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Onderstaande foto van mijn vader Joop was voor mij aanleiding te zoeken waar deze foto was
gemaakt. Het blijkt dus voor de poort van het Pastoriaat St.Louis aan de toenmalige Lange
Burchtstraat te Nijmegen richting Kelfskesbos even voorbij het Stadhuis.

Ca. 1932 Rechts Joop Martens met zijn vriend Ben.

Links Huize St.Louis met de
Stevenstoren op de achtergrond.

Pensionaat Huize St.Louis tussen Lange Burchtstraat en Oude Stadsgracht
Huize St.Louis was een meisjes kleuter- en lagere school met een Katholieke grondslag. Nederland
kende in die tijd meerdere Saint Louis scholen, waarbij later ook bleek dat er sprake kon zijn van
kindermisbruik zoals in Amersfoort. In Nijmegen bevatte het een groot gebouw voor klassen, een
eigen kerkkapel en slaapzalen.

De zusters van de sociëteit van Jezus Maria Jozef, kortweg de zusters van JMJ, kwamen in 1829
naar Nijmegen om een lagere school op te richten op de Oude Varkensmarkt. Een eeuw later geven
de zusters nog steeds onderwijs op lagere-, huishoud- en middelbare scholen (Mariënbosch), een
feit dat uitgebreid gevierd werd. Hoofdlokatie van de zusters is het pensionaat Saint Louis waar in
de tuin de zusters samen met het huldigingscomité gefotografeerd zijn.
De school verhuisde later naar de Bijleveldsingel nabij het Julianapark. Daar was de lagere school
en de MULO waar de nonnen van JMJ de lessen verzorgde.
Mijn vrouw Delia Peters en haar jeugdvriendin Geerlia ten Hacken zaten daar op de MULO (19661970). Hierover hierna meer.

De voorzijde aan de Lange Burchtstraat.
Het achterste gebouw aan de voormalige Oude Stadsgracht.

Binnenspeelplaats St.Louis

1943 Na de Maria Omgang processie door Nijmegen,
hier in de achtertuin aan de Lange Burchtstraat.
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Bombardement op Nijmegen
Met het bombardement van 23 februari 1944 werd het gebouw vol getroffen. Een kleuterschool,
die deel uitmaakte van dit instituut, kreeg bij het bombardement een voltreffer: 22 kinderen en
acht zusters vonden de dood. Bron: o.a. Regionaal Archief Nijmegen en Noviomagus.nl.

Tussen de rokende puinhopen van Pensionaat Huize Saint-Louis, een zusterschool aan de Lange
Burchtstraat, zijn mensen op zoek naar slachtoffers.
Op de achtergrond ziet u de achterzijden van huizen aan de Lange Nieuwstraat en het hoge dak
van de stadhuisvleugel uit 1940-1942. De toren van de Sint-Dominicuskerk aan de Broerstraat
steekt hier nog net bovenuit. Bron: Foto Grijping.

Schoolgebouw St.Louis aan de voormalige Oude Stadsgracht.

