulinen blijven zich inspannen voor onderwijs. In 1904 startten ze 

in Westerhoven een bewaarschool en naaischool, gevolgd door een 

lagere school in 1906.  

 

In 1910 telde het kloosterhuis meer dan 30 religieuzen en 40 

pensionaires.  Als 

eerste rector was in 

datzelfde jaar 

benoemd de wel 

eerw. heer Joh. 

Mutsaerts.  Volgens 

voorschrift werd 

een 

rectoraatwoning 

gebouwd.  

 

Op 22 mei 1913 vond de aanbesteding plaats voor het bouwen een 

nieuw externaat (school) met een zijvleugel voor de zusters. 
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Pastoor van Asten moet met voldoening gezien hebben dat zijn beroep 

op de zusters uit Maaseyk niet tevergeefs was geweest. En zo kon hij 

zelf in 1913, na 35 jaar pastoor in Bergeijk te zijn geweest,  gaan rusten 

in het oudemannenhuis bij de Ursulinen, waar hij in 1915 overleed.  

  

Begrafenis van pastoor Antonius van Asten 
 

Om het gehele gebied achter het klooster tot een afgerond geheel te 

maken kochten de zusters een stuk bosgrond langs de Eerselsedijk en 

wat bouwland. Ook de boerderij breidde zich nog uit. 

   De Boerderij 
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Dat er achter het klooster een wasserij stond, 

ja dat leert ons de mededeling dat hierin in 

1920 een 5pk benzinemotor werd geplaatst. 

 

Daarvoor, en voor de bouw  van een kapel, 

kocht de vereniging St.Ursula in de periode 

1913-1918 gronden achter het klooster tot 

aan de Eerselsedijk; gronden van C.v.Lieshout, J.Brouwers, 

F.v.Veldhoven en de brouwer A.Willems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Kapel 
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Zuster Anastasie Cranssen, die in 1880 bij de eerste vijf zusters was die 

naar Bergeijk kwamen, werd in 1922 als overste gekozen. Zij maakte op 

31 maart 1927 de inzegening van de nieuwe kapel nog mee, waar bij 

het 50-jarig jubileum op 7 mei 1930 de bisschop kwam voor de 

consecratie van deze kapel.
9
 

 

 

Deze plechtigheid kon ook Jan 

Biemans meemaken want op 1 

maart 1927 was hij bij de zusters in 

de tuin zijn werkzaamheden 

begonnen. 

Tot ieders tevredenheid want hij 

maakte ook de 25 en 40 jaar jubilea 

mee. Er zal zeker wel niemand in 

Bergeijk zijn, die van zo nabij en zo 

intens het wel en wee van de beide 

kloostergemeenschappen heeft 

meegemaakt. 

 
 

 

Het klooster en de school waren uitgegroeid tot een groot complex. 

 

                                                           
9
  Jef Theuws, Kempener Koerier 28 januari 1981. 

 
 

Jan Biemans, tuinman 

De achterzijde van het klooster op het Hof. 
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Klooster en het huis van de rector 
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5. De eerste huishoudschool 

In November 1931 vond de inzegening plaats van een nieuwe 

huishoudschool.  De school begon met 13 internen; de cursus voor 

externen een maand later met bijna 50 meisjes uit Bergeijk, 

Westerhoven en Luyksgestel.   

 

Het was een veelbelovend begin.  Intussen was de communiteit 

versterkt met 10 zusters uit Eindhoven, waar het klooster Sancta Ursula 

was opgeheven. 

In de prospectus van het klooster werd vermeld: 

 “Onze inrichting omvat: 

 

a) De gewone dorpsschool; 

b) Het Pensionaat met opleiding 

voor Mulo-exanien. steno en 

typen; 

c) De Huishoud— en 

Industrieschool ..Sint Ursula’ 

waar na een volledige opleiding 

het schooldiploma wordt uitgereikt.  

 

De achterzijde van de huishoudschool bij het klooster op het Hof. 



 26 

d) Cursussen ook voor externen; burger en fijne keuken. inmaken. 

bakken, tafel dek en dienen, behandeling der droge wasch. naaien, 

knippen. verstellen. fraaie handwerken, typen. steno, schilderen 

leerbewerking, , boetseeren, enz.  

Op verlangen der Ouders kunnen de leerlingen der Huishoud-

Industrieschool zich verder bekwamen in de moderne talen en hebben 

overvloedig gelegenheid tot conversatie.”  

 

De Ursulinen wilden 

zich concentreren op 

scholing; de verpleging 

van de ouderen 

droegen ze in 1933 over 

aan de zusters van de 

Christelijke Scholen en 

der Barmhartigheid uit 

Boxmeer. In 1934 kreeg 

de bejaardenzorg met 

deze zusters een nieuw 

tehuis in de 

Dr.Rauppstraat. 

