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Het pensionaat Sancta Clara van de zusters van de HH 

Harten 

Wie kent niet Villa Waterloo 

aan de Prins Hendrikstraat 4 in 

Zevenbergen. Het was 

natuurlijk de in 1870 

gebouwde voormalige woning 

van directeur Adriaan de Bruijn 

van de “Azelma”, de eerste 

suikerfabriek van Nederland. 

Adriaan de Bruijn overleed op 

12 november 1882. Zijn 

vrouw, Mary Ann Jane Azelma 

Bellamie bleef er tot 1887 

wonen. Daarna kende het gebouw tot 1905 verschillende eigenaren van de 

“betere stand”. 

In de periode vanaf 1905 tot 1925 was de villa in gebruik als pensionaat voor 

'meisjes van den deftigen stand' en over deze periode gaat dit artikel. De Franse 

naam was “Pensionnat St. Claire” (Sancta Clara) en het was een huis van de 

Franse zusters van de HH Harten. De eerste moeder-overste in Zevenbergen 

heette Marie Camille Felici Gabrielle Lenfant. In deze periode wordt het gebouw 

overigens voor het eerst Villa Waterloo genoemd. Niemand weet waarom. 

Dit artikel is opgebouwd rondom twee ooggetuige verslagen van het leven in de 

villa in die tijd. Het eerste is een uit het Frans vertaalde rapportage van de 

moeder overste Marie Camille in Zevenbergen aan het moederhuis in Frankrijk. 

Dit geeft een beeld van de vroegere periode van het pensionaat. Kees Goverde 

heeft dit document gevonden in de archieven van het Erfgoedcentrum voor 

Nederlands Kloosterleven, dat is gevestigd in het kruisherenklooster van Sint 

Agatha aan de Maas. Het tweede document is een verslag van de moeder van 

Kees, die kort voor de sluiting in 1924 in het pensionaat op school zat.  

De “Congregatie van de Heilige 

Harten van Jezus en Maria en de 

Altijddurende Aanbidding van het H. 

Sacrament des Altaars” 

(kortweg:”Zusters van de HH Harten”) 

werd in 1792 gesticht in Poitiers 

(Frankrijk) door Marie-Joseph Coudrin 

(1768-1837) en gravin Henriëtte 

Aymer de la Chevalerie (1767-1834). 

De congregatie ontstond uit een 

Genootschap van het Heilig Hart in 

Poitiers in een tijd dat de Franse 

Revolutie ontaardde in terreur en een groot conflict met de paus in Rome. In de 

De stichters 
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eerste jaren was de congregatie dan ook min of meer een clandestiene 

organisatie. Met Kerstmis in 1800 legden de stichters officieel de geloften van de 

congregatie af en was de orde een feit. Niet veel later verhuisde men naar de rue 

de Picpus in Parijs en vandaar dat de congregatie ook wel Broeders en Zusters 

van Picpus genoemd werd. Naast de altijddurende aanbidding was onderwijs een 

belangrijke taak. In de 19de eeuw ontwikkelde de organisatie zich verder als een 

missieorde met posten in het gebied van de Stille Oceaan en Zuid-Amerika. 

Waarschijnlijk het bekendste lid van deze orde is pater Damiaan, officieel de 

Heilige Damiaan van Molokai (Hawaii).   

Als reactie op de anti-klerikale maatregelen van de Franse regering, volgend op 

de commune van Parijs, vestigen enkele Franse zusters zich in mei 1903 in het 

Nederlandse Meerssen. Hier wordt door de Zusters van de HH. Harten een 

bewaarschool geopend. Verder worden er kostdames in huis genomen. 

Daarnaast wassen en herstellen de zusters liturgische gewaden. Ook beginnen ze 

met een hostiebakkerij. In 1905 stichten de zusters in Zevenbergen een tweede 

communiteit. Dit was dus Huize Sancta Clara waarover dit artikel gaat. Hier 

vonden min of meer dezelfde activiteiten plaats, maar de school was een lagere 

school. 

In het begin van de 20ste eeuw ontwikkelt de mannelijke tak zich snel tot een 

internationale organisatie, maar de vrouwelijke congregatie is veel 

conservatiever en volgt trouw paus Pius X, die alle modernisering afzweert. 

