
 

 
 

 
 

 

 
Hoofdstuk 1 

Op het Withof 
 

Vanaf 1956 woonde ik in de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur. Vanuit 
Prinsenbeek verhuisde ik als zesjarig jongetje naar dit nieuwe huis. Mijn vader 

had werk in het dorp dat toen nog gewoon Etten heette en een gemeente 

vormde met Leur, onder de naam Etten en Leur. Ik groeide er op, leerde en 
speelde, en werd groter. In onze straat werd de Heilig Hartkerk gebouwd, wat 

ik als kind heel indrukwekkend vond. Een paar jaar geleden is hij weer 
afgebroken, samen met alle herinneringen die ik eraan had, als bezoeker ,en 

ook als misdienaar. Je had jongens uit de buurt die misdienaar waren bij het 
klooster en die vertelden verhalen van samen de voeten wassen op witte  

donderdag en nog meer van dat soort dingen. Het klooster zei me toen nog 
niet zoveel. Ik kon het zien als ik in mijn slaapkamer stond en behalve de 

Bisschopsmolen ook dat klooster zag. Ik heb veel jaren later vanuit datzelfde 
raam ook nog café Platdak in de nacht zien afbranden. Het was het stamcafé 

waar we tijdens bepaalde lessen graag heen gingen om te biljarten en er een 
pintje te pakken. Maar dat was in die tijd nog niet. 

Het klooster was voor mij een vreemde verzameling gebouwen die groot maar 
toch ook wel een beetje sprookjesachtig op me overkwam. Een soort Efteling 

gebouw, maar ook die term kende ik nog niet toen ik zes jaar oud was. Daar 

was ik toen nog nooit geweest. 
Het klooster ging pas voor me open toen mijn moeder er een baantje kreeg. 

Ze werd er de boodschappenjuffrouw. Dat betekende dat ze er in de ochtend 



een briefje moest gaan halen met de kleine boodschappen die gehaald 

moesten worden. Je moet niet vergeten dat de zusters nog niet echt naar 
buiten mochten, dus alle kleine dingen liepen toen via mijn moeder. Ze moest 

bijvoorbeeld medicijnen ophalen bij de apotheekhoudende huisarts voor een 
zieke binnen de muren van het gebouw. Ze moest naar het postkantoor om 

postzegels te kopen, naar de schoenmaker om een paar schoenen voor een 
zuster te laten repareren, of naar de drogist om een flesje wonderolie. En als 

ze alle boodschappen had gedaan, bracht ze alles weer terug naar het klooster 
en ging ze hetzelfde doen voor het Mariahof, waar de ernstig zieke zusters 

woonden. Een leuke baan en af en toe mocht ik met mijn moeder mee. Door 
de grote poort naar binnen en dan wachten in het portierskamertje of in de 

grote kamer. Verder dan de deur met SLOT erop kwam ik nooit. Wat me als 
kind erg opviel was de aparte geur die er binnen de kloostermuren hing en het 

feit dat je de zusters nauwelijks hoorde aankomen. Of dat nu aan mijn oren lag 
of aan de manier van lopen van de dames, is mij nooit duidelijk geworden. Ik 

vond het indrukwekkend en bijna sacraal daarbinnen, al kende ik dat woord 

toen nog niet. Vaak kreeg ik een snoepje van een zuster. Ik kan geen namen 
noemen, want die wist ik in die tijd als kind nog niet. De enige twee nonnen 

die ik kende waren zuster Amata en zuster Amadeus die ik op de kleuterschool 
in Prinsenbeek had gehad. En ze hadden voor mij allemaal diezelfde geur bij 

zich. Ik vond dat de ene wel wat kleiner was dan de andere, maar voor mij 
leken ze allemaal op elkaar. Het was voor mij als kind uit een normaal gezin 

wel een hele nieuwe wereld die ik daar leerde kennen. 
Ik ging ook voor het eerst in 1956 naar de grote school, die net gebouwd was 

in de Banakkerstraat. Evenals de kerk werd de school genoemd naar het Heilig 
Hart. Om er vanuit huis te komen, moesten we over de Kerkwerve lopen. Die 

was toen pas nieuw, en het viel me wel op dat er elke morgen veel meisjes 
langs liepen die allemaal  uit dat klooster kwamen en die op weg waren naar 

de ULO of de MULO. Als simpele dorpsjongen was het gezellig om een stukje 
met die meiden op te lopen in dezelfde richting. Natuurlijk waren ze ouder en 

groter dan ik, maar al snel had ik in de gaten dat ze ook wel leuk waren. In 

een klooster wonen en leuk zijn was voor mij toen nog een vreemde 
combinatie. Nu wil het toeval dat er in en om ons nieuwe huis veel muizen 

zaten die mijn pa met een muizenklem probeerde te vangen en vaak lukte het 
dan ook. Soms nam ik er een mee naar die meiden op weg naar hun ULO, om 

hen een beetje te laten schrikken en dat bleek een succes. Ik heb zelfs twee 
keer een muizenlijkje voor een dubbeltje verkocht aan een van die meisjes van 

het internaat. Ik was er al snel achtergekomen dat het zo heette binnen die 
kloostermuren was en dat voor mij nieuwe woord was voor mij  toen nog te 

moeilijk, dus dat werd gewoon de kostschool. Soms vroeg een van de meisjes 
wel eens of ik voor een dubbeltje kauwgum of andere lekkere dingen wilde 

halen, en dat deed  ik dan bij de Vivo winkel die vlakbij was. Maar ja, als 
jongen van de lagere school had je nog geen kapsones en toen ik veel later op 

de middelbare school bij de dansles ergens in het dorp een meisje leerde 
kennen van binnen de kloostermuren, werd de situatie heel anders. Door haar 

kwam ik te weten wat er allemaal nog meer speelde binnen die muren, en toen 

er zelfs een wat inniger band ontstond, werden ook de verhalen heftiger. Van 
echte liefde is er nooit echt sprake geweest, maar dat wisten we toen nog niet. 

In 1967 heb ik mijn HBS diploma behaald en besloot toen in te stromen in de 



tweede leerkring van de Kweekschool in Etten. Niet vanwege het meisje uit het 

internaat dat ik kende van de dansles, zoals sommigen dachten, maar omdat 
ik onderwijzer wilde worden. Het eerste halfjaar was niet gemakkelijk voor me. 

Ik moest heel wat inhalen van muziek, moest nog leren blokfluiten, moest alle 
biologie-aantekeningen nog overnemen en moest vreselijk wennen aan de 

zusters. Niet gek als je weet dat ik kwam van een HBS in Oudenbosch waar de 
broeders het voor het zeggen hadden. Pas decennia later kwam aan het licht 

wat voor vreemde zaken zij allemaal hebben uitgehaald met hun leerlingen, en 
dan voornamelijk ook met de internen. Hoewel ik er zelf nooit last heb gehad, 

hoorden we daar wel eens verhalen van internen, of zagen we dingen die echt 
niet normaal genoemd kunnen worden. De kweekschool  't Withof werd voor 

mij een ervaring die me sterker heeft gemaakt en die een wereld voor me deed 
opengaan, en dan bedoel ik zowel binnen als buiten de muren. Ik heb er veel 

geleerd, en ook veel afgeleerd. Ik weet dat het contact met de meisjes van de 
kostschool, zoals de internen ergens in mijn achterhoofd toen nog steeds 

heetten, juist in die tijd uitgroeiden tot vriendschappen voor het leven, iets wat 

tijdens de komende reünie ook weer zal blijken. 
 

De organisatie van deze reünie heeft mij gevraagd even in de archieven te 
duiken van deze bijzondere kweekschool, maar vooral van het internaat. Ik 

heb dat met plezier gedaan. In een aantal afleveringen ga ik op zoek naar de 
geschiedenis ervan in de hoop dat het geschiedkundig besef bij ons zal 

groeien. We hebben een unieke tijd gehad, maar was dat altijd zo ?  We zullen 
het de komende weken zien. Veel leesplezier ! 

 
Korte schets van wat je te wachten staat 

 
Hoofdstuk 1 was een inleiding. Het tweede hoofdstuk zal gaan over de 

geschiedenis van de Rooms Katholieke pensionaten in het algemeen in 
Nederland en Vlaanderen, terwijl het derde hoofdstuk gewijd zal worden aan 

de geschiedenis van het pensionaat in Etten. Ik gebruik de plaatsnaam Etten, 

omdat de naam Etten-Leur pas later in beeld kwam. In hoofdstuk 4 volgt het 
verhaal van de laatste periode van het internaat en een verslag van een 

gesprek dat we hadden met zuster Monique over de geschiedenis en het 
verleden van de kostschool. Zij weet nog veel te vertellen over de historie, ook 

uit persoonlijke interesse. En dan vanaf het vijfde hoofdstuk zijn jullie aan de 
beurt. We zitten met smacht te wachten op jullie persoonlijke verhalen over 

jullie verblijf binnen de kostschoolmuren van Withof. Wij als externen kenden 
jullie alleen vanuit de klassesituatie en dat was toch een andere wereld dan die 

waar jullie de meeste tijd doorbrachten. 
Teksten kunnen vanaf nu worden doorgestuurd, waarna ze ongecensureerd 

zullen worden geplaatst. Het gaat er dus om welke van jouw ervaringen je wil 
delen met je oud-klasgenoten. Inzendingen van jullie kant zijn, ook anoniem,  

van harte welkom tot 1 oktober bij 
 

adgelens@casema.nl 

Ook ingescande foto's vanuit het internaat zijn van harte welkom !!!! 
 