 
 

Huize St.Joseph  in de Dr.Rauppstraat. 
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Voor de Ursulinen deden de crisisjaren zich gelden in het klooster en 

het pensionaat. Men leefde in het klooster met een zekere spanning 

naar de toekomst, omdat een  terugloop niet te stuiten was.  De 

Ursulinen hadden in Bergeijk hun langste tijd gehad.  

“Na een bezoek  bij de bisschop had de provinciaaloverste van de 

Ursulinen iets van haar bezorgdheid omtrent het klooster in Bergeijk 

laten blijken en de bisschop meende daaruit op te maken dat er 

plannen waren om het klooster op te heffen. Door toevallige 

omstandigheden, kwam de opheffing in een versnelling en zo plotseling 

als de zusters in Bergeijk gekomen waren zo plotseling kwam het 

besluit van de opheffing onverwacht en de datum van vertrek werd 19 

april 1939.  

 
Het zal de zusters Ursulinen zwaar gevallen zijn Bergeijk te moeten 

verlaten. Maar ook de Bergeijkse bevolking zal geschrokken zijn van het 

plotselinge vertrek. Verschillende van hun familieleden welke in het 

klooster getreden waren
10

 zouden hun vertrouwde omgeving moeten 

verlaten en de oude vertrouwde namen zoals M. Sjuul (Ursula),  M. Jet 

(Hariette), Sr.  Zetruut (Geertruid), M. Joseph, M. Francoise, M. Jeanne, 

M. Thérèse en M. Theodora en nog zoveel anderen zouden alleen nog 

in herinnering blijven voortleven.” (zo schreef Jef Theuws in 1981) 

                                                           
10

  Willem Driedonkx, noemde Jacoba Franken, Mej. V. Lieshout, Mej. V.d. 

Heyden, gezusters Schoone en gezusters van Vlerken. 
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 6. De komst van de Paters Assumptionisten 
11

 

 Tezelfder tijd dat de zusters Ursulinen dachten aan opheffing van 

hun klooster te Bergeijk, zochten de paters Assumptionisten een 

onderkomen voor hun Nederlandse novicen. Bij een bezoek van pater 

Wiro van den Dungen (de vicaris die met het zoeken belast was) aan 

de bisschop van Den Bosch met de vraag of er niet ergens in zijn 

bisdom een onderdak te vinden was, vroeg de bisschop of hij al bij de 

provinciaal-overste van de Ursulinen was geweest. Hij meende te 

weten, dat de zusters plannen hadden om het klooster in Bergeijk 

van de hand te doen ondanks dat er nog zo pas een mooie nieuwe 

kapel was gebouwd.  Dus ging pater Wiro naar de provinciaal-overste 

om overleg te plegen.  De zaken vlotten goed en na overleg keurde 

de Generaal der Assumptionisten de plannen goed. De koopacte 

werd getekend voor een goede prijs, inclusief overname van heel het 

meubilair van de kapel  

   

Op 3 april 1939 kwamen de eerste Assumptionisten in Bergeijk aan bij 

hun klooster.  Het waren pater Eusebius Knoppert, broeder Paulus Tuk 

                                                           
11

  Met dank aan Jef Theuws, Kempener Koerier januari 1981 
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en broeder Matheus van Thienen. In afwachting dat de zusters 

Ursulinen zouden vertrekken werd hun verblijfplaats de boerderij. 

De zusters Ursulinen vertrokken (‘op de boerderij niets achtergelaten 

dan de koeien en de muizen’) en de zusters Oblaten kwamen met de 

paters naar Bergeijk.  Over die zusters gaan we het later nog eens 

hebben. 

 
 

16 Augustus 1939 begint het noviciaat ‘te draaien’; pater Domitien 

Meuwissen als novicenmeester en overste. 

Intussen had men ook besloten de 3de jaars filosofen in Bergeijk onder 

brengen, zodat begin oktober de communiteit reeds 59 leden telde.  

Een zware opgave voor de leiding.  De econoom had het bijzonder 

moeilijk.  Een lege kas, lege  provisiekamers en lege magen.  De 

boerderij, de boomgaard, de tuin en de akkers waren de enige hoop.  

De kronieken vermeldden de grote verdiensten van Jan Biemans toen.   
 

Het was een harde, bijna ondraaglijke tijd.  Zo vermeldt een 

notitieboekje: 40 personen zondag, braadworst à 2,80 ofwel fl 0,07 per 

man.   

 

De boerderij 
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7. Het klooster in de oorlog 

 

De inval van de Duitsers ging 

niet zonder meer aan het 

klooster voorbij.  Inkwartiering 

van Duitse kavallerie. Dit was 

slechts een begin. Het 

voortrollend oorlogsgeweld 

zou een totale verandering in 

het klooster teweeg brengen. 