Tussen 1903 en 1940 wordt er door de Zusters van de HH. Harten in Nederland 

vastgehouden aan de Franse taal en de oorspronkelijke kloostertradities. Dit leidt 

ertoe dat het aantal Nederlandse intredingen laag blijft in vergelijking met 

andere zustercongregaties en dat terwijl een van de doelen van de huizen in 

Nederland was om zusters te werven voor de zusterhuizen van de congregatie in 

de missiegebieden. Uit onderstaande rapportage van de zusters blijkt dan ook 

dat deze uitgangspunten genoeg problemen opleveren. 

Hieronder de letterlijke vertaling uit het Frans van het rapport van 1914 van de 

moeder overste. Deze tekst maakte waarschijnlijk deel uit van een completer 

niet beschikbaar rapport, met ongetwijfeld meer financiële gegevens en details 

over de meisjes die er op school zaten.  

(Begin vertaling) 

Rapport voor het Generaal Kapittel van de orde van het 

Huis in Zevenbergen. (met dank aan Dion Broeders voor vertaling) 

Opgemaakt vanuit de aantekeningen van moeder Marie Camille 

Voor het Hoofdstuk “Algemeen” van het rapport van 1914. 

1. PERSONEEL 

In 1909 bestond het Huis in Zevenbergen uit 11 koorzusters en 5 lekenzusters. 

In 1914 waren er 8 koorzusters en 6 lekenzusters. Een Nederlandse zuster en 2 

Duitse Novices helpen bij het werk.  
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In deze periode van 5 jaar 

zijn er 7 zusters vertrokken, 

waarvan er 5 naar andere 

huizen zijn gestuurd. 2 

zieke zusters zijn 

teruggeroepen naar het 

moederhuis omdat wij ze 

hier niet de zorg konden 

geven die ze nodig hadden. 

6 nieuwe zusters zijn aan 

ons Huis toegewezen om de 

vertrekkende zusters te vervangen. Er waren in deze periode geen sterfgevallen.  

2. DE KLOOSTERREGELS  

De Aanbidding (redactie: in principe moest er in deze orde continu worden 

gebeden) vindt alle dagen plaats gedurende de dag van 6:00 uur tot 20:30 uur. 

Hoewel de zusters het zoveel mogelijk proberen, wordt er ’s nachts maar twee 

keer per week gebeden en wordt dat soms zelfs niet tot de ochtend volgehouden. 

In onze kleine gemeenschap moeten bovendien enkele zusters om 

gezondheidsredenen hiervan worden vrijgesteld.  

De Nachtelijk Getijden worden alleen regelmatig gebeden om 4 uur. De Spirituele 

Lezing heeft altijd plaats om 2 uur en wordt gewoonlijk bijgewoond door alle 

zusters op twee na, die voor de kinderen zorgen. Die van 10 uur vindt minder 

regelmatig plaats en duurt maar een kwartier. Slechts 2 of 3 zusters kunnen er 

aan deelnemen. 

De Stilte wordt redelijk in acht genomen, hoewel het met de Religieuze Stilte 

beter zou kunnen.  

Het Ochtendgebed en het Avondgebed kennen veel afwezigen, vooral 4 of 5 

zusters die om reële redenen moeten worden vrijgesteld. (Redactie: zo staat 

het er letterlijk. Kennelijk wilde men in de rapportage naar het moederhuis niet 

in detail gaan) 

De gezondheid is in het algemeen zwak en omdat de zusters belast zijn met 

allerlei werkzaamheden, kunnen zij eigenlijk nooit de soberheid in acht nemen 

die door de Kloosterregels wordt voorgeschreven. Een of twee zusters volgen de 

regels van nuchterheid en zelfs niet altijd. Weinigen gaan nuchter naar de 

eucharistieviering. Ongeveer de helft van de zusters eet ’s avonds vlees. Alle 

zusters dragen wol, op een na, die linnen hemden draagt. 3 zusters slapen uit 

noodzaak op een matras. 