 

mailto:adgelens@casema.nl


Dank alvast voor je moeite.                          Jacques Nagelkerke 

 
     

 
Hoofdstuk 2 

Korte geschiedenis van de pensionaten in Nederland en België 
 

Al in 1946 schreef Sis Heijster, een bekend katholiek psychologe-pedagoge, de 
volgende woorden: “.......Het grote aantal meisjesinternaten, die doorgaans 

alle behoorlijk bezet zijn, laat trouwens wel zien, dat een kostschoolopvoeding 
voor meisjes geen uitzondering is....” En toch is er in het algemeen vrij weinig 

bekend over het leven op de kostscholen. 
Toch zijn er in verschillende opvoedkundige en culturele tijdschriften met enige 

regelmaat artikelen verschenen met daarin verslagen van hoe het daar was. 
Een paar voorbeelden: 

 

-M.Smits-Jansen : 'Na de oorlog was het meisjespensionaat net een 
gevangenis'(De Volkskrant, 2 mei 1987) 

-Ineke Jungschläger: 'Het is oorlog met mezelf', interview met Bertien van 
Manen over haar kostschooltijd in de jaren vijftig (De Volkskrant, 7 maart 

1987) 
-Ingrid Kluvers: 'Geen strafkampen, integendeel zelfs, de verdwijnende 

internaten' (Elsevier, 26 februari 1972) 
-Wim Kok: 'Inzicht in historische betekenis van internaten gaat 

verloren'( Brabantia, cultureel maandblad jaargang 37, nr. 4, 1988) 
 

Uit deze titels blijkt al de diversiteit van de meningen over de kostschool. 
 

Deze titels en nog veel andere vond ik in de literatuuropgave van het boek  
van Marieke Hilhorst, 'Bij de zusters op kostschool', geschiedenis van het 

dagelijks leven van meisjes op Rooms Katholieke pensionaten in Nederland en 

Vlaanderen' , uitgeverij A.W. Bruna, Utrecht 1989). Dit boek heb ik gebruikt als 
handvat voor dit hoofdstuk. 

 
 

 
De geschiedenis van pensionaten gaat terug tot de middeleeuwen. Meisjes van 

goeden huize werden soms wel naar een klooster gestuurd om er van de 
religieuzen een goede opvoeding te krijgen. Sommigen traden daarna in het 

klooster en anderen keerden na die tijd terug in de wereld. Hoewel na de 
Hervorming van ongeveer 1600, het katholiek onderwijs in de Noordelijke 

Nederlanden verboden werd, bleven toch veel kloosterzusters onderwijs geven 
aan meisjes, soms min of meer verborgen. Aan het begin van de negentiende 

eeuw werd onder invloed van de Franse overheersing in 1814 een nieuwe 
grondwet ingevoerd waarin was vastgelegd dat de Nederlands-Hervormde Kerk 

formeel niet langer de staatsgodsdienst was en het katholicisme niet langer 

een 'afwijkende religie'. Kloosters en katholiek onderwijs werden weer 
toegestaan, maar in de praktijk bleef er toch nog wel tegenstand bestaan 

tegen deze emancipatie. 



Vanaf deze negentiende eeuw ontstonden er in Nederland en België 

vrouwelijke religieuze congregaties die zich gingen toeleggen op het geven van 
onderwijs aan meisjes. De zusters wilden hun kloosterleven combineren met 

dienstverlenende taken in de maatschappij. Oorspronkelijk waren vrouwelijke 
religieuzen door de kerk verplicht levenslang binnen de kloostermuren te 

blijven ('het slot onderhouden') maar vanaf 1917 volgde een erkenning door 
de kerk van de congregatie-zusters als 'echte' religieuzen , waardoor ze 

'actieve religieuzen' werden. Toch werd de slotregel van het klooster meestal 
gehandhaafd waardoor de zusters het gebouw niet hoefden te verlaten en 

binnen de muren van hun klooster de pensionaten konden stichten. 
 

Op pensionaten konden in de eerste helft van de twintigste eeuw verschillende 
opleidingen worden gevolgd. In het begin van de eeuw was nog vaak sprake 

van 'Franse school' . In Nederland waren de opleidingen vaak op het gebied 
van huishoudelijk onderwijs, terwijl later er uitbreidingen volgden tot 

Middelbaar Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), en ook de Normaalschool of 

Kweekschool. Hogere onderwijsniveaus zoals de Middelbare Meisjes School 
(MMS) en Gymnasium en Lyceum kwamen minder voor, omdat deze 

opleidingen niet genoeg aandacht zouden schenken aan de 'vrouwelijke' 
ontwikkeling. 

De normaalschool of kweekschool nam onder de pensionaten een speciale 
plaats in. Behalve statussymbool was dit ook een speciale beroepsopleiding 

voor meisjes, die de mogelijkheid bood om de meisjes later zelf hun eigen geld 
te laten verdienen. Meisjes konden al vanaf hun twaalfde jaar naar de 

'voorbereidende klassen' van de kweekschool, maar op sommige internaten 
konden leerlingen al vanaf tiende of elfde jaar terecht om er de laatste twee 

jaar van het lager onderwijs te volgen. Slechts enkele instituten namen 
kinderen op vanaf de eerste klas van de lagere school. 

 
Hoe het nu was om als meisje in een kloosterpensionaat opgevoed te worden, 

staat beschreven in het door mij genoemde en geraadpleegde boek. Met name 

worden ervaringen beschreven hoe het was om in een dergelijk pensionaat te 
leven. Hoe was de opvoeding, hoe zag het dagelijks leven eruit ? Hoe was de 

omgang met de meisjes en met andere zusters ? Wat voor waarden hechten 
jullie zelf achteraf aan jullie kostschooltijd ? Dat is leuk om eens te lezen. Het 

hoeven zeker geen privé-achtige verhalen te zijn, maar wel je eigen indrukken 
van die tijd. En die verhalen gaan niet elders gepubliceerd worden, maar 

blijven binnen het kleine kringetje van je medestudenten. Om je een beetje 
wat suggesties te geven, noem ik de hoofdstukken uit het door mij 

gehanteerde boek. Je hoeft dit schema niet te volgen, maar het biedt wel een 
indicatie voor suggesties. 

 
-Een geïsoleerde opvoeding (met buiten de poort, heimwee en uitbreken, 

censuur) 
-Een streng en gedisciplineerd leven (met eigen bezittingen, braafheid, een 

vrouwelijke opleiding, welopgevoede jongejuffrouwen, slaapzalen, 

reglementen, de zusters) 
-Heer, geef mij alstublieft geen roeping ! (naar de kerk, de katholieke zuil, 

Mariakinderen, naar het klooster?, goed katholieke gezinnen) 



-Deugd en zonde (katholieke deugden, zonde, jongens, verboden goed, 

gemengd dansen en ondergrondse gangen, gekleed in bad) 
-Leven in een groep (subgroepjes, verdeel en heers, groepssfeer, privacy) 

-Niet met zijn tweeën, daar loopt de duivel tussen ( tegenwerking, bijzondere 
vriendschappen, de mazen van het net, ruimdenkendheid) 

-En daarna ? (reünies en oude vriendschappen, terugkijken op toen, het einde 
van het pensionaat) 

 
 

Graag zien we jullie reacties binnenkomen voor 1 oktober op genoemd 
mailadres. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

Hoofdstuk 3 
 

Bij de zusters in Etten 
 

Etten was in 1820 een simpele plattelandsgemeente. Alleen de oude dorpskern 
had nog iets van haar oude glorie bewaard. De hervormde kerk, de Zwaan en 

nog een paar woningen hadden enige uitstraling. Het godsdienstig, zedelijk en 
cultureel peil was laag. Boer en burger leefden in een soort doffe 

onverschilligheid , mede door achterstelling en onderdrukking van alle uitingen 
van het geloof. De zusters kwamen hier dus in 1820 in een plaats waar de 

bevolking weinig belangstelling voor godsdienst had, en onbeschaafd en 

onontwikkeld was. Er was alleen een openbare lagere school waar meester 
Koopmans, een goed katholiek, onderwijs gaf aan meisjes en jongens. Rond 

1830 waren enkele jongens zelfs bij hem intern. 
 