Het theologicum van de 

Assumptionisten in Leuven 

werd in brand geschoten en 

totaal verwoest. Alle 

Nederlandse theologie- en 

filosofie-studenten moesten 

naar Bergeijk vertrekken.  Met een slag was het klooster in plaats van 

noviciaat studiehuis geworden.  

 

 

Pater Sylvester  
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Alles wat het scholastikaat betrof moest van de grond af worden 

opgebouwd, omdat bij de brand in Leuven alles was verloren gegaan.  

Geen boeken, geen bibliotheek, geen aangepaste lokalen enz.  Toch 

begon op 4 oktober het nieuwe schooljaar met 40 á 50 theologanten 

en een 30-tal filosofen. Nu verscheen ook de alom bekende pater 

Sylvester op het toneel. Er zullen weinig huizen in Bergeijk geweest zijn 

in die tijd waar de deur niet voor hem open ging.  Koste wat wil: er 

moest eten zijn  

 

Maar de opleidingen gingen door in het klooster St. Augustinus. De 

foto toont de wijding van een 12-tal Assumptionisten in de klooster-

kapel. Dat was in 1943. 

 
 

 
 

 

Op de binnenplaats werd de eerste zegen gegeven. De handen werden 

gezalfd en dichtgebonden als onderdeel van de wijding. Daarna werden 

ze uit elkaar gehaald; de bisschop sprak er wat zegeningen over uit en 

dan  kon de eerste zegen gegeven worden aan de familie.  
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Het klooster kampte met dezelfde moeilijkheden als de buitenwereld, 

maar eenzelfde lot te moeten dragen brengt de mensen bij elkaar en 

ook klooster en bevolking vonden elkaar in die moeilijke dagen; de 

relatie tussen beide groepen groeide. 

 

Dat ook de Duitsers een goede relatie tussen de Bergeijkse bevolking 

en het klooster vermoedden bleek op die beruchte 23
e
 mei 1944 toen 

de kom van de gemeente omsingeld werd door de SS uit Eindhoven en 

de Wehrmacht uit Leopoldsburg, bijna 1000 man sterk, met de 

bedoeling alle onderduikers ineens te pakken.  De Ortscommandant uit 

Eindhoven, Weber, had opdracht gegeven speciaal het klooster uit te 

kammen, omdat daar joodse en andere onderduikers verborgen 

gehouden zouden worden. Door een afgeluisterde telefoon op het 

postkantoor waren de paters op de hoogte gebracht en niemand werd 

gevonden.  Herr Weber zelf controleerde alle persoonsbewijzen van 

paters, fraters en broeders.  En toch waren er onderduikers en radio's.  

De gewijde Assumptionisten geven hun eerste zegen. 
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De bevrijding werd met vreugde begroet maar kreeg een domper door 

een enorme ontploffing tegenover het klooster, waarbij helaas 

slachtoffers vielen (3 volwassenenen en 2 kinderen op die 13e 

november 1944). 

Het einde van de oorlog op 5 

mei 1945 was een reden om 

haastig een optocht in elkaar 

te zetten. De volgende dag 

trokken paters en fraters en 

de bevolking uitgelaten door 

het dorp.  In het Patersbos 

werd een bevrijdingsboom 

geplant (een eik te Bergeik). 

 

8. Hervorming 

Men streefde naar een eigen levensstijl in overeenstemming met de 

volksaard.  Niet alleen dat dit de bewoners van het klooster zelf ten 

goede kwam maar had ook tot gevolg een grotere relatie met de 

Bergeijkse bevolking.   

 

 

 
 

De Sangertjes van den Eyckelbergh 
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Een eerste uiting hiervan was de oprichting van de ‘Sangertjes van de 

Eyckelbergh' onder de bekwame leiding van pater Wladimir Smulders.  

Dit gebeurde tijdens het schooljaar 1947 / 1948.  Met de steun van 

pastoor Goossens en burgemeester Linders, die voor subsidie zorgde, 

gestoken in keurige uniformen, gaf dit prachtige jongenskoor. 

gerekruteerd uit de Bergeijkse schooljeugd, uitvoeringen en concerten 

vaak met medewerking van het fraterskoor.
12

 

Feestelijkheden 

-  rond troonsafstand en opvolging  

- een tentoonstelling tot stand ten bate van de Bergeijkse jongens in   

  Indonesië en  

- in het kloosterpark een muziektuin voor de 'Echo der Kempen' bij haar 

  60-jarig bestaan  

allen uitingen van de goede verstandhouding tussen klooster en 

bevolking.  Veel fraters trokken ook in deze tijd als jeugdleiders met de 

verkenners mee. 

In de vijtiger jaren ging de Kempische gemeenschap meer dan ooit het 

contact met ‘t klooster ondervinden.  Veel bewoners zullen 

herinneringen bewaren aan de toneeluitvoeringen en dergelijke in het 

klooster. 