De Sociëteit van JMJ Jezus, Maria, Jozef
De Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef is gesticht door de jezuïet Matthias Wolff, die sinds 1816 als
missionaris werkzaam was in Culemborg. Hij signaleerde een grote behoefte
aan katholiek onderwijs. Toen enkele jonge vrouwen hem te kennen gaven
religieuze te willen worden, vatte hij het plan op om een religieuze
gemeenschap te stichten.
Het oprichten van een klooster was in Nederland echter nog verboden, de
zogenaamde “uitstervingsbesluiten” van 1812 waren nog van kracht. Hij deed
vervolgens een beroep op de Zusters van O.L. Vrouw in Namen en zo kregen
tussen 1819 en 1821 acht jonge vrouwen gelegenheid om kennis te maken
met het religieuze leven bij de Soeurs de Notre Dame in Namen en Gent.
De katholieke Sociëteit van JMJ ontstaan in 1823.
In juni 1822 vestigden zich vijf religieuzen in Amersfoort die de "Pédagogie Chrétienne" vormden
met een klein pensionnaat, en met de bedoeling onderwijs te geven aan meisjes uit het volk, voor
wie in die tijd geen onderwijs was weggelegd. Hun inspiratiebron vormde de jezuïet Mathias Wolff
(1779-1857). Voorop stond het geven van onderwijs aan arme kinderen. Vanaf 1859 kwam daar
bejaarden- en gezondheidszorg bij. In 1897 waren er al 880 zusters. In dit jaar vertrok een groot
aantal zusters naar Nederlands-Indië. Later waren er ook activiteiten in India.
In 1962 werd de congregatie in drieën gesplitst, en werden de takken in Indonesië en India
verzelfstandigd. Er waren toen 1767 zusters in Nederland, 215 in Indonesië en 440 in India.
Na 1962 werden de onderwijs- en verpleegtaken overgenomen door niet-religieuzen, betaald door
de overheid. De zusters gingen zich wijden aan sociaal werk voor gastarbeiders, verslaafden en
daklozen. Momenteel (2015) zijn er nog 95 hoogbejaarde nonnen, en het uitsterven van de
Nederlandse congregatie is dichtbij gekomen. De buitenlandse ordeprovincies vertonen een
geleidelijke groei en zijn ook actief in Ghana en in Rome, waar ze vertegenwoordigd zijn bij het
Nederlands College in Rome.
Vestigingen zijn of waren onder meer Huize Theresia te Vught dat in 2008 werd verlaten,
Mariënburg te 's-Hertogenbosch en Klooster Mariënbosch te Nijmegen.
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De ontwikkelingen
Ondertussen werden in Nederland in alle voorzichtigheid verdere plannen
uitgewerkt. In 1823 verleende de kerkelijke overheid in Nederland op elf
summiere punten goedkeuring aan het Regelement van de zusters van de H. Maagd genaamd
Pédagogie Chrétienne. Tussen 1822 en 1824 keerden de zusters uit België terug. Ondertussen was
in Amersfoort een huis gehuurd, waarin de eerste communiteit begon met het geven van
onderwijs. In 1824 werden voor het eerst geloften afgelegd volgens de Regel van de Zusters van
O.L. Vrouw.
Contacten tussen pater Wolff en pastoor Van Hooff leidden in 1826 tot de
stichting van het eerste klooster van de Zusters van J.M.J. in Noord-Brabant,
in Engelen. In 1829 volgde Zevenbergen. Er volgden echter moeilijkheden van
allerlei aard, zoals het terugtreden van pater Wolff, de Belgische Opstand die
de onderlinge contacten bemoeilijkte, het zwakke bestuur van de algemene
overste en de verslapping van de religieuze geest. Dit leidde tot het uittreden
van de algemene overste.

De communiteiten van Engelen, Zevenbergen en Nijmegen gingen onder leiding van pater Wolff
gezamenlijk verder als “Zusters van de H. Maagd, Gezelschap van Jezus, Maria, Jozef”. ‘Engelen’
werd het moederhuis van deze nieuwe congregatie. De zusters in Amersfoort gingen verder als
Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort. De constituties van de Zusters van J.M.J. werden
goedgekeurd in 1855. De congregatie wordt meestal kortweg aangeduid als de Zusters J.M.J. (De
zusters zelf laten inmiddels de puntjes ook weg).
Begonnen met puur het geven van onderwijs, breidden de zusters hun activiteiten vanaf 1859 uit
met bejaarden- en gezondheidszorg. Later volgden nog pastoraal en
maatschappelijk werk, retraite- en vormingswerk en vrijwilligerswerk op
allerlei terreinen.
Kloosters in Noord-Brabant van de Zusters JMJ.
- Baardwijk, Sint Antoniusgesticht;
- Berlicum, Sint Vincentiusgesticht;
- Besoijen, Sint Johannesgesticht;
- Boxmeer, huize De Weijer;
- Boxtel, klooster Sint Anna, huize Duinendaal-Molenweide;
- Drunen, Sint Jacobusgesticht;
- Eindhoven, klooster Don Bosco, klooster Sint Theresia Kindje Jezus en klooster Sint Bernadette;
- Engelen, pensionaat O.L. Vrouw van Lourdes;
- Gemonde, Sint Antoniusgesticht;
- Heeswijk, Sint Cunerastichting en Huize Cunera-De Bongerd;
- Heeze, Sint Nicasiusgesticht;
- Helvoirt, Sint Nicolaasgesticht;
- ’s-Hertogenbosch, klooster Sint Martha, gesticht Sancta Maria, Mariagesticht, Sint
Ignatiusgesticht en Klooster Mariënburg;
- Hoogerheide, huize H. Philomena;
- Lithoijen, Norbertusgesticht, later klooster Jerusalem;
- Nuenen, Elisabethklooster;
- Ravenstein, Huize Nazareth;
- Schaijk, Sint Jozefgesticht;
- Sint Agatha, Klooster Sint Agatha;
- Tilburg, Sint Ursulaklooster;
- Vierlingsbeek, Sint Aloysiusgesticht;
- Vlijmen, Sint Franciscusgesticht;
- Vught, Huize Theresia;
- Waalwijk, Sint Theresiagesticht;
- Waspik, Sint Jozefhuis;
- Woensdrecht, Sint Annagesticht;
- Zevenbergen, Klooster H. Antonius en Sint Jozefgasthuis;
- Zevenbergschenhoek, Sint Martinusgesticht.
Er waren anno 2017 nog zo’n 80 zusters JMJ in Nederland, 300 in Indonesië en 850 in India. Buiten
Noord-Brabant had de congregatie op het hoogtepunt nog 73
kloosters, verspreid over het hele land. Ook buiten Nederland was
en is de congregatie actief.
In 1898 vertrokken de eerste zusters naar de missie in
Nederlandsch Indië. In 1904 volgde India, in 1990 Ghana (vanuit
India en Indonesië) en van 1961 tot 1980 waren de zusters actief
in Tanzania. De drie stichtingen werden later overgedragen aan
drie ‘eigenlandse’ congregaties.
Van 1960 tot 1984 waren Nederlandse zusters betrokken bij het katholieke onderwijs in Australië.
Toen de regering daar het katholieke onderwijs ging subsidiëren, konden de zusters zich
terugtrekken. Tussen 1931 en 2005 waren de Zusters van J.M.J. de gastvrouwen van het
Nederlands College in Rome.
Tegenwoordig leven en werken de zusters in Afghanistan, Ghana en Italië soms alleen of in een
klein groepsverband.