De eerste zusters in Etten trokken in in een oud, vervallen, bijna 
onbewoonbaar kasteeltje, dat onder de naam “Huize Adama” echter veel meer 

glorie had gekend toen jonkheer Reinier Pybes d'Adama er als schout woonde 
zo rond 1673. Helemaal bewaterd, en met fraaie dreven en tuinen. Na in de 

loop der tijd allerlei bewoners te hebben gekend, werd het in 1807 gekocht 
door een boer, Adriaan Boot, die het weer verhuurde aan een andere boer. 

Ruimten werden gebruikt als stal en er werden geen reparaties meer aan 
gedaan. Het moet toen een tamelijk vervallen indruk hebben gemaakt. 

Vanwege de lage prijs van drieduizend en driehonderd Hollandse guldens werd 
het door de congregatie in Dongen gekocht. Er was wel een gecompliceerde 

financiële constructie bedacht om het te betalen. Adriaan Boot kreeg in elk 

geval tweeduizend euro en en een jaar later het restant van de koopsom. 
Er waren toen al plannen om in Etten een pensionaat te beginnen, en dan met 

name een kostschool voor kinderen uit de 'Boeren- en Burgerstand' waar 
volstrekt geen Frans geleerd mocht worden. Dit om concurrentie met het 

pensionaat van dezelfde orde in Dongen tegen te gaan. Toch bleef er met dat 
tehuis een innige band bestaan, in ieder geval op papier. Via allerlei bepalingen 

werd dat vastgelegd en zoveel mogelijk gerespecteerd. Van de 20 religieuzen 
die toen in Dongen woonden, wilden er maar liefst 12 naar Etten gaan. Maar 

voordat de gebouwen bewoond konden worden, moest er, zeker ook omdat 
men er ook een pensionaat wilde beginnen, heel wat herstelwerk worden 

verricht, met name aan de daken. Uiteindelijk werd besloten om op 19 maart 
1820, de feestdag van St.Jozef, naar Etten te verhuizen. Behalve de 

verbouwingen, moest het gebouw ook voor katholieken toegankelijk worden 
gemaakt. De laatste bewoners waren protestanten en het moest dus door 

pastoor Oomen officieel worden ingezegend. Bezem, dweil en poetsdoek 

moesten de lokatie nog geschikter maken. Door allerlei omstandigheden 
geschiedde de eigenlijke verhuizing pas op 4 mei 1820. Met een boerenkar 

kwam men vanuit Dongen. Pakken met beddengoed, een simpele uitzet voor 



iedereen, boeken en nog wat hoognodig gerief. Soeur Emanuel, de novicen 

soeur Angeline en soeur Joanna. Verder de postulante Jans Gooyaarts. Soeur 
Marie Joseph van Jesus werd de eerste overste van het klooster. 

Al de dag na de verhuizing zou het pensionaat geopend worden. De eerste 
kostleerlingen waren Joanna Bastiaansen en Elisabeth van Dun en die kwamen 

al de dag na de verhuizing ! 
 

 
Het pensionaat kon beginnen want het eerste geld was in de kas gekomen. 

Voor de twee meisje werd 44,10 gulden ontvangen voor drie maanden kost- en 
wasgeld, betaald tot en met 4 augustus. Soeur Bernarda maakte met haar 

helpsters alles blinkend schoon en op 15 mei 1820 volgde weer een inzegening 
van alles en de installatie van nieuwe zusters. Daarna kon het gewone leven 

beginnen. Naast alle beslommeringen rondom onderhoud, keuken en het werk 
in huis en tuin, waaronder het planten van '600 boonstaken en 100 ertrijzen' 

vroeg ook de onderwijskundige taak van de orde veel aandacht. 

Soeur Angeline kreeg als postulante de leiding als de 'eerste meesteres van de 
kostschool'. Ze gaf als onderwijzeres les in het 'spellen en lezen der Hollandse 

taal met de grondregels, sierlijk schrijven, in de rekenkunde en brievenstijl.' 
Zij was echter ziekelijk, ze had de tering, en in 1828 overleed zij. Het aanzien 

van de lessen en van het pensionaat steeg wel, en nog kort voor haar dood in 
1828, resulteerde het in de oprichting van een 'armschool.' Overigens gaf 

soeur Emmanuel les in 'vrouwelijke handwerken.' Ze leerde de meisjes de 
wollen- en linnennaad, stoppen, mazen, breien, borduren en zelfs kantklossen, 

herstellen en knopen. 
 

Toch stagneerde de groei van het pensionaat. De eerste jaren waren echt 
zwaar. Dit vanwege het gebrek aan inkomsten maar ook door allerlei 

'tegenstrijd en ontmoedigingen' , zoals het genoteerd staat in de annalen van 
de zusters. Pas in 1830 komt er weer enig perspectief. Het wordt door 

diezelfde zuster omschreven als 'Gods zegen'. Toch waren er na de eerste twee 

leerlingen in 1820 nog 9 bijgekomen en in 1821 zat men op een totaal van 20 
leerlingen. Het waren inderdaad kinderen uit de boeren- en burgerstand, 

behalve Cecilia Bosmans, die dochter was van de dokter uit Ginneken, en 
Angelina Maas, een nichtje van de dokter uit Oudenbosch. Langzaam steeg het 

aantal leerlingen tot 30 , waarvan er enkele zelfs afkomstig waren uit 
Maastricht, Amsterdam en Brussel. Ondanks de oorspronkelijke opzet werd nu 

ook Frans, aardrijkskunde en geschiedenis gedoceerd. Het kostgeld rond 1830 
bedroeg 12 gulden per maand. Voor een jaar werd 150 gulden gerekend, zeker 

niet laag voor die tijd. 
Mère Joseph zag wel dat het voor soeur Angeline, ook gezien haar ziekte, 

allemaal te veel werd, en besloot zelf op veertigjarige leeftijd in 1822 haar 
onderwijsakte te behalen, zodat zij een goede steun kon zijn. 

Het resultaat na de eerste twaalf jaren was: twaalf geprofeste religieuzen, een 
katholieke meisjeskostschool met 40 pensionairen, een katholieke 'armschool' 

voor dorpskinderen, een zeer goed naam als opvoedingsgesticht en 

onderwijsinrichting, een goed bewoonbaar huis en bovendien nog 
bouwplannen. 

 



Er waren ook forse tegenslagen bij de leerlingen. Door gebrek aan goede 

gezondheidszorg overleden een 20-jarig meisje uit Oud Gastel , een weesje 
van 14 jaar uit Oldemarkt en een 13 jarig weesje uit Oss. Dit zorgde ook voor 

onrust bij ouders die er hun kinderen hadden ondergebracht. Uit schrik en 
vrees voor besmetting bleven er van de 30 pensionairen maar 5 over.  In 1829 

was de 'beproeving ten top gestegen' , maar er kwam een ommekeer. Er 
kwamen nieuwe zusters die zich ook gingen inzetten voor de plaatselijke 

'armschool' en door het goede opvoedingswerk van de zusters waren er na een 
paar jaar weer 40 pensionairen. Twaalf geprofeste religieuzen, een katholieke 

meisjeskostschool met 40 pensionairen, een armschool en een goede naam 
gaven aanleiding tot grote plannen. De tuinen van Huize Adama werden 

opgeknapt, en het huis moest worden uitgebreid omdat het te klein werd. Er 
moest een geheel nieuw pensionaat worden gebouwd, een vleugel die 

verbonden was met het oude gebouw. 
 

Eind 1834 werd de “Regter voorvleugel” in gebruik genomen. De meisjes 

kregen een keurige refter die uitkeek op de tuin. Vlak voor de refter-ramen lag 
een aardige vijver. Naast de refter lag een flinke leszaal en op de eerste 

verdieping een ruime en lichte slaapzaal. 
 

De zusters hadden in de loop der jaren het aantal plaatsen waar ze werkzaam 
waren, gestaag uitgebreid. Voor elke uitbreiding werd een constructie gezocht 

waarin de nieuwe tehuizen zelfstandig konden bestaan, maar er bleef toch ook 
een stevige band met het klooster in Etten. Niet alle 'vestigingen' kenden 

dezelfde constructie, maar van klooster tot klooster werd dit steeds bekeken, 
wat niet altijd volgens de meest gemakkelijke weg tot stand kwam. Zo 

kwamen er kloosters met scholen van de orde in Roosendaal, Bergen op Zoom, 
Oudenbosch, Prinsenbeek, Princenhage, Ulvenhout, Vlissingen (wat niet lang 

duurde overigens), Standdaarbuiten, Wagenberg, Udenhout, Sprundel, 
Delfshaven en andere plaatsen.   