Er waren weekenden voor meisjes van de Mater Amabilisschool.  

Vormingswerk onder de gezinsverzorgsters, onder KAJ en VKAJ e.d.   

En de jaren zestig? 

Cees van Esch vertelt 

hoe het was in zijn 

periode in dat klooster, 

in 1963. 
 

“Het hier getoonde  

gebouw (links) met 

rechts het trappenhuis, 

was  het gebouw van de 

fraters, de studenten : 

                                                           
12

  zie ook Johan Biemans, De Sangertjes van den Eyckelbergh, Bergeijk 1984 
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Onder: het souterrain, 

aardappelkelder, 

provisiekamer, afwas- 

plek. 

Daarboven: de keuken 

waar zuster  Ambrosia 

van de Oblaten de baas 

was. Verder wat 

kamertjes. Aan de 

voorkant voor de paters 

een eigen recreatiezaal. 

Op de 2
e
 verdieping: de recreatiezaal voor de fraters. In de 

recreatiezaal een schuifwant, met een deel te gebruiken voor college 

(twee leslokalen), en het andere met biljart  etc. voor koffiepauzes etc. 

Als je binnenkwam, beneden waar het souterrain was, dan trof je 

allereerst broeder Jan met zijn grote witte baard , die daar een kamer 

had. En links zat dan broeder Tuk de econoom.  

Je had dan aan een kant een gang naar de kapel toe, aan de andere 

kant een viertal gastenkamers; daarboven de kamers van de paters in 2 

etages (De Pijp) met op de boventse verdieping,  Castel Gondolfo,  

waar de overste Pater Gondulphus (Cees had hem nog meegemaakt in 

het klein seminarie ‘Theresiahuis’ , Stapelen te Boxtel, als 

godsdienstleraar) zich terug kon trekken. 

Later werden daar nog  twee kamers bijgemaakt, want ieder jaar kreeg 

men andere kamers en die het verste waren, priester of het hoogste in 

rang kreeg het hoger liggend vertrek. 

De eerste die binnenkwamen kregen een vertrekje op zolder (De 

Kwakkelberg genoemd vanwege de losliggende planken). Een vertrekje 

gecreëerd door schotjes en gordijntjes. Vervolgens regelmatig 

verkassen, doorschuiven naar een beter vertrek. Al met al was het 

klooster door de vele verbouwingen een doolhof van gangen; geen 

eenheid meer. 

 

In die tijd waren er circa 25 paters en 50 studenten(intern). 
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De studentendag: lessen vanaf 9 uur met onderbreking voor lunch en 

later voor kapelbezoek. College door de eigen paters Assumptionisten 

(moraal theologie, 

dogmatiek, bijbel).  

Op donderdag 

gedeeltelijk vrij en 

om de andere week 

de hele dag vrij. 

Werkzaamheden, 

klussen : tuinwerk, 

oud-papier ophalen, 

bibliotheekwerk (de 

ploeg waar Cees in 

zat) en met z’n allen (’n man of 20-30) ’s ochtends aardappels pitten.  

Maar ontspanning was er ook, zoals de harmonie: Opgericht door Hugo 

van Tuyl, hier op de foto naast de muzikanten lopend. 

Nadat Hugo van Tuyl naar Brazilië vertrokken was heeft broer Caspar 

van Tuyl het overgenomen. 

De instrumenten voor die 

harmonie?  Oude zaken van 

Echo der Kempen en van een 

harmonie uit Tilburg.                

Iemand moest het koor gaan 

doen en iemand de 15 mans 

Harmonie. Dat werd Jan 

Habraken voor het koor, een 

octet, en  Cees van Esch voor 

de harmonie.   Met carnaval 

muziek maken zoals de groep 

van Charel de Backer. Allen 

traden op op feestavonden  

en die waren er genoeg .  

 

 
 

Cees van Esch als dirigent in sept.1966 
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In 1964 werd samengegaan met 

de Augustijnen uit Eindhoven, 

Lazaristen uit Arcen, Spiritijnen 

uit Gemert en de Norbertijnen uit 

Heeswijk, waarvoor een 

theologisch instituut gestart werd 

in het voormalig Elias 

textielfabriek aan de 

Strijpsestraat in Eindhoven. Daar 

kregen de fraters college. Maar 

het heeft daar maar 2 jaar 

bestaan; want toen er een nieuwe universiteit zou komen bij de 

hogeschool en de sociale academie. Maar uiteindelijk ging de 

theologiescholing naar Tilburg (UvB).  

In 1964 verhuisde Cees naar de nieuwe kamers op de derde verdieping 

van de linkervleugel. Waarom toen nog aangebouwd werd, gezien de in 

de gang zijnde teruggang ?? 