3. NAASTENLIEFDE  

Alle zusters hebben in het algemeen respect voor gezag, de gehoorzaamheid die 

zij betrachten is normaalgesproken snel en onderdanig. Onder elkaar zijn de 

zusters gewoonlijk aardig en dienstbaar. Zij hebben goede moed en tonen 

familiegeest. Omdat we met zo weinig zijn, voelen zij vooral de noodzaak om 
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aardig te zijn en zich zo te gedragen dat de vrede en de goede verstandhouding 

behouden blijft. 

De Armoede wordt redelijk in acht genomen en de Directieven, die elke week 

worden gelezen, stimuleren in de zusters het verlangen om goed te doen door 

ons allen te herinneren aan de (Klooster)regels en aan de praktijk van de 

religieuze deugden. 

De enige reizen die zijn ondernomen waren uit noodzaak of hielden verband met 

het nemen of geven van lessen. De zusters gaan nooit naar buiten, behalve de 

leraressen van het pensionaat, die een keer per week met de kinderen gaan 

wandelen.  

4. NOVICIAAT, POSTULAAT  

Geen nieuws. 

5. WERKEN  

De problemen, waarmee het pensionaat vanaf 

de stichting van het Huis heeft gekampt, zijn 

er nog steeds. Hoewel de gemoedstoestand 

van de kinderen erop vooruit is gegaan, neemt 

hun aantal niet toe. Het waren er 5 in 1909 en 

het zijn er nog steeds 5 in 1914. De nieuwe en 

vertrekkende kinderen houden elkaar ieder 

jaar in evenwicht. 

De hoge kosten van het pension zijn de grote 

en belangrijkste reden van het gebrek aan 

leerlingen. Na een advertentie voor het 

pensionaat in een grote katholieke Nederlandse 

krant, hebben we recentelijk veel aanvragen 

ontvangen. Uit deze aanvragen is echter geen 

enkele aanmelding voortgekomen, ongetwijfeld 

om dezelfde reden, namelijk te hoge 

pensionkosten. 

Chambrettes (slaapkamertjes) 
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Kinderen komen alleen bij ons via kennissen en via aanbevelingen van ouders, 

die hun kinderen bij ons 

hebben gehad. Ze zijn 

allemaal tevreden over de 

goede zorgen die wij hebben 

geboden. Ze zeggen dat 

steeds weer tegen ons en 

doen er ook alles aan wat ze 

kunnen om ons nieuwe 

leerlingen te bezorgen. 

We betreuren het dat we geen 

gratis lessen, geen patronaat 

en geen andere goede werken 

kunnen organiseren. Behalve 

dat onze pogingen 

gesaboteerd zouden worden door de wantrouwende Nederlandse zusters, hebben 

wij ook geen enkele zuster die voldoende Nederlands spreekt en tegelijk over de 

vereiste capaciteiten beschikt om aan dergelijke werken leiding te geven. Dat is 

werkelijk jammer, want er zou voldoende goed werk te doen zijn onder de armen 

en voor de werkende klasse in dit land. 

6. AALMOEZENIER 

Vanaf de stichting van ons Huis hebben we steeds dezelfde aalmoezenier gehad, 

namelijk de eerwaarde pater Cerile Mérian, oud missionaris. Sinds drie jaar is hij 

als biechtvader voor de zusters vervangen door de eerste kapelaan van de 

parochie. Omdat hij geen Nederlands spreekt kan hij de catechisatie bij de 

kinderen niet doen. Daarvoor komen de twee kapelaans van de parochie iedere 

week om de beurt naar ons huis en ook om biecht te horen van de kinderen in 

het pensionaat. Zij hebben zich altijd heel welwillend getoond voor ons Huis, 

toegewijd zelfs als het nodig was. 

Een enkele keer is de bisschop van ’s Hertogenbosch naar Zevenbergen gekomen 

om het vormsel toe te dienen, maar hij is heel oud en legt geen bezoeken af bij 

de kloostergemeenschappen. 