 

 
 

Hoewel de kostschool in verband met de gemaakte afspraken met de 
congregatie in Dongen, een Hollandse kostschool moest blijven, werd er na 

een tijdje toch wel Frans onderwezen. Toen er geen gevaar meer bestond dat 
het Franse Pensionaat in Dongen niet verder beschadigd zou worden, kon in 

1854 de 'Kostschool 't Withof' omgezet worden in een Frans pensionaat of 
“Pensionnat Français'. Dit werkte door in alle benamingen. De meesteressen 

werden 'maîtresses'  en de 'jongejuffrouwen' heetten voortaan 'demoiselles'. 
Omdat de leerlingen verplicht waren Frans te spreken (een dag Hollands was 

een feest!) kreeg alles waarin het leven zich afspeelde een Franse aanduiding. 
De eetzalen, die tot dan refter werden genoemd, werden de 'réfrectoires'. De 

leerlingen sliepen niet meer op slaapzalen of 'dormters'  maar op 'dortoirs'. De 
speelplaats werd 'cour' en als de 'demoiselles'  om de vierkante moestuin 

wandelden, liepen ze langs het 'carré'. Die tuin werd door het Hollandse 

'processie- of dennenlaantje' in tweeen gedeeld. De duur van de recreatie 
bepaalde of er een groot of een klein 'carré' gemaakt mocht worden. En ook 

werd de naam veranderd. Niet meer het 'Sint Jozefgesticht' maar voortaan 



werd het 'Institut Saint Joseph'. Pas rond 1920 verdween het Frans geleidelijk 

al bleven bepaalde namen zoals de 'cour' bestaan. Wel bleef het Frans 
herkenbaar in de nieuwe naam 'Instituut St. Joseph'. 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Vanaf het begin af hadden de zusters, volgens hun eigen annalen, geleerd om 
'bijzonder veel werk te maken van de opvoeding der kinderen.' Zo hadden ze 

onder meer besloten de kinderen geen lange gebeden en langdurige 
godsdienstige oefeningen te laten doen, omdat 'het kind hierdoor te zwaar 

belast zou worden.' Wel moest het godsdienstig leven positief zijn, het goede 
moest steeds gedaan worden zodat het 'kwade' achterwege zou blijven. Of, 

zoals de zusters zelf schreven: 'De jongheid moet men pakken, zonder dat zij 
het zelve bemerkt.' 

Kleine zaken zijn altijd leuk om te lezen. Zo staat ergens beschreven, zonder 
vermelding van jaartal overigens, dat mijnheer en mevrouw Drabbe uit Delft 

hun dochter Maria  op een mooie lentedag  naar Etten brachten. Eerst met de 

trekschuit van Delft naar Breda, en daarna per 'gerij' naar 't Withof. De reis 
duurde drie dagen, wat dus betekende dat ze daarom een hele week van huis 

waren. Geen wonder dat Maria pas na drie jaar in het instituut weer voor de 
eerste keer naar huis mocht. Vakanties bestonden er nog niet en zeer zelden 

werd een 'vrije dag' toegestaan. 
 

In 1857 werd in Nederland de nieuwe schoolwet van kracht. Alle scholen 
werden gelijkgesteld, op papier dan, want in de praktijk kwam het vaak voor 

dat juist de neutrale scholen zoveel mogelijk te bevoorrechten met mooie 
gebouwen, goede leermiddelen en weinig of laag schoolgeld, iets wat de 

zusters een aanslag vonden op hun plannen om zoveel mogelijk scholen te 
stichten. De onderwijzersopleiding mocht volgens de nieuwe wet alleen 

geschieden door hoofden van scholen, hetgeen voor Etten betekende dat zij 
met zusters en met meisjes-kandidaten naar het examen moest in 's-

Hertogenbosch, Middelburg of Maastricht.  Vanaf ongeveer 1850 werd ook 

Engels in het pensionaat onderwezen. 
 

 
 

Een jaarlijks terugkerend evenement in het pensionaat was de 'distribution des 
prix' . Er werden talrijke prijzen uitgedeeld voor godsdienstkennis, gedrag, vlijt 

en vorderingen. De winnaressen kregen behalve een prijs ook een erekroon. 
Het hele feest was in het Frans en na afloop gingen de meisjes met hun 

schatten, hun prijzen dus,  naar huis. Voor het eerst was er in de maand 
augustus een vakantie van een paar weken. De ouders werden overigens via 

de post elke maand een 'Bulletin mensuel', een maandkaart waarop het aantal 
punten stond wat hun dochtertje die maand had gehaald voor 'conduite 

religieuse, conduite disciplinaire, politesse et maintien, économie et ordre, 
application à l'étude et aux leçons.' Naar dat puntental werd ook elke maand 

het predikaat 'exemplaire, 1e classe, 2e classe of 3e classe toegekend. 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Rond 1860 werd bepaald dat de meisjes van het pensionaat 3 of 4 maal per 
jaar bezoek mochten ontvangen. 'In ziekte of ongesteldheid zouden ze met de 

meeste zorg behandeld worden' en er werd vastgelegd dat de ouders of 
voogden tijdig verwittigd zouden worden als hun dochters ziek waren. Het 

kostgeld werd verhoogd tot 160 gulden, maar pianolessen en lessen in 
Hoogduits en Engels moesten extra betaald worden. Uit de lijst van 

benodigdheden voor de meisjes kun je opmaken dat er sprake was van een 
soort modernisering. Geen stoof, geen vuurketeltje , geen tinnen borden meer, 

maar een zilveren lepel en vork, een kapdoos, een koffer en een linnen zak 
voor gebruikt linnengoed. Ook de kleding werd verplicht gesteld: een blauw 

stoffen kleedje voor de feestdagen, een zwart stoffen kleedje voor de 

zondagen, een zwart manteltje en een wit strooien hoedje. 
Het aantal pensionnaires nam toe en uit lijsten blijken er rond 1870 ook 

meisjes uit St. Nazaire, Parijs, Londen, Turnhout en uit Semarang te verblijven. 
Voor de zusters was dat een extra pluspunt om te melden in hun brochures. 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

In al die jaren gebeurde er niet zoveel. Er werd gezocht naar uitbreidingen en 
samenwerkingsverbanden, de rol van de rector werd enigszins ingeperkt, en de 

zusters werden geleidelijk aan steeds meer uitgezonden naar de missielanden 
om daar vooral godvruchtig en menselijk werk te verrichten. Het leven ging 

verder zijn gang, met inachtneming van de regels van de Congregatie die ook 
nogal eens veranderden. Retraites werden ingevoerd en de zorg voor het 

onderwijs in alle steden en dorpen waar de zusters werkten, nam toe.  Toen de 
leerplicht in 1900 werd ingevoerd, konden de zusters met vreugde constateren 

dat de scholen waar zij werkzaam waren, al grotendeels kosteloos door alle 
dorpskinderen werden bezocht. 

 
Het vreemde is dat je in de geschiedschrijving van de “Geschiedenis der 

Penitenten Recollectinen van Etten”  weinig terugvindt over het pensionaat in 

de periode tussen 1890 en 1914. Toen in dat laatstgenoemde jaar 'De Grote 
Oorlog' uitbrak, werden militairen en vluchtelingen in het klooster 

ondergebracht. Op 19 september 1914 kwam zelfs Koningin Wilhelmina op 
bezoek. 

 
 

De Eerste Wereldoorlog bracht behalve vluchtelingen en gewonden al meteen 
vijfentwintig Belgische meisjes als pensionaires naar Etten. Ook het aantal 

Nederlandse internen nam toe. In 1914 waren er 175 leerlingen en in 1918 
was het aantal opgelopen naar 224. Er moest een beetje gewoekerd worden 

met de plaatsen binnen het gebouw, want nieuwbouw was nog niet aan de 
orde. Het bleef ook bij dromen over het bouwen van een nieuwe Kweekschool.  

In 1911 waren de eerste zusters geslaagd voor fröbel-onderwijzeres en vanaf 
1912 waren er ook interne kantooropleidingen. Vanaf 1913 kwamen er 

examens in handwerken, akte k, gymnastiek, akte j, en examen in 

godsdienstleer. In 1915 werd aan het internaat een MULO school verbonden. 
 

In de grondwet die in 1921 in werking trad, werden alle vormen van onderwijs 
voor de wet  financieel gelijkgesteld.  Die nieuwe onderwijssubsidies waren 

zeer welkom bij de zusters en bij kerkbesturen. Daardoor werd het 
onderwijzersberoep voor veel jonge katholieken direct aantrekkelijker. Het 

aantal leerlingen voor de kweekschool nam toe. Vanaf die tijd kwamen er 
gesprekken over de bouw van een kweekschool en vergroting van het 

pensionaat, ook nog met een huishoudschool uit te breiden.   
Het eeuwfeest van het klooster werd in 1920 gevierd. Een onderdeel ervan was 

een reünie waarvoor 450 oud-pensionnaires kwamen opdagen. 
Na alle feestelijkheden werd een begin genaakt met de uitvoering van de grote 

bouwplannen. Op 3 juni 1921 werd een wit marmeren gedenksteen geplaatst 
in de hal van de nieuwe kweekschool, en in 1922 kwam de bouw gereed. 