 
 

Cees, 25 jaren later met zijn koor d’Eyckelbergh uit Bergeijk 

 

Cees, nog steeds dirigent in Bergeijk 
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 De  viering van ‘25 jaar Paters Assumptionisten in Bergeijk’ was een 

daverend feest zowel voor de inwoners van het klooster als voor die 

van Bergeijk en het werd besloten door de 'Echo der Kempen' en het 

koor 'De Eyckelbergh'. Het geschenk van de Bergeijkse bevolking, een 

emmertje met drieduizend harde guldens, een en veertig Belgische 

francs en één Duitse mark. Goed te gebruiken voor reparatie aan de 

gebouwen, maar de achteruitgang van het scholasticaat bleek niet te 

repareren. Hetzelfde beeld als overal.  Het getal studenten bleef 

teruglopen. 

Het werd al snel een te groot huis, enorme lasten, een onhaalbare 

zaak. Na de grote vakantie in 1967 hebben de nog resterende 

studenten hun studiehuis verlaten. 

Er bleven slechts enkele paters over.   Dan bood het provinciaat het 

huis te koop aan.  De gemeente Bergeijk werd de nieuwe eigenaar.  Het 

klooster van de paters Assumptionisten had opgehouden te bestaan. 
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Pater Sylvester, in 1940 als een van de eersten in Bergeijk gekomen, 

trok als laatste op 4 november 1969, met nog zeven overgebleven 

paters, de deur voorgoed achter zich dicht. 

In 1977 viel de  meisjesschool en de rectorwoning onder de 

slopershamer.   

In het jaar 1980, het jaar waarin het 100-jarig bestaan van het klooster 

gevierd had kunnen worden, viel het raadsbesluit tot afbraak.   

 

 

Nu rest ons nog een kloosterpark, het patersbos met de voormalige 

kerkhofkapel als prieel en een kapel voor ‘Maria in het Bos’. Het zijn de 

laatste getuigenissen van een luisterrijk verleden! 

Oh, ja, de kloostervijver: die ligt er ook nog; verstopt onder het gras.
                 

9. De Oblaten van de Assumptie   1939 -1989  

De paters Assumptionisten in Bergeijk waren niet de laatste religieuzen 

die Bergeijk verlieten; nee, dat waren de Zusters Oblaten. 

Als Pater d’Alzon ,  die in 1850 de Congregatie van de 

Assumptionisten stichtte, in 1862 een bezoek aan de 

paus brengt, zegt deze tegen hem : “Ik zegen Uw werk in 

Oost en in West”. Pater d’Alzon had geen werken in Oost. 

Hij  begrijpt dat hij  meer missiewerk in het Oosten moet 

verrichten. En omdat hij  daarvoor mankracht te kort 

komt, gaat hij  op zoek naar medewerking van vrouwelijke 

religieuzen; en als hem dat onvoldoende lukt, st icht hij   

in 1865 de Congregatie van de Oblaten van de 

Assumptie.  
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Van deze orde, kwamen zusters de Ursulinen in Bergeijk in ‘t voorjaar 

van 1939 aflossen. De Zusters Oblaten kwamen uit Voerendaal, om 

samen met de Paters Assumptionisten uit Boxtel het Bergeijkse 

kloostercomplex over te nemen met het doel daar onderwijs te geven 

en ook steun te geven aan het seminarie van de Paters 

Assumptionisten. 

 

Zoals Zuster Johanna later vertelde
13

 : 

 “ Er was die derde Paasdag, 16 april 1939, de dag dat we naar Bergeijk 

vertrokken, mobilisatie afgekondigd. Omdat de wegen geblokkeerd 

waren, moesten we binnenwegen gebruiken; modderige binnenwegen, 

waardoor we vast kwamen te zitten en uiteindelijk te Ell bij Weert bij 

de moeder van Zr. Scholastica terecht kwamen. Die kreeg door deze 

invasie bijna een hartverlamming, omdat zij meende dat wij met zeven 

man sterk haar dochter kwamen terugbrengen. Tenslotte kwamen we 

in Bergeijk aan bij het huis dat vroeger als bejaardenhuis dienst deed. 

Het werd ons tehuis, genoemd naar Pater d’Alzon. Voor het huis een 

zandpad met een fietspaadje; bij regenweer een modderepoel. (red. nu 

Eerselsedijk). 

                                                           
13

  Meester M. van Grootel en Zr. Johanna Goossens , Bergeijk 1987 

 
 

Huize d’Alzon 
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 De taken werden verdeeld:  

Zr. Philomena – overste 

Zr. Ambrosia – keukenzuster 

Zr. Scholastica – naailerares 

Zr. Maria - Hoofd meisjesschool 

Zr. Johanna  - onderwijzeres 

en  

Zr.AnneMarie – bewaarschoolzuster. 