Onze Zeer Eerwaarde Vader is een keer naar Nederland gekomen, maar zonder 

ons te bezoeken. Kort daarvoor dachten we bezoek van onze Zeer Eerwaarde 

Moeder te ontvangen, die altijd een straal van geluk is geweest voor onze 

meisjes. (Redactie: blijkbaar is zij ook niet gekomen)  

7. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN  

Als belangrijkste werkzaamheden hebben we kosten gehad aan het dak van het 

Huis en aan het vergroten van de binnenplaats, die vanaf het begin slechts 

voorlopig was ingericht. We hebben een kleine stal kunnen maken voor een koe 

en de andere dieren op de binnenplaats meer ruimte kunnen geven. Deze 

laatsten, varkens, kippen, eenden en geiten en vooral de overvloed aan melk van 
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onze Nederlandse koe leveren een reële bijdrage aan ons Huis. De tuin levert ons 

ook alle groenten en fruit. 

Sinds ongeveer een jaar sturen onze Eerwaarde Paters van Grave ons hun 

kerklinnen om te wassen en verstellen. Vanuit de omgeving geeft men ons soms 

wat werk zoals het repareren van dameshoeden en kant, van lokale kleding en 

van borduurwerk. Het geven van enkele privélessen in schilderen, tekenen en 

muziek helpt ook een beetje. Toch zijn deze inkomsten, samen met de 

opbrengsten van ons kleine aantal leerlingen onvoldoende om alle kosten van het 

Huis te dekken. 

Wij moeten ook vaak een beroep doen op de grote en onuitputtelijke goedheid 

van onze Zeer Eerwaarde Moeder, die wij zeer erkentelijk zijn dat zij zo 

vrijgevige en moederlijk haar Nederlandse “beujannines” te hulp komt.   

(Einde vertaling) 

De zusters hadden het dus niet gemakkelijk. Slechts 5 meisjes was natuurlijk 

niet genoeg om het hoofd boven water te houden. Door vast te houden aan de 

Franse taal en tradities plaatsten de zusters zich ook buiten de gemeenschap en 

werden slecht matig geaccepteerd, gedoogd is misschien een beter woord in dit 

verband. Frans was toen nog wel een beetje de taal van de rijken en daardoor 

waren er altijd wel gegoede families die de kosten van een dergelijk klein Frans 

pensionaat wilden opbrengen. Een reclame folder over het leven van de 

stichtster van de vrouwentak, die in Zevenbergen werd gemaakt in 1905 en 

advertenties in de Katholieke Illustratie leverden geen of nauwelijks nieuwe 

leerlingen op. 

Een van de doelen van dit soort vestigingen was nochtans het werven van 

nieuwe zusters voor de missie. Men hoopte dat kinderen na de opleiding als 

zuster bij de orde bleven en later uitgezonden konden worden. Door zich te 

richten op de beter gesitueerden konden deze vestigingen worden bekostigd en 

als de meisjes bij de orde bleven, volgde er meestal een gift van de familie. In 

Zevenbergen wilde dat blijkbaar niet lukken.  

De zusters vonden het blijkbaar moeilijk om zich aan alle kloosterregels te 

houden onder de omstandigheden. Hun gezondheid was zwak, waarschijnlijk als 

gevolg van de armoede. De “altijd durende aanbidding”, een van de pijlers van 

de orde, kon niet worden volgehouden. 

Opmerkelijk is dat er blijkbaar rivaliteit was tussen de congregaties onderling. De 

andere Nederlandse zusters worden min of meer beschuldigd van sabotage. Dat 

moeten de Zusters van de Sociëteit van JMJ (Jezus, Maria en Jozef) geweest zijn, 

die zich bezig hielden met bejaardenzorg, zorg voor de ongeneeslijk zieken en 

met kraamzorg, maar ook met onderwijs aan meisjes, concurrenten dus.  

Het huis Zevenbergen werd binnen en buiten de orde ook niet erg hoog 

aangeslagen. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de “Vader” van de broeders 

van de HH Harten bij een bezoek aan Nederland niet de moeite nam om langs te 

komen in Zevenbergen. Ook de “Moeder” van de zusters kwam niet op bezoek, 
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maar ondersteunde het huis in Zevenbergen wel financieel. De pastoor van toen 

was wel actief bij de zusters JMJ, maar hij liet de zuster van de HH Harten aan 

zijn kapelaans over. 