De St.Louis lagere school en MULO aan de Bijleveldsingel
Na de oorlog werd een nieuw modern gebouw gerealiseerd aan de Bijleveldsingel gerunt door de
katholieke nonnen van de JMJ congregatie voor meisjes.
1948 De zusters/nonnen woonde in het klooster aan de Bijleveldsingel , een ontwerp van de
bekende Nijmeegse architect Estourgie. Aanno 2019 een studenten huisvesting gebouw.

Schoolgebouw St.Louis hoek Gentstraat - Bijleveldplein

Oproep
Wij zijn op zoek naar oud-leerlingen uit de MULO periode 1965-1970 en
namen bij onderstaande foto’s.

St.Louis 1965-1966 Klas-1a

Juf. Netten
o.a. Delia Peters.

St.Louis 1966-1967 Klas-1b

o.a. Marjan Burgers.

St.Louis 1966-1967 Klas-1

Achterste rij:
Wilma Buis, ??, Marjan Burgers, zuster/juf Maria
Theresia, Els Zaad, Ans Jansen.
Voorste rij:
Delia Peters, Corien Boesten, Willeke Busser.
Anno 2019
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St.Louis 1966-1967 Klas-2b

Achterste rij:
??, ??, ??, ??, ??, ??, ??.
2e rij:
Leraar Lecluse†, ??, ??, ??, ??, ??, leraar ?.
3e rij:
Voorste rij:
o.a. Marjan Burgers, Thea Buursen, Janny Kerkman,
Lidwine Verhamme.

St.Louis 1966-1967 Klas-2b

Achterste rij:
??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??.
2e rij:
??, ??, zuster/juf René†, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??.
3e rij:
??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??.
Voorste rij:
??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??.
O.a. Wilma Buis, Marjan Burgers, Marjolein Burgers,
Marie José Mey, Marijke Pennings,

St.Louis 1966-1967 Klas-1

o.a. Marjan Burgers.

St.Louis 1967-1968 Klas-2a

Beppie Albers, Delia Peters, Geerlia ten Hacken, Lissette
Kerst, zuster/juf. Alloisette, ??
Daarvoor: Jeanne ?.

St.Louis 1967-1968 Klas-2

Sinterklaas feest.

o.a. Marjan Burgers, Huby van Boxtel, Marian Kraak,
Marieke de Ruwe, Marianne van Geel, Inneke Hendriks.

St.Louis 1967-1968 Klas-3b

December Sinterklaasfeest.
Achterste rij:
??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??, ??.
2e rij:
Juf. Willems†, ??, ??, ??, ??, ??.
3e rij:
??, ??, ??, ??, ??, ??.
Voorste rij:
??, ??.
o.a. Marjan Burgers.

St.Louis 1968-1969 Klas-3a

Achterste rij:
Jeanne ?, ??, Helma van Kleef, ??, ??.
Midden rij:
??, Lissette Kersten, Geerlia ten Hacken, Zuster/juf.
Alloyset†, Delia Peters, Carla Daam, ??, Beppie Albers, ??,
??, Tinneke Seuren, Mariette ?.
Voorste Rij:
Diana ?, ??, Yvonne Vleerhuis, ??, ??, ??.
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St.Louis 1969-1970 Klas-4a

Bezoek Amsterdam.
Achterste Rij:
Wilma Willems, Carla ?, Diana ?, ??, ??, ??, ??.
Midden rij:
??, ??, Geerlia ten Hacken.
Voorste rij:
Mariette ?, ??, ??, ??, ??, Delia Peters.