 

In 1939 werd gestart met de 

meisjesschool. Vier zusters en twee 

onderwijzeressen  voor zeven 

klassen. En Zr. Annemarie trok  met 

meer dan 100 kinderen het park in 

om te spelen. 

Behalve de school hadden de zusters 

het ook druk met processies.  De 

sacramentsprocessie die over ‘t Hof 

trok en op de kiosk (met een altaar)  eindigde. Er waren jutezakken 

tussen de lindebomen op het plein gespannen, want de processie 

mocht vanaf de weg niet gezien worden. 

Die oorlog werd in Huize d’Alzon al 

direct ervaren. De richtlijnen van 

Bescherming Bevolking waren  ‘Breng 

Zand op de zolders’ ; ieder vuurspatje 

of vonkje van een brandbom moest 

in de kiem gesmoord worden. Dus de 

ene zak zand na de andere naar 

boven gebracht en daarna doodmoe 

in bed. Maar niet voor lang : ‘Auf 

machen’ klonk het bij de zware roffel 

op de voordeur. Het huis werd 

gevorderd en de zusters pakten hun 

spulletjes en gingen in een zaal van 

 
De speelplaats achter de school 

en Huize d’Alzon 

 
 

Zusters Oblaten voor hun school 
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het patersklooster slapen. Gelukkig maar voor een nacht; toen waren 

de Duitsers weer vertrokken. 

 Verder betekende die oorlog bonnendistributie – ramen verduisteren 

– kou leiden (zoals in de strenge winter van 1942) en  inkwartiering.  

Waarna de kleuters tijdelijk naar het Patronaatsgebouw gingen, 

sommige klassen naar het patersklooster etc. 

Gelukkig kwam er voor Bergeijk in september 1944 een eind aan de 

oorlog. Alhoewel bij het klooster: weer inkwartiering, nu van 

Canadezen. 

Zuster Ambrosia, van de keuken, klaagde een keer dat ze steeds een 

soldaat tegenkomt die ‘Dag lieveling’ zegt. ‘Luister maar eens goed’, zei 

men haar. ‘Waarschijnlijk zegt hij ‘Good evening’. 

Na de oorlog: renovatie en weer terug naar de gewone dagindeling. 

Maar nu ook met 

een 

V.G.L.O.(Voortgeze

t Gewoon Lager 

Onderwijs) er bij. 

Tot 1958, toen op 

’t Loo een 

huishoudschool 

werd geopend. 

De zusters die tot 

1956 de 

kleuterscholen zelf bekostigd hadden kregen het beter nu het rijk dat 

onderwijs subsidieerde.  

In 1957 werd in een nieuwe kleuterschool gestart Imelda in de 

Korenbloemstraat. En er kwam meer steun van lekenpersoneel.  

In 1965 viel de  meisjesschool onder de slopershamer.  Er kwam in de 

Papaverstraat een 10-klassige lagere school, de St.Jozefschool,  en nu 

bouwden de zusters Oblaten hun betrokkenheid snel af. Maar Zr. 

Johanna gaf op deze school nog les van 1968 tot 1980 . En Zr. 

Clementine zart met een 2
e
 kleuterschool nog 1978 in het 

Patersklooster; daarna in de St. homas van Aquinoschool. 
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Het tehuis ‘Huize d’Alzon’ aan de 

Eerselsedijk is in 1981, met de 

komst van het nieuwe 

bejaardenhuis op die plaats, 

gesloopt, zoals ook wat er nog 

stond van het klooster. De laatste 

zusters Oblaten verhuisden naar 

de Mollenstraat, tot 1987, toen  

Zr.Clementine van de 

kleuterschool, als laatste, het 

katholiek onderwijs in Bergeijk 

verliet in 1987.  

 

Wim van Dooremolen 
   

 

 

Een klas van zuster Clementine  

 
Zuster Clementine en 

 meester Tiny van Grootel 
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Bijlage 1   De Misdienaar 

Bij het beschrijven van de 

kloostergeschiedenis van het 

klooster op ’t Hof te Bergeijk  

behoort zeker verteld te worden hoe 

het daar aan toe ging. Willem 

Driedonkx vertelde daarover in 1975  

Stineke Loos afkomstig -uit 

Mechelen, met steeds haar 

Mechelse pofmutske op, werd 

ondanks haar goedheid nog 

dikwijls geplaagd door de jeugd. Men had namelijk aan de deur een 

trekbel waaraan een dun touw was bevestigd, dat leidde naar het 

naastliggende huis van Crist en Marie van Lieshout. Stineke heeft heel 

wat tevergeefs gelopen. Zij was er nóg toen ondergetekende daar van 

1910-1916 misdienaar was, en ik heb van haar heel wat 

boterhammetjes met een koekje van haar eigen ontbijt gekregen. Vele 

Bergeykse meisjes en jongens gingen, na de lagere schoollesuren, zich 

daar bekwamen in ‘t Frans, steno, Duits en boekhouden. 