 

Zoals hierboven gemeld stond de onderwijzersopleiding in het centrum van de 
belangstelling. Als vooropleiding was een driejarige HBS- of ULO opleiding 

vereist. De kweekschool zou drie jaar theoretische en twee jaar praktisch-



pedagogische opleiding geven. Er werd juist in die periode veel veranderd aan 

de opleiding. Zo werd er geëxperimenteerd met een vierjarige opleiding tot 
hulponderwijzer voor de drie laagste klassen van de lagere school , en ook 

waren er plannen om het hoofdakte examen te laten vervallen. Er werd voor 
verschillende experimenten een overgangstermijn afgesproken die zou 

eindigen op 31 december 1935. De zusters zagen al die veranderingen 
richtingen een 'nieuwe kweekschool' als een bedreiging. 

Vanaf 1923 mocht de school zelf eindexamens afnemen en men hoefde 
hiervoor niet meer naar Den Bosch. In juli 1924 deden de eerste twintig 

kwekelingen examen in uniform, een eenvoudige zwarte jurk. De dames 
hadden zelf voor hun examen mooie zijden jurken gekocht, maar de zusters 

beslisten dat het in uniform moest gebeuren. De kweekschool en het internaat 
groeiden gestaag door, zonder verder veel toestanden. 

 
Veel aandacht van de zusters ging uit naar de missie en naar de zorg in de 

wijken. Vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de toestand anders.  

Het werd een moeilijke tijd en vanaf 10 januari 1944 werden het Moederhuis, 
noviciaat, internaat met kweekschool, huishoudschool, ULO, lager onderwijs en 

externaat, door de toenmalige burgemeester op bevel van hogerhand opgeëist, 
en voor van dat jaar moesten alle gebouwen ontruimd worden. Heel het dorp 

kwam in de weer om de zusters te helpen bij het inpakken en bergen van de 
inboedel van de gebouwen. De interne leerlingen werden naar huis gestuurd 

totdat elders onderdak gevonden zou zijn. De zusters werden onder de 
verschillende huizen verdeeld. 

Toch kwam al op 3 april 1944 onverwacht het bericht dat het hele Withof weer 
was vrijgegeven en langzaam naderden de dagen van de bevrijding. Er werden 

nog wel evacués en oorlogsslachtoffers in de gebouwen ondergebracht, die 
door een eigen staf en personeel werden verzorgd. Pas in de loop van 1947 

was de oude kloostersituatie met alle afdelingen, ook kweekschool en 
internaat, weer in de oude vorm terug. 

 

In 1947 begonnen de zusters aan het schrijven van hun geschiedenis Ze 
stelden onder meer een enquête in ter verkrijging van gegevens over hun 

eigen werkzaamheden in de afgelopen tientallen jaren. Het is leuk om met een 
paar citaten de mening van oud kostschoolgangers weer te geven. 

 
Een oud-pensionaire uit 1904-1905 schreef letterlijk: 

 
“Ik kan dat mogelijk niet geheel zuiver beoordelen. Voor kleine misgrepen 

werd ik geweldig gestraft, bv. Werd ik 's morgens bij het laatste evangelie uit 
de kapel gehaald en in een klein kamertje opgesloten. Zo iets vond ik vals. 

Dan ging ik zingen of gedichten opzeggen. Ik vermaakte me toch wel. Dan 
kreeg ik weer 500 strafregels, maar dat was niet erg. Mijn vriendinnen hielpen 

me hierbij. Soms pakte het me wel eens zo, dat ik die lieve zusters toebeet: 
mijn kinderen komen hier nooit op kostschool. 't Was soms vermakelijk. 

Tenminste achteraf bezien. Toch later ondervond ik nog veel 

vriendschapsbetuigingen van oud-meesteressen.” 
 

Een 'huismoeder met 5 kinderen', die van 1914-1919 hier verbleef, schreef: 



“De opvoedingsmethode was degelijk, miste misschien iets van soepelheid , 

die rekening houdt met de plotse transitie tussen het veilig geborgen leven 
binnen Withof's  muren en de lang niet effen bestaansvormen daarbuiten 

(daarbij denk ik vooral aan de meisjes die later op kantoren enzovoorts terecht 
komen). Nu meen ik dat voor die leeftijd aangepaste en geleide lectuur 'n 

bredere kijk op 't leven geven zou en bij vele meisjes uit de gegoede boeren- 
en middenstand 'n zekere engheid van geest en zelfoverschatting, haar eigen, 

wegnemen zou”. 
 

Een onderwijzeres die ten tijde van de enquête veertig jaar was, schrijft: 
“Van een positieve opvoedingsmethode die de meisjes iets meegaf voor het 

leven, was geen sprake. Je werd er ondergedompeld in een kloostersfeer.” 
 

Weer een andere schrijft: “Als kind vond je veel dingen onzin natuurlijk, maar 
naarmate je ouder werd, en vooral nu denk ik er zo over: ze maakten ons flink 

en royaal, zonder enige flauwigheid of sentimentaliteit. We gingen met veel 

moed en flink de wereld in.” 
 

En nog een laatste reactie: “De opvoedingsmethode was te klein voor je latere 
leven in de wereld. Toen ik op de kweek was, vond ik het helemaal overdreven. 

Nu denk ik over sommige maatregelen wel anders, maar ik ben het er toch 
niet helemaal mee eens.” 

 
Let wel, dit waren meningen die uit door de zusters gehouden enquête kort 

voor 1950 zijn verkregen. Tijden veranderen en geschiedenis staat nooit stil. 
Ook bleek dat de zusters niet altijd de respons kregen die ze verwacht hadden 

en dat er  bovendien een groot deel niet reageerde, of meldden dat ze al met 
zestien jaar het internaat hadden verlaten, of niet toestonden dat privé 

gegevens in een enquête terecht zouden komen. Eigenlijk was het voor de 
zusters een teleurstellend resultaat. Ook is het zo, en dat moeten we niet 

vergeten, dat het hier pensionnaires betrof die al lang geleden op het internaat 

hadden gezeten. 
 

 
Hoofdstuk vier 

Het einde nadert..... 
 

Mede door de invloed van het Tweede Vaticaanse Concilie en door de besluiten 
tot afbouw veranderde er veel in het religieuze leven van de afgelopen halve 

eeuw. Voor de zusters is het samen te vatten met twee kernwoorden: zich 
terugtrekken en aanvaarden. Er werd van binnenuit naar de orde gekeken met 

een blik naar buiten. Deze periode was niet de meest gemakkelijke in de 
geschiedenis van de zusters. Ook het internaatswerk kwam ter discussie te 

staan. Eigenlijk werd in 1970 een eerste aanzet gegeven om tot een standpunt 
voor de toekomst van het internaat te komen. Voors en tegens werden 

afgewogen, waarbij vooral de vraag centraal stond of het 'huidige' systeem nog 

wel voldeed aan de eisen van de tijd. Ook was de vraag of er nog voldoende 
zusters waren om het werk voort te zetten, en of die zusters dan ook nog de 

mentaliteit van de jongeren konden verstaan. Zelfs de vraag over de noodzaak 



van internaten werd gesteld.  In veel plaatsen, tot aan Zeeuws Vlaanderen toe, 

waren voor iedereen onderwijs- en vervoersmogelijkheden. De discussie over 
het voortbestaan werd vooral intern gevoerd, waarbij voor het eerst in de 

geschiedenis ook het kostenplaatje werd meegenomen. Dat was voor veel 
zusters een totaal nieuwe factor, waarmee ze nooit eerder werden 

geconfronteerd. In 1971 wordt mede daarom het besluit tot opheffing nog 
even uitgesteld. Eerst moeten allerlei zaken goed in kaart worden gebracht. Er 

wordt een internaatscommissie opgericht en er worden enkele dames tot 
internaatsleidsters benoemd. In augustus 1971 gaat er in San Francesco een 

studiepension voor leerlingen van HavoV en de pedagogische Academie en ook 
een internaat voor de afstuderende Mavo-leerlingen van start. Mevrouw Miek 

Dorrestein kreeg de leiding over het studiepension. Zuster Berchmans Pals 
werd haar vaste assistente en later haar opvolgster. Zuster M. Liduine Buys 

kreeg de leiding over de interne Havo-leerlingen. 
 

In januari 1972 wordt er door een commissie een interimrapport opgesteld 

waarin het doel van het internaat als volgt wordt geformuleerd: 
 'Een zodanig studieklimaat scheppen dat de kinderen hun 

  studiemogelijkheden ten volle kunnen benutten. Aandacht voor een    
  leefklimaat waarin ieder kind zich, in overeenstemming met leeftijd en 

  opleiding, thuis kan voelen. Het terzijde staan van het kind in zijn 
  persoonlijke en sociale groei.' 