Die pastoor in 1914 zal Arnoldus Jansen geweest 

zijn die van 1879 tot hij in 1916 op 80 jarige leeftijd 

overleed, in Zevenbergen werkzaam was. Hij was 

dus al heel oud. Het rapport spreekt over twee 

kapelaans, die om de beurt kwamen, maar 

Zevenbergen kreeg officieel pas in 1929 een tweede 

kapelaan en toen was het internaat al opgeheven. 

Het lijkt er overigens op dat de kapelaans enige tijd 

tegelijk waren aangesteld in de parochie. Overigens 

spreekt moeder overste in haar rapport van 

vicarissen (vicaire in het Frans), maar ze kan 

eigenlijk alleen kapelaans bedoeld hebben omdat ze 

de biecht afnamen.  

Pastoor Jansen had de gewoonte om de gebeurtenissen in de parochie op rijm op 

te schrijven. In het verleden zijn deze op rijm gezette “memoires” al eens in 

“Oud Nieuws” verschenen. Over de zusters zei hij het volgende: 

20-09-1905 

Vier Franschen zusters zijn vandaag 

Ter villa aangekomen 

Moog ruim nu op haar woon en werk 

Des Hemels zegen stroomen. 

13-12-1905,  

Fransche zusters, meest uit Meersen, 

Onlangs hier gearriveerd, 

Hebben nu haar Fransche Rector, 

Die op “Loevestein” logeert. 

Heden is de heilige Kruisweg 

In haar bidhuis opgericht; 

En ze hoorden ook aanbidding, 

Volgens haren roep en plicht. 

En nu maken zij ook alles 

Voor een Fransche Kostschool klaar. 

Mogen zij voorspoedig slagen! 

Gode Zegen zij met haar! 

 

Tot 1911 was Frederik M. Willaert kapelaan in Zevenbergen en daarna Petrus 

A.A. Thijssen. In de annalen is niets te vinden over hun bemoeienis met het 

internaat. 

Het volgende verhaal van mevrouw Goverde-Assmann laat zien dat het zo’n 10 

jaar later al wat beter ging. Toen waren er al 20 in plaats van 5 kostdames 

Arnoldus Jansen 
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(pensionaires) en er is sprake van een Nederlandse juf. Uit dit verhaal blijkt dat 

de meisjes het beter naar hun zin hadden dan de zusters. 

(Begin citaat) 

Mijn tijd op het pensionaat St. Claire te Zevenbergen van 

1921-1923. 
Er waren ± 18 á 20 zusters en ongeveer 20 pensionaires. Zusters voor de 

huishouding en madams voor het onderwijs. Er was ook een rector en die 

woonde in het voormalige koetshuis, hij heette Cyril Marianne. De overste heette 

Mère Nicolaida, zij is in Zevenbergen gestorven en begraven, zij kwam uit 

Zwitserland. Zij werd opgevolgd door Mère Jeanne Elisabet Thalot. 

 

Zittend rechts de latere mevrouw Goverde-Assmann 

Om half negen begonnen de Hollandse lessen, door een Nederlandse Juffr., Dina 

Bakker uit Hillegom. Zij had haar opleiding genoten op de kweekschool in 

Oudenbosch. Er was ook een Duitse onderwijzeres, Juffr. Maria Leeker. Om 

twaalf uur was het diner en bestond uit soep, aardappelen, vlees en groenten en 

een toetje na. ’s-Avonds bij het souper hetzelfde maar zonder vlees. Dan hadden 

we recreatie tot 2 uur. De zusters speelde leuk met ons mee, voortdurend moest 

je Frans spreken. Als je er 3 maanden was moest je ermee beginnen. Ik had op 

de lagere school al een jaar Franse les gehad in de avondschool. Sprak je 

Hollands dan kreeg je een vlaggetje opgestoken, de laatste moest een dubbeltje 

betalen. ’s-Avonds van half 7 tot 8 uur was het gezamenlijke studie. 
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Processie in de tuin 

Schijnbaar hadden ze het niet zo breed en kregen dikwijls ondersteuning van 

Dhr. Piet van Boxel, die woonde aan de Noordhaven met zijn zuster Anneke. 