Mère Francoise, onze Franse lerares, heeft ons menigmaal voor 

heiligschenners uitgemaakt. Bij ‘t begin van de les, moest het 

kruisteken in ‘t Frans gemaakt worden, dat dikwijls werd omgezet in 

het volgende: 

Au nom du Père Op een hondenkère Op een automobiel Ainsi-soit-il.  

Wat de toenmalige Mère Prieure betrof, zou Stem Streuvels zeggen: 

“Dankbaarheid is een bloempje, dat in weinig hoven bloeit”,  

althans wat mij als misdienaar betrof. Na drie maanden de Mis goed 

gediend te hebben, kwam de zo dikwijls toegezegde beloning. Uit de 

diepte van haar “moe- dertèse” kwam een “Belgisch knepke” van 25 

centimes te voorschijn. Er bestond toen ook een soort discriminatie in 

eigen gelederen. Allen waren in dienst van den Heer, ‘t zij onderwijs of 

ander werk, doch eerstgenoemden werden betiteld met mère, de 

 

In de kapel 
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anderen met soeur. Dit gold tot op hun uitvaart. Wanneer een mère ter 

aarde werd besteld, kreeg ik een kwartje bij een soeur een dubbeltje. 

De soeurs deden 

ook soms dienst 

als bewaaksters, 

onder het 

speelkwartier der 

pensionaires. 

Deze moesten 

wanneer een der 

leerlingen wat 

voorover ging 

staan, en hierdoor 

ietwat van haar gekant ondergoed liet zien, “blank, blank” roepen. 

Ik heb 3 jaar met deze pensionaires gezamenlijke les gehad in 

boekhouden, Frans en steno en was het middelpunt van plagerijen. 

Vooral de dames Snieders, Baselmans en van Grootel waren grote 

plaaggeesten. Terwille van de smeer .... liet ik dit maar over me gaan. 

Bij bezoek mochten de ouders namelijk geen snoepgoed medebrengen 

en zo toch, dan werd dit als goede maatregel onder allen verdeeld. Ik 

was dan de leverancier van de toen bekende Kwatta repen voor 8 cent; 

in de winkel 5 cent. Ontegenzeggelijk hebben de Ursulinen hier in 

Bergeijk op onderwijsgebied grote prestaties geleverd. En pastoor van 

Asten die de laatste jaren daar als Emeritus verbleef, heeft met grote 

voldoening kunnen terugzien op 7 mei 1880.      Toch nog even iets echt 

kloosters: 

Toen ik op latere leeftijd een boodschap had, omtrent m’n zuster die 

daar als onderwijzeres fungeerde, het volgende: 

Ik werd ontvangen door Mère Adelaiet, (blauw bloed uit het 

Limburgse) en tussen het gesprek door vroeg ze mij of ik soms graag ‘n 

sigaartje rookte. Ik zei, ja graag zuster; ze verwijderde zich even en 

kwam toen met een asbak af. Na het vertrek der Ursulinen, werd het 

klooster in 1940 officieel aan de Paters Assumptionisten overgedragen. 

Willem Driedonkx 
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Bijlage 2 Het kloosterkerkhof . 

 

In Bergeijk stond 100 

jaren lang een klooster 

op ‘tHof. En bij dat 

klooster was een 

kerkhof. 

Het klooster is weg, het 

kerkhof ook. Maar de 

kapel die op het 

kerkhof stond, ja, die 

kunnen we nog 

bekijken. Niet meer als 

kloosterkerkhofkapel maar wel het bouwsel zoals dat daartoe 100 jaar 

geleden in 1906 werd neergezet.  

 
 

De Ursulinen die er in 1880 kwamen hielden van aanpakken. 

 Als in januari 1885 de kloosterzuster Wilhelmina Sleegers overlijdt, 

wordt een begraafplaats aangelegd bestemd voor de lijken van het 

 
 

 De status, in 2006, van het vroegere kloosterkerkhof. 
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klooster, zoals meester Panken schrijft. In 1906 bouwden ze op hun 

kloosterkerkhof de kapel met daarin een piëta.  

 
 

Hierboven het zusterkerkhof met de gietijzeren kruisen. 
 

In 1913 droeg het RK Kerkgenootschap ‘tHof alle gebouwen en gronden 

over aan de Vereniging Sint Ursula. 

In 1939 ging het klooster en daarbij het kerkhof over aan de Paters 

Assumptionisten en met hen 

kwamen de zusters Oblaten naar 

Bergeijk. 
 

Hiernaast het kerkhof in hun tijd. 

 

En dan in 1969, de kloosterlingen 

vertrekken en er is toestemming tot 

ruiming en overbrenging. 