 
Duidelijk werd dat er hoge eisen gesteld moesten worden aan leidsters, 

woonomgeving en het systeem. In feite worden er geen knopen doorgehakt, 
behalve dan dat het 'internaat voor de zesde klassers' wordt afgebouwd. Het 

algehele voortbestaan moet verder bestudeerd worden. In de jaren na 1971 
blijft het onrustig. In 1974 wordt een helder, goed onderbouwd rapport 

gepresenteerd door zuster Monique Luykx en zuster M. Clemens van 
Pinksteren. Zij gingen in hun rapport uit van de ontwikkelingen die zich in de 

voorbije drie jaar hadden voorgedaan. Het aantrekken van lekenleidsters was 

niet eenvoudig gebleken. In die drie jaar waren er zestien leidsters benoemd, 
van wie er in januari 1974 nog slechts zes in functie waren.  De twee zusters 

komen tot een lijst met motieven die pleiten vóór handhaving . Die motieven 
liggen vooral op het vlak ethische en sociale gronden, zoals het belang van de 

Scholengemeenschap en het feit dat men niemand wil beschadigen. De 
redenen tot sluiten van het internaat zijn gegrond op de feitelijke situatie, van 

de harde werkelijkheid dus. En een gedeelte van de congregatie wil 
voortzetting van het in 1972 opgerichte Studiepension voor Havo-leerlingen en 

een pension voor  de studenten van de Pedagogische Academie. Maar dan 
komen de plannen van het bestuur in beeld. Zij willen San Francesco in 

aanmerking laten komen als toekomstig huis voor professionele 
bejaardenvoorziening. Hierdoor wordt duidelijk dat het internaat op den duur 

geen overlevingskansen. Als sluitingsdatum wordt genoemd 1 juli 1976. 
Het is een ingrijpend besluit dat om een zorgvuldige afronding vraagt, naar 

ouders, leerlingen, religieuzen en leken. 

 
In een nabeschouwing van het Bestuur van de Congregatie wordt gezegd: 

 



'Natuurlijk zijn er fouten gemaakt, maar we mogen ook met dankbaarheid 

constateren dat we voor talloze jonge mensen een leefklimaat hebben kunnen 
creëren waar plaats was voor geborgenheid en hartelijke vriendschap.” 

 
 

In 1980 begon in het kader van de verbouwing van het klooster de afbraak, 
waarbij ook de voormalige internaatsgebouwen tegen de vlakte gingen. 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
Dit was in het kort het verhaal van het pensionaat, het internaat, of de 

kostschool. Het is maar net welke naam je er zelf aan wilt geven. Het is toch 
wel een boeiend verhaal geworden, vooral ook omdat het de veranderende 

mentaliteit in de loop van de geschiedenis toont. Geschiedenis staat nooit stil 
en wordt altijd beïnvloed en geschreven door mensen. Het is voor ieder 

individueel om te bepalen of die geschiedenis voor jezelf een positief of een 
negatief verhaal is geworden. 

Tot slot gaan we nog even napraten met Zr. Monique. Zij was nauw betrokken 
bij de besluiten die er voor in de jaren zeventig, dus net nadat jullie Withof 

hadden verlaten, zijn genomen en die het einde hebben betekend voor het 
instituut waar je een groot deel van je leven hebt doorgebracht. Hieronder 

haar verhaal. 
Zij is de bron die nog veel informatie paraat heeft over die periode, en zij wil 

die informatie ook delen. Ze kan ons misschien meer vertellen over het feit 

waarom juist zoveel meisjes uit Zeeland naar Etten kwamen, over het leven in 
een sterk veranderende tijd in een internaat, en over gebruiken en gewoonten. 

Hieronder komt haar verhaal. 
 

 
Globaal kun  je zeggen dat er twee mogelijkheden zijn om in het meest 

recente verleden van Withof te zoeken. De eerste en misschien wel de beste 
manier is om in de archieven van Withof te gaan zoeken naar hoe het leven op 

het internaat verliep. En daarmee stuit je meteen al op een moeilijkheid. Al het 
religieuze erfgoed van de kloosters in Nederland, dus ook het archief van 

Withof, is tegenwoordig opgeborgen in de Nationale Erfgoedcollectie in Klooster 
St.Agatha bij Cuijk. Daar worden onder de meest ideale omstandigheden de 

stukken bewaard die eerst ook in Withof toegankelijk waren. Dat het een 
intensieve zoektocht zou worden om daar informatie uit te destilleren, moge 

duidelijk zijn. Een tweede, en in dit geval meer voor de hand liggende optie is 

in gesprek gaan met de zusters, tegenwoordig woonachtig in San Francesco, 
die nog kunnen en willen vertellen over het oude internaat. Omdat bijna alle 

zusters die direct betrokken waren bij de Kweekschool, inmiddels overleden 
zijn, kwam ik terecht bij zuster Monique Luykx. Zij was niet direct betrokken 

bij het internaat of bij de Kweekschool, maar als bestuurslid van de 
Congregatie nauw betrokken bij alle ontwikkelingen, en zeer goed op de 

hoogte van de meest recente geschiedenis. Zij was heel welwillend om voor 
mij antwoorden te zoeken op de vragen, die ik vooraf heb ingediend. Voor de 

beantwoording van deze vragen is deze zeer welwillende zuster in overleg 
gegaan met zuster Victima Klijn, jullie allemaal nog zeer bekend. De 

gezondheidstoestand van zuster Victima, die inmiddels 94 jaar oud is, is wat 
broos de laatste tijd, en zij lijdt onder meer aan ernstige vermoeidheden . Toch 

vond zij juist de energie om mijn vragen op papier te beantwoorden, en ze 
maakte er voor mij een verslag van bijna drie A4 tjes van. Zuster Monique 

vertelde mij in alle vertrouwen dat zij het heel leuk had gevonden om dit te 

mogen doen. Zij kon helaas door haar zwakheid niet aanwezig zijn bij het 
gesprek dat ik op 12 september met zuster Monique heb gevoerd. Het werd 

overigens voor beiden een erg prettig gesprek waarin redelijk veel informatie 



naar boven is gekomen. Zuster Monique vertelde me dat zuster Victima heel 

enthousiast was over de vragen en zij zette zich meteen aan het werk met het 
beantwoorden ervan. Volgens zuster Monique genoot ze ervan, alsof ze er 

weer helemaal in zat. 
 

Ik wil hieronder mijn vragen weergeven, met daaronder de exacte antwoorden 
die zuster Victima erop heeft gegeven. Ik ben haar ontzettend dankbaar voor 

het vele werk dat zij voor ons heeft verricht. 
 

 
Vraag :De namen internaat, pensionaat en kostschool worden vaak klakkeloos 

door elkaar gebruikt. Is er een verschil tussen de begrippen ? 
 

Zuster Victima: Ik denk dat kostschool het juiste woord is. De verbinding 
tussen het 'in de kost zijn' en de school zit er helemaal in. Vanaf het begin, in 

mei 1820, zijn wij gestart met twee 'kostleerlingen' uit Prinsenbeek. Dus 

konden we de naam voeren van Kostschool 't Withof. We zijn 'kostschool' 
gebleven tot de jaren zeventig toen de scholen vanuit 't Withof zich naar elders 

verplaatsten. Dat was al gebeurd in 1957 toen er in Etten in De Streek een 
huishoudschool werd gebouwd en San Francesco een huisvesting voor de 

leerlingen daarvan werd. Het heette ook internaat San Francesco. Later 
gebeurde het toen het onderwijs zich verplaatste naar de Scholengemeenschap 

en de Ulo naar de vroegere basisschool. Vanaf die tijd spreken we van 
internaat. De Kweekschool is het langst kostschool gebleven, al gaven we 

daaraan die naam niet. Het woord internaat kwam vooral naar voren toen we 
ook externe leerlingen aannamen. Het internaat heette na verplaatsing naar 

elders ook studiepension. 
Pensionaat wordt ook gebruikt, aanvankelijk in het Frans. Maar dat woord 

geeft niet weer wat er in het woord 'kostschool' zit opgesloten. Instituut St. 
Joseph wijst meer op de stichting. Aanvankelijk functioneerden wij als 

rechtspersoonlijkheid onder de naam : 'Opvoedingsgesticht 't Withof', nu onder 

'Zusters Franciscanessen van Etten'. 
 

Vraag: Het internaat heeft een vrij lange geschiedenis. Na een wat moeizame 
aanloop groeide het aantal studenten gestaag. Hoe kwam dat ? Werd er door 

de Zusters aan werving gedaan, aan reclame, of werd er gewoon een goede 
naam opgebouwd ? 