Twee andere zusters woonden daarnaast en dreven een kruidenierswinkel, ze 

noemden hem “l’homme de sucre” (redactie: letterlijk man van (de) suiker, 

geen suikeroom want dat is l’homme d’or in het Frans). Van dit alles konden we 

op school niets merken. Het eten was smakelijk en uitgebreid. Ze kweekten zelf 

groenten en fruit. In de tuin moesten we bij vochtig weer overschoenen dragen. 

Bij regen of slecht weer speelden we in de recreatiezaal waar een piano stond en 

mochten ook dansen. Naast die zaal kon je tekenen, schilderen, kantklossen 

koperdrijfwerk en allerlei handwerken. Door de week mochten we allerlei kleren 

dragen, zondags in de winter zwarte japon, des zomers wit piqué bloesje met 

zwarte plooirok. Met hoge feestdagen waren we gesluierd die we konden huren. 

Met de processie in de tuin droegen we die ook. 

 

Internaatmeisjes op het balkon van Villa Waterloo 

Eens per jaar was het kermis en moest je entree betalen. Ook werd er een 

toneeluitvoering gegeven, alles in het Frans. In de spreekkamer stond ook een 

piano, ze gaven aan mensen uit de buurt les in piano, fijne handwerken, frivolité, 

schilderen, koperdrijfwerk en tekenen. Als we met vakantie gingen kregen we 
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allemaal een kus en ook als we terugkeerden. We hadden met Pasen en Kerstmis 

drie weken en de grote vakantie duurde 2 maanden. Als er ouders met vakantie 

gingen konden ze de kinderen bij de zusters onderbrengen.  

Ik ben er zelf graag geweest en heb er gezellige jaren doorgebracht. Verschil 

werd er niet gemaakt. Het waren allemaal kinderen van rijke ouders. 

J. Goverde- Assmann 

(Einde citaat) 

Het blijkt dus dat het pensionaat tussen 1914 en 1923 redelijk uit zijn isolement 

is gekomen, al hadden de meisjes waarschijnlijk nauwelijks een idee van wat 

zich achter de schermen afspeelde. Cultuur speelde een grote rol in de opleiding 

en ook een (klein) deel van de bevolking van Zevenbergen profiteerde daarvan 

mee. Ook was er een Nederlandse lerares. 

Piet van Boxel in het verhaal is Pieter Johannes van Boxel die samenwoonde met 

zijn zus Anna Cornelia van Boxel (Anneke) aan de Noordhaven (wijk A, nummer 

509). Zij zijn beide ongehuwd gebleven. 

Het graf van Mère Nicolaida, die in Zevenbergen is gestorven en begraven, is 

niet gevonden. De Immanuelparochie heeft in haar archieven ook niets 

teruggevonden. Het graf zal dus lange tijd geleden zijn geruimd.  

Maar blijkbaar konden de zusters het niet bolwerken. In 1924 werd het 

pensionaat gesloten. De directe aanleiding voor de sluiting is niet bekend, maar 

het zal een combinatie van factoren zijn geweest. De laatste moeder overste 

heette Jeanne Taboy. De gemeente Zevenbergen betrok het pand in 1924. De 

villa, de stal, de remise, het erf en de tuin zijn door de zusters verkocht aan de 

gemeente voor 22.500 gulden (€ 10.000). De kapel werd de raadszaal. 

De congregatie bestaat overigens nog steeds. De Broeders begonnen na de 

eerste wereldoorlog te hervormen, maar tot 1940 houdt de congregatie van de 

zusters vast aan haar uitgangspunten uit de 19de eeuw en aan de centrale 

aansturing vanuit Frankrijk. Pas in 1954 worden de oude kloosterregels verlaten 

en worden bijvoorbeeld de koorzusters en lekenzusters gelijkgeschakeld. Daarna 

krijgt de Nederlandse tak meer zelfstandigheid en wordt de organisatie 

gemoderniseerd. Na de oorlog treden ongeveer 45 Nederlandse meisjes in, het 

laatste in 1962. 

Bronnen: 

 Rapport van de zusters  

 de herinneringen van mevrouw Goverde-Assmann 

 BN De Stem 

 http://www.erfgoedkloosterleven.nl/ 

 http://www.ssccpicpus.fr/ 
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