 

De gevolmachtigde Luitenant  

Kolonel b.d. Th. Vermeulen doet de 

opgraving en verplaatst volgens de 

gegeven lijst: 
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Dat is dus: 

* 21 overleden zusters Ursulinen 

en de overleden portierster naar 

het moederhuis te Boxtel; 

* 6 overleden religieuzen van de 

paters Assumptionisten naar hun 

moederhuis Stapelen te Boxtel; 

* 1 religieuze der zusters Oblaten 

naar het moederhuis te Hulsberg; 

* 1 overleden pensionnaire (Anny 

Wintermans) naar het kerkhof te 

Duizel. 

En zo bleef er een 100 jarige kapel 

als een der weinige getuigen van 

de kloostergeschiedenis op 

Bergeijk ‘tHof.  

 

Gelukkig heeft de gemeente in 2010 dit historich monumentje nieuwe 

luister gegeven. 

Herstel van pad en hekwerk en restauratie van de kapel hebben van 

het geheel een mooi prieel gemaakt, daar achter het huidige 

zorgcentrum Het Hofhuis te Bergeijk. 
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Bijlage 3 Maria als O.L.V. in ’t Bos 

 

In Bergeijk ligt t Patersbos tussen de Eerselsedijk en Riethovensedijk, 

achter cultureel centrum de Kattendans. Een bos dat niet door Paters 

aangeplant is, maar door de Zusters Ursulinen,  toen die in 1880 daar 

een klooster stichtten. Dus het zou eigenlijk Nonnenbos moeten heten. 

Maar in 1939 werden de Ursulinen afgelost door paters 

Assumptionisten. In dat bos had men op een wandelpad nabij de vijver 

een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes geplaatst.  

 
 Paters van ’t klooster bouwden op die plaats een beter onderkomen  

voor Maria. Zij deden dat in 1955 (toen hun overste op reis was) met 

de bakstenen van een varkenskooi, 

jawel.  

Het Mariabeeld werd altijd druk 

bezocht, maar, helaas, in 1988 zwaar 

beschadigd door vandalen. Gelukkig 

restaureerde  Pierre Verhoeven het 

en werd het weer plechtig in gebruik 

genomen.  
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Het ging lang goed, maar nu, in 2010, was het weer nodig het 

beschadigde beeld te herstellen. Het kwam  bij  Miep van Atelier Belles 

Fleurs terecht. Zij vertelt daarover:  

 “Daar stond ze dan: Maria! Na lange omzwervingen, nu achter in onze 

tuin beland. Onder het afdakje bij de “hangplek” van onze kleinzoontjes. 

Of wij iemand wisten die haar kon opknappen? 

Najaar, winter, regen, wind en sneeuw, ze heeft het allemaal overleefd! 

En toen werd het mei, Mariamaand! ’n Koude, natte eerste helft van 

mei, en ik voelde me een beetje schuldig, ik draag per slot van rekening 

háár naam: Maria! 

“Zet haar maar hier vooraan, op het terras”, zei ik tegen m’n 

echtgenoot. “Als ik tijd heb zal ik er zèlf aan beginnen”. 30 Mei:  ik had 

wat acryl verf  bij elkaar gescharreld, de zon scheen, ik zette mijn 

verstand op nul en begon aan de klus, terwijl de bedwelmende kruidig-

zoete geuren van de bloeiende jasmijnstruik mij in hemelse sferen 

brachten. 

Maria was figuurlijk gesproken een gewichtige, maar ook een gebroken 

vrouw! In het verleden ook lètterlijk gebroken,  in drieën, maar gelukkig 

door Pierre Verhoeven liefdevol weer “geheeld”! Déze Maria  is 

gewichtig: door twee man niet te tillen. 

 

Ik heb in onze tuin letterlijk aan haar voeten 

gelegen. Als een slang om haar heen gekronkeld 

om haar voetjes weer op te kalefateren, haar 

mantel, kleed en sjerp. Maar vooral om haar 

gezicht en ogen weer lieflijk te laten stralen.  

Intussen heeft ze ook het wereldkampioenschap 

voetbal mee beleefd, met een oranje hoedje op, 

ze hoorde er helemaal bij! 

We kunnen haar met een gerust hart terug laten 

gaan naar waar ze thuishoort: haar stenen 

kapelletje tegen de bosrand, achter de 

Kattendans en Zorgcentrum “Het Hofhuis” in 

Bergeijk.  Avé Maria. “ 



 52  

 
 

Het kloostercomplex op de hoek Hof-Eerselsedijk in 1965 



 
 



 

Heemkundekring Bergeijk                 Secretariaat: 
Dr.Duchateaustraat 75 5571DB Bergeijk 
E-mail: info@heemkundekringbergeijk.nl 

www.heemkundekringbergeijk.nl 
Rabobank Bergeijk IBAN NL95RABO0101373627 