 
Zuster Victima : We hebben nooit aan werving gedaan. Het was vaak een 

mond op mond reclame, of een traditie. Mijn moeder was hier al op kostschool 
geweest. Het ging in die jaren meer om algemene vorming. Vaak gingen 

leerlingen naar een kostschool omdat ze daar al kennissen hadden of een 
kloosterzuster kenden. Vaak is het ook zo dat de Congregatie op diverse 

plaatsen lagere scholen had en dan gingen de leerlingen van zo'n plaats naar 
het kostschool van die Congregatie. In West Brabant waren er diverse 

internaten voor meisjes en jongens: Oudenbosch, Huijbergen, Etten, Dongen, 

Moerdijk (voor WO II). 
 

 



Vraag: Toen ik op de Kweekschool zat, viel mij op dat er veel meisjes intern 

waren uit de provincie Zeeland. Hoe is dat te verklaren ? 
 

Zuster Victima: Diverse congregaties hadden ook scholen in Zeeuws 
Vlaanderen. Zoals wij in Lamswaarde en Kloosterzande. In Zeeuws Vlaanderen 

was er heel lang geen enkele voortgezette onderwijsmogelijkheid. Meisjes en 
jongens gingen dan om door te kunnen studeren naar een kostschool van de 

betreffende congregatie. Zo hadden wij voornamelijk leerlingen uit Oost 
Zeeuws Vlaanderen. 

 
Vraag: Was u zelf ook betrokken bij het internaat ? 

 
Zuster Victima: Ik was heel betrokken bij het internaat. Dat was zo bij vrijwel 

alle docenten van de diverse onderwijsrichtingen. Een enkele zuster was 
vrijgesteld voor het internaatswerk, maar het meest moest door de docenten 

gebeuren met assistentie van talloze zusters, die voor allerlei functies werden 

ingezet. Wij waren in principe 24 uur aan het internaat verbonden. Wij gaven 
les, serveerden aan tafel, surveilleerden in de studiezaal, waren in de recreatie 

bij de leerlingen, gingen met hen naar de slaapzalen en sliepen op hun 
slaapzalen, wekten hen 's morgens, gingen mee naar de kapel en aan tafel. 

Het was een voortdurend elkaar aflossen. Daarom konden de kostprijzen laag 
gehouden worden. Toen na de zeventiger jaren internaatsleiders moesten 

worden aangetrokken, werd het ook financieel gezien allemaal wat 
problematischer. 

 
Vraag: Wat was de reden dat er soms al meisjes intern woonden die net de 

lagere school in hun woonplaats hadden afgerond ? 
 

Zuster Victima:  Pas door de Leerplichtwet van 1969 werd de leerplicht van 
zes jaar (Leerplichtwet van 1900) verlengd naar negen en later tien jaar. 

Middelbaar onderwijs was niet verplicht, en was voor de meer gesitueerden. 

Doorstuderen was een luxe, een voorrecht. Wij als congregatie hadden een 
officiële Mulo en een onofficiële Huishoudschool. Wilde je doorstuderen, dan 

was de kostschool een kans. Het entree in een internaat was dus op je 
twaalfde levensjaar. Ik zelf kwam op kostschool op mijn twaalfde jaar. Een 

leerlinge zei me de eerste avond: ik ben hier al vier jaar. Ouders met drukke 
zaken en met een kinderrijk gezin stuurden hun kinderen nog eerder naar 

kostschool. We hadden daarom ook een eigen Lagere School binnen het 
internaat, vanaf de vierde klas. 

 
 

 
 

Vraag: In de loop der tijden is het karakter van het internaat sterk veranderd. 
Waren dat aanpassingen aan de tijd, of een natuurlijke ontwikkeling ? 

 

Zuster Victima: Voor iemand die de zestiger jaren niet heeft meegemaakt kan 
of mag eigenlijk niet oordelen over de zowel positieve als negatieve gevolgen 

van de omwenteling die er toen was. Denk aan de studentenrevolte in Parijs. 



Probeerde men na WOII de oude geest krampachtig te herstellen, in de 

zestiger jaren barstte die uit z'n voegen. Wij hadden het geluk dat rond die 
jaren er nieuwe mensen de leiding kregen en dat ons corps werd aangevuld 

door goede en bekwame docenten van buiten. De jaren tussen zestig en 
tachtig waren goede jaren, waarin veel mogelijk was en ook veel gebeurde.  

Je moest er gewoon anders gaan instaan. Een voorbeeld. Vroeger bepaalde ik 
voor mezelf het onderwijsprogramma. In 1967 werd me gevraagd om vooraf 

inzage van dat programma, zodat de studenten mee konden bepalen wat ze 
voorgeschoteld kregen. Wat deed ik: ik maakte mijn programma maar kleedde  

het wat ingewikkeld in. Daarmee beantwoordde ik aan hun vraag. De goede 
kant ervan is wel  dat het je dwingt om verantwoord met dingen om te gaan. 

Het speelde voornamelijk op de Sociale Akademies. 
 

Vraag: Zijn er moeilijke momenten geweest voor het internaat, bijvoorbeeld 
gedurende oorlogstijd of daarna ? 

 

Zuster Victima: In de oorlogstijd moesten de docenten wel voorzichtig zijn. Je 
wist nooit van welke richting iemand kon zijn. Ik was toen zelf leerling en had 

er minder last van, al moest je voor een vriendinnetje van een Duitse soldaat 
wel oppassen. Je wist maar nooit. 

 
Vraag: Is er nog veel contact met oud-studenten ? 

 
Zuster Victima: Er is door de jaren heen door de Kweekschoolzusters veel, 

heel veel contact geweest met oud-leerlingen. Ik heb nog contacten. Soms 
heel onverwacht weer opnieuw. 

 
 

Tot zover de antwoorden die door zuster Victima speciaal voor ons op papier 
zijn gezet. Uit haar opmerkingen blijkt een heldere en boeiende kijk op de 

situatie van toen en van nu. Wij zijn haar erg dankbaar voor het formuleren 

van haar visie met betrekking tot de kweekschool. 
 

Onder het genot van een heerlijk kopje koffie heb ik nog een uurtje nagepraat 
met zuster Monique Luijkx. We zitten in de vergaderkamer van San Francesco 

en kijken uit op een groen stuk weiland met bomen en veel kippen. Echt in de 
stijl van Sint Franciscus, die zou het ook geweldig hebben gevonden. 

 
Zuster Monique ziet zichzelf als een outsider voor wat betreft het dagelijks 

leven in het internaat. Ze overlegde over mijn vragen met zuster Victima en 
die leek meteen over haar inzinking heen, zo leuk had ze het gevonden om 

met de vragen bezig te zijn. 
 

Zuster Monique : Wij zijn eigenlijk pas beginnen te praten over een 
'internaat' toen er ook externen werden aangenomen. De kinderen die hier op 

de lagere school, waren, gingen dan naar de Jozefschool aan de overkant van 

de straat. Dat waren bijvoorbeeld kinderen uit de Biesbosch, die vanwege de 
toen nog aanwezige eb en vloed in dat gebied , niet altijd met regelmaat naar 

school konden gaan. Vaak kwamen die ook nog uit grote gezinnen. De meisjes 



kwamen dan hier, en de jongens gingen naar Oudenbosch of naar Huijbergen. 

Ook uit gezinnen waarvan de moeder ernstig ziek was, kwamen hier al meisjes 
op de lagere school. Onze nu  'honderdjarige' zuster Agnesia Vrolijk, kwam hier 

ook al als klein kind omdat haar moeder vroeg overleed. Dat was dan toch 
vaak een oplossing voor de vader die er alleen voor stond. De zusters van de 

Kweekschool werkten en baden, en waren veel bij de kinderen, zelfs slapen 
deden ze bij die kinderen. Ze waren altijd bij het internaat betrokken. Toen we 

dan ook in de jaren zeventig besloten tot de afbouw van het internaat, was dat 
voor ons , maar vooral voor de Kweekschoolzusters, erg moeilijk. Zij hadden te 

maken met grote meisjes waar je op een bijna volwassen manier mee om kon 
gaan , waar goede gesprekken mee gevoerd werden, en waarbij ze ook het 

gevoel hadden ze iets mee te kunnen geven voor het leven, en daarom was de 
Kweekschool voor de hele congregatie eigenlijk heel belangrijk. Goede 

onderwijzeressen 'afleveren', dat verbreidt zich. De cultuur en de hele 
instelling was heel belangrijk.  Dat er bij het doorgeven van die waarden en die 

kennis wel eens wat wrijving kon optreden, gebeurde ook wel eens. De 

Kweekschoolzusters hadden er het meeste moeite mee dat het tot een eind 
kwam. Er waren ook zusters in de buitenhuizen, we hadden er in Nederland 

ruim 30, maar die waren gericht op de scholen in hun woonomgeving en voor 
hen was de Kweekschool een beetje verder af. Als bestuurslid van de 

Congregatie kreeg ik samen met een andere zuster, zuster M. Clemens, de 
taak in 1972 een rapport te schrijven over het internaat, maar ik ben er verder 

nooit echt bij betrokken geweest. Ik heb er wel eens op de slaapzaal geslapen 
of zo, maar dan was ik de tweede, zoals dat heet, maar veel meer eigenlijk 

niet. Ik ben nooit in de eetzaal bij de kinderen geweest, dus ik had er weinig 
mee te maken. Namen ken ik wel, maar alleen omdat ik die bij de slaapzalen 

wel eens de namen op de slaapzalen zag. De meisjes die sliepen op de H.Hart 
dortoir hadden een deurtje, de anderen een gordijntje. De namen die zag je 

dan en die zeiden me wel iets. Vooral als je als nieuweling begint in die taak, 
ben je wel benieuwd om te zien wie er allemaal slapen. 

Een onderdeel van de afbouw was het studiepension dat van ongeveer 1971 

tot 1976 in het leven werd geroepen. Dat kwam mede omdat er steeds meer 
meisjes kwamen, waarvan de meesten vaker naar huis gingen, sommigen zelfs 

elk weekend. Dan is het meteen anders. Als ze hier in het weekend zijn, is het 
anders. Ze zijn met de hele club bij elkaar, gaan samen wandelen, doen 

spelletjes, die hebben een band. Je krijgt gewoon een andere sfeer, anders dan 
toen de hele club hier de hele week was. De gesloten sfeer was er toen niet 

meer. Omdat ze in het weekend naar huis gingen, kwam er bij de dames veel 
meer binnen van de buitenwereld. Zij pikten veel meer op. Het was eigenlijk 

voor ons, dus ook voor de zusters binnen de congregatie, wel fijn dat er meer 
openheid kwam. Wij mochten zelf ook meer op familiebezoek en dat is toch 

anders dan wanneer de familie bij jou op bezoek komt. Bij een bezoek van de 
familie hier, hoor je alleen de gezellige dingen, maar als je zelf naar je familie 

gaat, hoor je die dingen ook, maar zeker ook de dingen die moeilijk zijn. Als je  
thuiskomt, zit je weer veel meer in het gewone leven, en dat is voor de 

internen, maar zeker ook voor ons, heel goed geweest. Je zag dan veel meer 

dat het leven ook vallen en opstaan is. 
Ik was zelf als bestuurslid wel betrokken bij het internaat. Door bijvoorbeeld 

gesprekken met de leidsters. Ook toen er meer lekenleidsters waren, moest ik 



ook hun problemen kunnen aanhoren. Ik heb ook samen met hun meer 

gezamenlijke avondjes kunnen organiseren voor de sfeer. 
Dat merk je inderdaad ook in de contacten, en die zijn er vooral met de oud 

Kweekschool studenten en minder met hen die eerder vertrokken. We gingen 
in die tijd met jong volwassenen om, en zijn er verschillende die nog 

regelmatig komen, zeker bij zuster Victima.  Ze correspondeert en mailt ook 
nog met enkelen en af en toe komt er ineens een brief van iemand die jaren 

niets van zich heeft laten horen en die toch weer eens contact zoekt.  Een 
andere zuster die achteraf nog veel contacten heeft gehad, was zuster Jean 

Bosco. Zuster Maria Virgo heeft heel veel contacten gehad, maar zij was er ook 
het type naar natuurlijk. 

Het besluit dat wij onze oude gebouwen gingen verlaten, was ook niet 
gemakkelijk. We wilden graag ruimte creëren voor bejaarden. De verhuizing 

naar het nieuwe pand, was heel moeilijk. Steeds als er een zuster overlijdt, 
moet er nu ruimte gemaakt worden voor leken en zo wordt het steeds minder 

ons klooster. En toch is dit gebouw, met ook een eigen ingang, 'ons klooster' 

en zo zien en voelen we dat ook. Zuster Victima was heel intens bij alle 
veranderingen betrokken en ze heeft het moeilijk gehad. Zij was helemaal 

vergroeid met het oude Withof, omdat zij ook hier al vanaf haar twaalfde jaar 
woonde. 

In Zeeland had je weinig vormen van Katholiek onderwijs, terwijl ook de 
vormen van voortgezet onderwijs minder talrijk waren. De 

vervoersmogelijkheden waren toen ook minder. Om een grappig feit te 
noemen: bij ons vertrokken heel veel Havo-leerlingen toen de brommers 

kwamen. 
We hebben perioden gehad dat er in 't Withof 200 zusters waren en 400 

leerlingen. Vroeger waren de lessen ook allemaal in de kloostergebouwen. De 
sfeer werd er al anders toen er naar buiten naar schoollocaties moest worden 

gegaan. De Kweekschool was echt een prachtig gebouw met een schitterende 
hal. We hebben het erg jammer gevonden dat we dat gebouw nergens voor 

kwijt konden. We konden hem zelfs niet kwijt voor de symbolische prijs van 

één gulden. Er moest zoveel aan gebeuren. De hoogte van de lokalen, de 
hoogte van de ramen, waar kon je het eigenlijk voor gebruiken ? We hebben 

echt wel geprobeerd het gebouw in stand te houden, maar dat zat er niet in. 
Andere moeilijke momenten waren bijvoorbeeld de oorlogstijden. De gebouwen 

werden eerst in beslag genomen voor de Duitsers. Die zijn niet zo lang 
gebleven. De kinderen werden toen naar huis gestuurd, maar ze hebben wel 

gezorgd dat de Kweekschoolleerlingen zo snel mogelijk in de buitenhuizen 
werden opgevangen. In Breda was er bijvoorbeeld een opvang en ik dacht ook 

in Sprundel of Rijsbergen. Ze hebben de kans gehad om te kunnen blijven 
studeren. De hoogste klas toen heeft op het eind van de oorlog een diploma 

gekregen zonder examen te hebben gedaan. Er werd ook nog een gedeelte van 
de gebouwen gevorderd voor Zeeuwse mensen  toen op het einde van de 

oorlog Walcheren door de Duitsers onder water werd gezet. Op ons kerkhof 
liggen nog Zeeuwse mensen begraven die in die periode hier gestorven zijn. 

Het waren soms roerige tijden maar we hebben altijd geprobeerd er het beste 

van te maken. En we geloven dat het ons gelukt is.” 
 

De tijd voor de lunch werd aangekondigd dus het was ook tijd om mijn gesprek 



met zuster Monique te beëindigen. Het was een heel prettig gesprek geworden 

en ik was heel blij met het feit dat zuster Victima mijn vragen schriftelijk zo 
keurig en enthousiast had beantwoord. Terwijl ik mijn spullen weer inpak en 

mijn jas aantrek, lopen we langs de eetzaal. En tot mijn grote verrassing zie ik 
daar zuster Victima zitten. Ik heb toch maar even de kans gegrepen om haar 

ook persoonlijk te bedanken voor al het werk dat ze voor ons heeft verricht. Ik 
heb haar de hand geschud en haar bedankt voor het werk dat ze heeft gedaan. 

En eigenlijk bedoelde ik daarmee ook het werk dat ze in mijn periode voor mijn 
leven op de Kweekschool heeft gedaan. En ze vond het fijn om te horen en ik 

zag zelfs een stukje blijdschap in haar ogen. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

En jullie zijn nu aan de beurt................................. 
 

Het laatste deel, hoofdstuk vijf, is bedoeld voor jullie verhalen of foto's van 
jullie eigen periode op het internaat. Dat hoeven geen sterk getinte 

persoonlijke verhalen te zijn, maar het mogen best je eigen ervaringen en 
belevenissen zijn die je met je oud-klasgenoten wil delen. Je mag zelfs je eigen 

inzending anoniem insturen ! Die foto's en afbeeldingen kun je vanaf nu al 
sturen naar Ad Gelens, die voor plaatsing en verzorging zal zorg dragen. Zijn 

mailadres 

  
adgelens@casema.nl 

 
Veel plezier met het lezen en met het schrijven. Tot 10 november ! 

 
Jacques Nagelkerke 

jal.nagelkerke@kpnmail.nl 
 

Belangrijkste bronnen voor mijn verhaal : 
 

-Geschiedenis der Penitenten Recollectinen van Etten, door Sr. M. Annette P.R. 
  Uitgegeven in 1951 

 
-Ons vertrouwde Withof, terugblik, door de zusters uitgegeven in 1980 

 

–Bij de zusters op kostschool, door Marieke Hilhorst, uitgave Bruna BV Utrecht,     
  1989 

 

mailto:adgelens@casema.nl


-Jacques Nagelkerke, Huize Adama, Heemkundige Kring Jan uten Houte , 1984 

 
-Zr. Victima de Klijn, Ramen en deuren gingen open, Zusters Franciscanessen 

van Etten 2014 
 

-Verdere informatie uit eigen archief 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


